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Olaines novada pašvaldība
vēl priecīgus Līgo svētkus un
patīkamiem piedzīvojumiem
bagātu vasaru!

NOVADA SVĒTKI IESKANDINA VASARU
Maija pēdējā sestdienā, īsti vasarīgu laikapstākļu pavadībā,
ļaužu straumes devās Olaines
Mežaparka virzienā, lai kopīgi
izklaidētos un izvēlētos sev piemērotāko Olaines novada svēt-

ku aktivitāti. Kuplu dalībnieku
skaitu pulcēja krosa skriešanas
sacensības "Olaines Apļi", tāpat
ikviens varēja apmeklēt radošās
darbnīcas, iegādāties noderīgas
lietas tirdziņā, piedalīties sporta

turnīros un atrakcijās. Uz Olaines Mežaparka skatuves klātesošos priecēja gan Olaines novada
mākslinieki, gan uzaicinātās
grupas – "Opus Pro" un "Colt".
Pēc tam svētki turpinājās ar dejām turpat Mežaparkā. Savukārt
dienu vēlāk Olaines Vēstures
un mākslas muzeja darbinieki
visiem interesentiem piedāvāja
ekskursiju pa novadu. Novada
svētki ir galvenais, taču nebūt ne
pēdējais liela mēroga pasākums
novadā šajā vasarā, kura vēl tikai uzņem apgriezienus. Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai
www.olaine.lv!

PULCĒ SPORTISTUS
NO VISAS LATVIJAS
Viena no galvenajām svētku sastāvdaļām bija Olaines Sporta
centra organizētās, jau iemīļotās
un tradicionālās sporta sacensības. Jau piekto gadu Olaines
Mežaparkā pulcējās vairāk nekā
550 lieli un mazi skrējēji krosa
skriešanas sacensībās "Olaines
Apļi 2016". Olaines 2. vidusskolas stadionā norisinājās tradicionālās "streetball" sacensības
"Bombball 2016", bet Olaines
slidotavā – "inline" hokeja mini
turnīrs, kas katru gadu ir veltīts
tieši novada svētkiem.
Olaines Mežaparkā prieku par
skriešanu un sportisko garu baudīja ne tikai aktīvie Olaines novada iedzīvotāji, bet arī ciemiņi
no blakus novadiem un kaimiņu
pilsētām. Olaines Sporta centra
kolektīvs izsaka lielu pateicību
visiem, kas palīdzēja organizēt
un atbalstīja skriešanas pasākumu. Izsakām īpašu pateicību mūsu lieldraugiem – A/S
"Olainfarm", veikalam "Isostar",
veikalu tīklam "Rimi", sporta
studijai "Active", sporta preču
veikalam "Mysport", bērnu rotaļu istabai "Sapņu birojs", atrakcijām "Burkani.lv". Liels paldies
Olaines pašvaldības policijai un
brīvprātīgajiem palīgiem, kā arī

Turpinājums 3. lpp. 

Olaine
atceras
Olaines kultūras dzīves
"veterāne" Ina Cēbere
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Lepojamies
Sveicam mūsu absolventus
un Olaines skolnieci ar
panākumiem konkursā
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Nepalaid
garām!
Uzzini, kā saistoši
un interesanti pavadīt
vasaru
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Informējam, ka nākamais
"Olaines Domes Vēstis" numurs iznāks augustā.

OLAINES BIBLIOTĒKAI –
PUSGADSIMTS!

10. jūnija pēcpusdienā tuvus un
tālus ciemiņus Olaines bibliotēka aicināja atzīmēt tās 50. dzimšanas dienu. Ja Olaines pilsēta
savu pusgadsimta jubileju svinēs nākamgad ar vērienīgiem,
daudzveidīgiem pasākumiem,
tad zīmīgi, ka bibliotēka ir dibināta, pirms Olaine ieguva pilsētas statusu.

nā, par radošu pieeju darbam
kultūras vērtību saglabāšanā
un izmantošanā, kā arī par
interesantu un aktīvu darbību
pilsētas kultūrizglītības jomā –
sakarā ar Olaines bibliotēkas
50 darbības gadu jubileju.
Pasākumā, kuru kuplināja sirsnīga muzicēšana un sarunas, viesi
varēja iepazīties arī ar vairākiem

Kā svinīgajā pasākumā atzīmēja
bibliotēkas vadītāja Anastasija
Kargopoļceva, ir svarīgi neaizmirst to darbinieku veikumu, kas
ielika pamatus bibliotēkas izveidošanā un izaugsmē, bet šobrīd
galvenais ir tas, lai lasītāji ar
prieku ikreiz atver šīs izglītojošās iestādes durvis. Bibliotēkas
vadītāja uzsvēra ikviena darbinieka ieguldījumu kopīgā mērķa
sasniegšanā.
Savukārt Olaines pašvaldība
bibliotēkas kolektīvam pasniedza arī Atzinības rakstu – par
ilggadēju, godprātīgu darbu
bibliotēku attīstībā un iedzīvotāju informatīvajā apkalpoša-

bibliotēku raksturojošiem faktiem – piemēram, vai zinājāt,
ka naskākais lasītājs bibliotēku
pērn apmeklējis 44 reizes un izlasījis 150 grāmatas? Vai zinājāt,
ka bibliotēkā šobrīd strādā 11
cilvēki un tajā atrodas 71 telpaugs?
Vislabāk par to pārliecināties pašiem, dodoties uz Zemgales ielu
24, bet atgādinām, ka bibliotēka līdz 31. augustam strādā pēc
vasaras darba laika (atvērta no
pirmdienas līdz piektdienai).

Izmaiņas
likumdošanā
Olaines pašvaldības policija
aicina būt apzinīgiem
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Vēlam neapsīkstošu darba sparu
un enerģiju arī nākamos 50 gadus!

Aizstāv novada
godu Eiropā
Olaines jaunie futbolisti
apsveicami startē
Nīderlandē

6. lpp.

Saistošie noteikumi Nr. SN6/2016
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2016. gada
25. maija sēdes lēmumu (5. prot., 31. p.).

PERSONĪBAS IZŠĶIROŠĀ NOZĪME
Inai Cēberei ilgus gadus ir bijusi
nozīmīga loma Olaines kultūras
dzīves tapšanā. Darbs kino un
kultūras nama vadītājas amatā,
vēlāk arī kā skolotājai 1. vidusskolā, ir pierādījis, ka nozīmīgas
un paliekošas lietas notiek tur,
kur cilvēki strādā no sirds, kur
darbs ir viņu aizraušanās, ikdiena un arī svētki. Ina savās atmiņās par Olaines kultūras dzīves
pirmsākumiem piemin vairākas
šādas personības – cilvēkus,
kuru enerģija aizrauj arī citus.
Ciešu saikni ar kultūras dzīvi Ina
ir saglabājusi arī šodien – viņa
turpina darboties Olaines Kultūras nama folkloras kopā "Dzedzieda".
Kad un kā nonācāt Olainē?
Dzimusi esmu Rīgā, vecāki pēc
kara pārcēlās uz Skaistkalni, kur
es pabeidzu vidusskolu. Vēlāk
pabeidzu kultūras darbinieku
tehnikumu Rīgā, bet Jēkabpilī
ieguvu grāmatveža-ekonomista
diplomu.

triem tika ieguldīta milzīga nauda. Kad atbraucām, līmes rūpnīca un kūdras fabrika jau bija uzbūvētas, arī pirmās dzīvojamās
mājas – tā saucamās barakas, ko
bija būvējuši vācu karagūstekņi.
Attīstoties rūpniecībai, bija vajadzīgi strādnieki, piemēram, kūdras fabrikas vajadzībām cilvēkus
ieveda no Baltkrievijas, cilvēki
veselām sādžām atbrauca. Visiem bija vajadzīga dzīvesvieta,
tāpēc notika vērienīga un strauja dzīvojamo namu būvniecība,
un celtniecībā pamatā strādāja
ieslodzītie konvoju uzraudzībā.
Arī manam vīram bija jāvada
šāda "celtnieku" brigāde, kur vajadzēja ņemt vērā arī ieslodzīto
hierarhiju, jo viņi klausīja savas
autoritātes, kuri paši nemaz nestrādāja. Būt normālās attiecībās
ar šiem neoficiālajiem grupu
"līderiem" bija kritiski svarīgi.

"Mana pieredze rāda, ka lieli sasniegumi,
skanīgi notikumi, tradīciju veidošanās vienmēr
saistās ar spilgtām personībām, šo cilvēku
ieguldījumu savā sirds lietā, sirds darbā."
Uz Olaini atbraucām 1964. gadā,
kad te jau bija sākusies un notika
lielā būvniecība. Mans vīrs bija
pabeidzis Politehniskā institūta
Celtniecības fakultāti un tika nozīmēts darbā Olainē par meistaru. Te bija izveidots celtniecības
trests "Himstroj", lielākā daļa tā
darbinieku atbraukuši no Brocēniem, kur nesen bija pabeiguši
darbu pie šīfera un cementa rūpnīcas būves. Ķīmijas industrija
tolaik bija lielā cieņā – vienlīdz
vērienīgi attīstīja gan izglītību,
gan ražošanu. Tāpēc Olainē kā
vienā no ķīmijas nozares cen-
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Daļa no šiem ļaudīm apguva
celtnieka arodu un palika šeit.
Kur paši tajā laikā dzīvojāt?
Pašā sākumā dzīvojām pie rūpnīcas uzbūvētā elektrības apakšstacijas mājiņā, kur bija komunālais dzīvoklis. Vēlāk bija atsevišķa istaba profesionālās skolas
kopmītnēs, un tikai pēc tam pašiem savs dzīvoklis.
Vīrs sāka darba gaitas celtniecībā, bet jūs – kā nonācāt līdz
kultūras nama vadītājas darbam?

Sākumā strādāju Rīgā, viesnīcu
trestā par revidenti, bet Olainē
darba gaitas sāku celtniecības
tresta "Himstroj" sagādes daļā.
Braukājām apkārt pa visām pilsētām, kur tika ražoti būvmateriāli – nepieciešamie materiāli
bija dažādos veidos "jāsarunā".
Arī dažādi darbi jāorganizē,
piemēram, vienubrīd es biju atbildīga par cementa piegādi. Tas
nebija vienkārši, jo sākumā cementu veda no Podoļskas parastos vilciena vagonos, neiesaiņotu. To vajadzēja pārkraut kravas
automašīnās – ārprātīgi smags
darbs, putekļi piecstāvu mājas
augstumā! Viss balstījās uz cilvēku savstarpējām attiecībām,
jo izšķiroša nozīme bija tam, vai
un kā tu spēj ar cilvēkiem atrast
kontaktu, sarunāt, vienoties.
Pēc tam sākās mana darbošanās
kultūras dzīvē. Tur, kur šobrīd
redzama Olaines strūklaka, savulaik bija "Himstroj" darbinieku arodbiedrības klubs, kur es
strādāju kā vadītāja vairāk nekā
desmit gadus. Rīgā biju kādu laiku pastrādājusi kā grāmatvede,
taču šis darbs mani nekad īpaši
nav saistījis, darbs klubā bija
krietni tuvāks sirdij. Turklāt biju
viena no pirmajām klubu vadītājām Latvijā ar augstāko izglītību
šajā jomā – 1976. gadā es pabeidzu kultūras darbinieku mācību
iestādi Ļeņingradā. Diemžēl šis
diploms atjaunotās Latvijas izglītības sistēmai izrādījās nederīgs...
Ar ko klubs nodarbojās?
Klubs sešdesmito gadu beigās
bija īsts pilsētas kultūras norišu centrs – bērni mācījās spēlēt
akordeonu, notika deju pulciņi,
dramatiskais pulciņš, dziedāšana, aušana, šūšana, adīšana,
svešvalodu kursi un daudzas
citas lietas. Nekādas greznās
telpas jau mums nebija – zāle,
skatuvīte, trīs palīgtelpas un slīpa grīda, jo klubā bija paredzēta
iespēja demonstrēt kino. Tomēr
cilvēki nāca strīpām vien, dzīve
klubā kūsāja, jo īsti nebija citu
izklaides iespēju. Nedēļas nogalēs rīkojām balles, Jaungada un
citus pasākumus, ko šeit nāca
svinēt dažādu rūpnīcu darbinieki, arī privāta rakstura svinībām
ilgu laiku Olainē iecienītākā
vieta bija tieši "Himstroj" klubs.
Vairāki šodien zināmi mākslinieki te savulaik ir spēlējuši un
dziedājuši, piemēram, kā jauns
puika te spēlēja Harijs Užāns,
savu orķestrīti organizēja ģitārists Vadims Geiko.
Bija pasākumi, kuros klubā sanāca ap 400 viesu, pie durvīm
gara rinda, lai tiktu iekšā. Neskatoties uz lielo cilvēku skaitu, nekādu ekscesu nebija, paši
tikām ar visām situācijām galā.
Ja kāds atnāca iedzēris, sarunājām, ka šobrīd iekšā nevarēs tikt,
un viss bija kārtībā. Kluba ēkā
mums bija interesanti kaimiņi –
sākotnēji ēkas otrā galā atradās

milicija, vēlāk par kaimiņiem
kļuva bērnu bibliotēka, ar kuru
klubam veidojās lieliska sadarbība, pateicoties bibliotēkas darbiniecēm Natālijai Gertnerei un
Maigai Gasparovičai.
Kāpēc šī kluba laiki beidzās?
Kluba "ēra" sāka norietēt, pateicoties straujajai būvniecībai
Olainē, jo tam visapkārt tika
saceltas mājas. Kad noasfaltēja ceļu, klubs palika tādā kā
bedrē, jo apkārt zemes līmenis
tika paaugstināts. Turklāt laiki
bija mainījušies, bija augstākas
prasības un jauni ieradumi, un
klubs vienkārši bija novecojis –
piemēram, lai izmazgātu grīdas,
ūdeni ņēmām no radiatoriem, jo
klubā nebija nedz ūdens, nedz
labierīcību.
Tad mani uzaicināja darbā uz
kinoteātri "Nākotne", kļuvu par
kino direktori. Bija jāplāno filmu
repertuārs, jāsaņem filmas no
iznomāšanas punkta un jānodrošina kino darbs septiņas dienas
nedēļā, ik dienu septiņi seansi.
Kino bija 460 sēdvietu. Biļete
maksāja 10 kapeikas bērniem un
25 kapeikas pieaugušajiem. No
rīta rādījām bērnu filmas, jo skola strādāja divās maiņās un daļa
bērnu varēja nākt uz kino no rītiem. Tomēr īpaši iecienītas bija
regulārās tikšanās ar aktieriem,
kino režisoriem un citiem pazīstamiem ļaudīm, kuri braukāja pa
PSRS republikām. Uz tikšanos
ar mūsu pašu dakteri Zālīti stāvēja tādas rindas... Visi gribētāji
nemaz netika iekšā.
Tikšanās ar sabiedrībā populāriem cilvēkiem organizējām arī
manā nākamajā darbavietā. Pēc
kino mani uzaicināja vadīt pilsētas kultūras namu, kur man
laimējās sastapt daudzus brīnišķīgus cilvēkus, piemēram, Dainu
Plēsumu [tolaik – Daina Biedriņa, aut.]. Viņas pārziņā bija kultūras pasākumu organizēšana,
un Dainas enerģija, organizatora

spējas bija patiešām apbrīnojamas. Viens no populārākajiem
pasākumiem bija interesanto
tikšanos klubs "Skandīne", kur
viesojās tolaik sabiedrībā pazīstami cilvēki – mūziķi, aktieri,
mākslinieki, zinātnieki. Tās bija
uzstāšanās ar uzrunu, cilvēki varēja uzdot jautājumus, noslēgumā bija dejas. Zāle vienmēr bija
pārpildīta – lai nodrošinātu sev
vietu, cilvēki pirka un ik gadu
atjaunoja abonementu. Ja kāds

Nodevas par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu
saņemšanu, būvatļaujas izdošanu vai būvniecības
ieceres akceptu un izklaidējoša rakstura pasākumu
sarīkošanu publiskās vietās

pagarinājumu nesaņēma, tas bija
skandāls visas pilsētas mērogā.
Kas bija noteicošais tam,
lai pasākums izdotos,
iesakņotos?
Mana pieredze rāda, ka lieli sasniegumi, skanīgi notikumi, tradīciju veidošanās vienmēr saistās ar spilgtām personībām, šo
cilvēku ieguldījumu savā sirds
lietā, sirds darbā. Viņi varēja
aizraut citus, motivēt. Kā citādi
izskaidrot to, ka Olainē savulaik varēja notikt Vissavienības
čempionāti boksā? Šim sporta
veidam pamatus te lika Māris
Simsons. Sporta deju [tolaik –
sarīkojumu dejas, aut.] tradīciju
ienesa skolotāji Dankevici, un
arī sporta dejās Olainē notika
Vissavienības mēroga sacensības, pilsēta bija pilna ar dejotājiem.
Arī jauktā kora "Dziesma" sākums saistās ar šādu spilgtu
personību. Kora dibinātājs un
pirmais mākslinieciskais vadītājs bija kordiriģents Ilgvars
Matrozis, kurš bija viens no nozīmīgākajiem cilvēkiem Latvijas
koru kustībā un attīstībā septiņdesmitajos un astoņdesmitajos
gados. Bija pilna skatuve, ap 60
dziedātāju. Ilgvaru Matrozi koristes burtiski dievināja, domāju,
ka daudzas meitenes uzsāka kora
gaitas tieši viņa dēļ.
Līdzīgi jau ir arī skolā – 1. vidusskolā es ilgus gadus strādāju
par zīmēšanas skolotāju un biju
klases audzinātāja no 5. līdz 9.
klasei. Arī tur izšķirošs ir personības spēks – kā viens no
piemēriem te jāpiemin ķīmijas
skolotāja Emerita Lūkina. Pie
viņas skolēni stāvēja rindā pēc
padoma. Arī Silvija Garoza, manuprāt, ir pedagogs pēc aicinājuma un dedzīga savas profesijas
interešu pārstāve arodbiedrībā.
Tie ir vien daži piemēri, man ir
palaimējies sastapt daudz šādu
cilvēku.

Ko jūs kā skolotāja visvairāk
gribējāt iemācīt audzēkņiem?
Centos dot ievirzi mācīties iespējami plašā spektrā, būt daudzveidīgiem, jo jebkādas zināšanas
un prasmes dzīvē noder. Tagad
klausos un brīnos – kādā televīzijas intervijā meitene saka, ka
uz laukiem vasarā gan nebraukšot, jo tad taču būšot jāstrādā. Iznāk, esam izaudzinājuši paaudzi,
kura darbu uztver kā apkaunojumu un apgrūtinājumu.

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 15.
punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas
1., 2. un 10. punktu un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu
Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas" 16.1 punktu.

SVEICAM MŪSU NOVADA SKOLU 9. UN 12. KLAŠU
ABSOLVENTUS UN NOVĒLAM VEIKSMĪGU
TURPMĀKO DZĪVES CEĻU!
Šogad Olaines 1. vidusskolā 12. klasi absolvē 32, un Olaines 2. vidusskolā – 27 vidusskolēni,
bet 9. klasi kopumā beidz 122 skolēni. Šajā vasarā izlaidums ir arī 19 Olaines Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņiem. Pašvaldība lepojas ar visiem tiem mūsu novada jauniešiem, kuri godam
pieveikuši nozīmīgu sava izglītības ceļa posmu mūsu novada skolās.
Priecājamies kopā ar absolventu skolotājiem un vecākiem un izsakām pateicību par viņu
ieguldījumu. Piecas mūsu novada 12. klases absolventes – Reičela Pētersone, Violeta Andrejeva,
Veronika Jupatova, Anna Mihaļkova un Margarita Nikonova – par labām un teicamām sekmēm
(tikai 8, 9 un 10 balles) un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs ir saņēmušas arī
Ministra prezidenta Māra Kučinska atzinību.

GODAM NOPELNA STIPENDIJU

2. vieta – 1000 eiro, bet 3. vieta – 500 eiro. Arī pārējie finālisti
katrā kategorijā tika apbalvoti
ar 400 eiro lielu naudas prēmiju
(izņemot speckategorijas "Mans
sapņu hobijs" finālistus). Trīs labākie 5. – 6. klašu skolēni speckategorijā "Mans sapņu hobijs"
saņēma apmaksātus neformālās
izglītības kursus savu prasmju
un zināšanu attīstībai, kā arī atzinības rakstus.

27. maijā svinīgā apbalvošanas ceremonijā Rīgā, kinoteātrī
"Splendid Palace", tika apbalvoti stipendiju konkursa "Latvijas
Maksimālisti" finālisti un uzvarētāji. Kategorijā "Eksaktās
zinātnes" 3. vietu un 500 eiro
stipendiju ieguva Rita Viļuma
no Olaines, kura savu nākotni
redz ķīmijas lauciņā.
1. vietu kategorijā "Eksaktās zinātnes" un 1500 eiro stipendiju
ieguva mehatronikas un robotikas talants no Siguldas – Andris
Jenerts, bet 2. vietu šajā kategorijā žūrija piešķīra ķīmijas entuziastam rēzeknietim Elvijam
Sinijam.

Apbalvošanas ceremonijas laikā,
piedaloties konkursa žūrijas pārstāvjiem – "Ghetto Games" vadītājam Raimondam Elbakjanam,
režisoram Andrim Gaujam, dziedātājai Aminatai Savadogo, fizikas skolotājam Valdim Zuteram
un sporta žurnālistei Viktorijai
Kamazai, kā arī konkursa organizētājiem "Maxima Latvija",
tika paziņoti konkursa uzvarētāji arī pārējās kategorijās: "Humanitārās zinātnes", "Sports un
veselība", "Mūzika", "Māksla"
un speckategorijā 5. – 6. klašu
skolēniem "Mans sapņu hobijs".
Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma
stipendijas: 1. vieta – 1500 eiro,

 Turpinājums no 1. lpp.

1. vieta – "Slotaskāts" (Gatis
Kalniņš, Jēkabs Baško, Artūrs
Ausējs, Edijs Ausējs);
2. vieta – "Silikona pirkstiņi"
(Edgars Šeins, Mārtiņš Berķis,
Gatis Justovičs, Jānis Bērziņš);
3. vieta – "Saliņi" (Gatis Saliņš,
Jānis Saliņš, Guntis Saliņš).
Organizatori individuāli apbalvoja arī veterānu komandu "Vecie kauli" (Ojārs Apsītis, Arno
Šmits, Uģis Jauntirāns, Edvīns
Ausējs).

sporta biedrībai "Sportlat", kas ir
kopā ar mums jau 5 gadus!
Savukārt Olaines 2. vidusskolas
stadionā "streetball" sacensībās
piedalījās deviņas dažādas komandas, kas cīnījās par galveno
turnīra kausu un godalgotajām
vietām.
Sveicam godalgoto vietu
ieguvējus:

SIA "Maxima Latvija" vadītājs
Andris Vilcmeiers ceremonijas
laikā slavēja jauniešus par viņu
aktīvo iesaisti konkursā: "Lai
arī esam maza valsts, mēs esam
talantīgi. Par to liecina jauniešu
aktīvā dalība konkursā – šogad
saņēmām 251 pieteikumu. Es
gribu teikt lielu paldies ne tikai
visiem jauniešiem, bet paldies
arī vecākiem, skolotājiem, treneriem un draugiem par atbalstu,
kas palīdz jaunajiem talantiem
spīdēt."
Stipendiju konkurss "Latvijas
Maksimālisti" ir uzņēmuma SIA
"Maxima Latvija" sociālais projekts, kas tiek īstenots jau otro
gadu. Kopējais stipendiju fonds
šajā gadā sasniedza 35 000 eiro.
Tikmēr Olaines slidotavā tika
noskaidrotas trīs labākās "inline"
hokeja komandas, uzsākot vasaras sezonu.
Sveicam godalgoto vietu
ieguvējus:
1. vieta – "Pirāti";
2. vieta – "Jelgava";
3. vieta – "Viensviens.lv".
Foto galerijas pieejamas
www.olainessports.lv,
bet "Olaines apļu" rezultāti –
www.sportlat.lv.

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu likmes par Olaines
novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu, apliecinātu to kopiju,
izrakstu vai norakstu un izziņu saņemšanu, būvatļaujas izdošanu vai
būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojumu rakstā
vai apliecinājumu kartē, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā un izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu
publiskās vietās, nodevu maksāšanas kārtību, un atvieglojumus, kuri
saistīti ar nodevu maksāšanu.
2. Nodevu maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem šajos
saistošajos noteikumos norādītos attiecīgos dokumentus.
3. Nodevas apmaksājamas pilnā apmērā pirms dokumentu saņemšanas,
izņemot nodevu par būvatļaujas izdošanu, kas maksājama saskaņā ar
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 480 "Noteikumi
par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" noteikto
kārtību būvatļaujas saņemšanai.
4. Nodevas tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā.
5. No nodevu maksāšanas atbrīvotas Olaines novada pašvaldības iestādes
un aģentūras, valsts pārvaldes institūcijas, personas, kuras normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.
6. Fiziskās un juridiskās personas, par kurām Olaines novada domes
lēmums pieņemts, lēmumu saņem izraksta vai noraksta veidā no domes
sēdes protokola bez maksas. Par atkārtotu lēmuma saņemšanu jāmaksā
pašvaldības noteiktās nodevas.
7. Nodevu objekti un likmes:
Nr. Nodevas objekts
Likme,
		
EUR
1.
Domes sēžu protokolu:
1.1. atkārtoti pieprasītie izraksti,
1,50
protokolu pielikuma noraksti un kopijas;
(par 1 lapu)
1.2. trešajai personai izsniegtie protokolu izraksti,
3,00
protokolu pielikuma noraksti un kopijas.
(par 1 lapu)
2.
Dokumenti no Olaines novada pašvaldības arhīva:
2.1. par vienu A4 lapu;
4,00
2.2. par katru nākamo A4 lapu tam pašam dokumentam;
1,50
2.3. par vienu A3 lapu;
7,00
2.4. par katru nākamo A3 lapu tam pašam dokumentam.
3,00
3.
Izziņa no Dzimtsarakstu nodaļas arhīva par
laulības, dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju
(tajā skaitā izziņa par reģistra neesamību arhīvā).
2,00
4.
Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda neesamību.
4,00
5.
Cita veida izziņa par nekustamo īpašumu.
3,00
6.
Izziņa par plānoto/atļauto īpašuma
izmantošanas veidu.
7,00
7.
Izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem.
7,00
8.
Izziņa par ēku piederību, tiesiskumu,
neesamību dabā, jaunbūvēm.
3,00
9.
Citu pašvaldības vai domes izstrādāto oficiālo
dokumentu apliecinātas kopijas.
3,00
10. Būvatļaujas saņemšana vai būvniecības
ieceres akcepts:
10.1. otrās grupas ēkas vai tās daļas būvniecībai – jaunai
būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai,
nojaukšanai, novietošanai, būvniecības ieceres akcepts; 25,00
10.2. pirmās grupas ēkas vai tās daļas būvniecības
ieceres akcepts;
15,00
10.3. otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršotas
atjaunošanas būvniecības ieceres akcepts;
15,00
10.4. pirmās, otrās un trešās grupas ēkas vai telpu grupas
lietošanas veida maiņa bez pārbaudes, būvniecības
ieceres akcepts;
7,00
10.5. otrās un trešās grupas inženierbūvju būvniecībai;
15,00
10.6. pirmās grupas inženierbūvju būvniecībai, ierīkošanai;
7,00
10.7. otrās un trešās grupas ēkas vienkāršotas fasādes
atjaunošanai – būvniecības ieceres akcepts;
15,00
10.8. trešās grupas ēkas vai tās daļas būvniecībai – jaunai
būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai,
nojaukšanai, novietošanai, būvniecības ieceres akcepts. 50,00
11. Atļauja par izklaidējoša rakstura pasākumu
sarīkošanu publiskās vietās:
11.1. maza mēroga (izklaidējoša rakstura) publiska
pasākuma rīkošanai (atrakcija, spēles, loterija u. tml.) –
par vienu dienu;
7,00
11.2. liela mēroga (izklaidējoša rakstura) publiska pasākuma
rīkošanai (karuseļi, cirks, piepūšamās atrakcijas
u. tml.) – par vienu dienu.
30,00
8. Atzīt par spēku zaudējušiem Olaines novada domes 2011. gada
21. decembra saistošos noteikumus Nr. 25 "Nodevas par domes un
pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un būvatļaujas saņemšanu".
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BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS IESPĒJAS BĒRNIEM UN
JAUNIEŠIEM 2016. GADA VASARĀ OLAINES NOVADĀ
Pasākums

Norises vieta
Dalībnieki
NOMETNES BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Diennakts nometne
03.07.–09.07.
Kalmes, Olaines novads
Olaines novada bērni un jaunieši
"Detektīvs Kalmess"			
vecumā no 9 līdz 15 gadiem
Dienas nometne
04.07.–08.07.
Olaines Kultūras nams
Olaines novada bērni vecumā
"Etiķetes skoliņa"			
no 9 līdz 12 gadiem
Diennakts nometne
11.07.–16.07.
Kalmes, Olaines novads
Olaines novada bērni un jaunieši
"Enerdžaizers"			
vecumā no 10 līdz 14 gadiem
Diennakts nometne
27.07.–01.08.
Apšuciema skola
Olaines novada bērni un jaunieši
"Pēddzinis"			
vecumā no 11 līdz 15 gadiem
Sporta un aktīvās
Tiks precizēts
Olaine
Tiks precizēts
atpūtas nometne				
				
RADOŠĀS DARBNĪCAS
Meistarklase: sulas
18.06.
Olaines Jauniešu centrs
Jaunieši vecumā no
plkst. 15.00
"Popkorns"
13 līdz 25 gadiem
Veidošanas radošā darbnīca
20.06.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 15 gadiem
Masku veidošanas
20.06.
Klientu apkalpošanas
Bērni un jaunieši
radošā darbnīca
no plkst. 14.00 līdz 16.00
centrs "Gaismas"
vecumā no 7 līdz 15 gadiem
Radošā darbnīca "Izgatavo pats":
21.06.
Olaines Jauniešu centrs
Jaunieši vecumā no
t-kreklu apgleznošana Līgo noskaņās
plkst. 18.00
"Popkorns"
13 līdz 25 gadiem
Filmu vakars
21.06.
Olaines Jauniešu centrs
Jaunieši vecumā no
"Limuzīns Jāņu nakts krāsā"
plkst. 21.00
"Popkorns"
13 līdz 25 gadiem
Radošā darbnīca:
22.06.
BJSAC "OLAKS"
Bērniem un jauniešiem
aplikācijas tehnika ar dabas materiāliem no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 15 gadiem
Stikla apgleznošanas
27.06.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
radošā darbnīca
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 15 gadiem
Gleznošanas radošā darbnīca,
29.06.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
tēma – fantāziju pasaule
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 15 gadiem
Radošā darbnīca "Izgatavo pats":
29.06.
Olaines Jauniešu centrs
Jaunieši vecumā no
vannas bumbas
plkst. 17.30
"Popkorns"
13 līdz 25 gadiem
Radošā darbnīca:
04.07.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
aplikācijas tehnika ar audumu
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 15 gadiem
Galda spēļu pēcpusdiena
06.07.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 15 gadiem
Gleznošanas radošā darbnīca,
11.07.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
tēma – ūdens pasaule
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 15 gadiem
Glītrakstīšanas radošā darbnīca
13.07.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 15 gadiem
Pirogrāfijas darbnīca
13.07.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
(zīmējumu iededzināšana kokā)
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 7 līdz 15 gadiem
Radošā darbnīca "Izgatavo pats":
13.07.
Olaines Jauniešu centrs
Jaunieši vecumā no
glezna "Krāsas elpa"
plkst. 17.30
"Popkorns"
13 līdz 25 gadiem
Meistarklase: kūkas
15.07.
Olaines Jauniešu centrs
Jaunieši vecumā no
		
"Popkorns"
13 līdz 25 gadiem
Krāsainā pēcpusdiena: zīmēšanas radošā 18.07.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
darbnīca, tēma – dzīvnieku pasaule
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 15 gadiem
Radošā darbnīca:
20.07.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
smilšu gleznas
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 15 gadiem
Radošā darbnīca:
03.08.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
smilšu gleznas
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 15 gadiem
Radošā darbnīca "Izgatavo pats":
03.08.
Olaines Jauniešu centrs
Jaunieši vecumā no
naglotā māksla
plkst. 17.30
"Popkorns"
13 līdz 25 gadiem
Stikla apgleznošanas
08.08.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
radošā darbnīca
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 15 gadiem
Pirogrāfijas darbnīca
15.08.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
(zīmējumu iededzināšana kokā)
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 7 līdz 15 gadiem
Galda spēļu pēcpusdiena
17.08.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 15 gadiem
Radošā darbnīca:
22.08.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
aplikācijas tehnika ar dziju un ādu
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 15 gadiem
Glītrakstīšanas radošā darbnīca
24.08.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 15 gadiem
Veidošanas radošā darbnīca
29.08.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 15 gadiem
Apmācības "Olaines novada jauniešu
31.08.
Olaines Jauniešu centrs
Jaunieši vecumā no
projektu konkursa" iesniedzējiem
plkst. 15.00
"Popkorns"
13 līdz 25 gadiem
KULTŪRAS UN IZKLAIDES PASĀKUMI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Spēļu vakars "Kas tas ir?"
01.07.
Olaines Jauniešu centrs
Jaunieši vecumā no
plkst. 18.00
"Popkorns"
13 līdz 25 gadiem
Izstāde "Latvijas hokejam – 80"
12.07.
Olaines Vēstures un
Ikviens interesents
plkst. 16.00
mākslas muzejs		
Olaines vēstures izpētes
13.07.
Olaines Vēstures un
Ikviens interesents
laboratorija II
no plkst. 13.00 līdz 15.00
mākslas muzejs
no 7 gadu vecuma
Spēļu un rotaļu pēcpusdiena
14.07.
Klientu apkalpošanas
Bērni un jaunieši
no plkst. 14.00 līdz 16.00
centrs "Gaismas"
vecumā no 7 līdz 15 gadiem
Foto "medības"
18.07.
Klientu apkalpošanas
Bērni un jaunieši
(orientēšanās)
no plkst. 14.00 līdz 16.00
centrs "Gaismas"
vecumā no 7 līdz 15 gadiem
Tematiskās grāmatu kastes
19.07.
Gaismu bibliotēka
Bērni vecumā no
"Dzīvnieki mums apkārt" atvēršana			
4 līdz 7 gadiem
Jauniešu projekts
20.07.–21.07.
Olaines Jauniešu centrs
Jaunieši vecumā no
"Revolution in 3"		
"Popkorns"
13 līdz 25 gadiem
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Norises laiks

Atbildīgā persona
Elīna Lūse, 29104093,
luse.elina@gmail.com
Vita Jansone, 29143922,
jansonevita@inbox.lv
Oskars Lūsis, 26403676,
oskars.luusis@gmail.com
M. Senčurova,
26704146
Marika Broka – Švarca,
26658689, sports@olaine.lv
Brigita Medne, 28835009
Biedrība "Māk-onis",
brigita.medne@gmail.com
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Ieviņa Simsone, 67931164,
ievina.simsone@soc.olaine.lv
Inta Konošonoka, 24337287,
popkorns@olaine.lv
Inta Konošonoka, 24337287,
popkorns@olaine.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Inta Konošonoka, 24337287,
popkorns@olaine.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Inta Konošonoka, 24337287,
popkorns@olaine.lv
Biedrība "Māk-onis",
brigita.medne@gmail.com
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Inta Konošonoka, 24337287,
popkorns@olaine.lv		
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Agnese Kalniņa, 27099031,
agnese.kalnina@olaine.lv
Inta Konošonoka, 24337287,
popkorns@olaine.lv
Liene Johansone, 26105156,
liene.johansone@inbox.lv
Liene Johansone, 26105156,
liene.johansone@inbox.lv
Ieviņa Simsone, 67931164,
ievina.simsone@soc.olaine.lv
Ieviņa Simsone, 67931164,
ievina.simsone@soc.olaine.lv
Guna Gabrāne,
67931150
Inta Konošonoka, 24337287,
popkorns@olaine.lv

Muzikālā pēcpusdiena:
bērnu karaoke
Aktivitātes dabā
(apslēpto "dārgumu" meklēšana)
Muzikālā pēcpusdiena:
bērnu karaoke
Loģiskās mīklas

21.07.
Klientu apkalpošanas
Bērni un jaunieši
no plkst. 14.00 līdz 16.00
centrs "Gaismas"
vecumā no 7 līdz 15 gadiem
25.07.
Klientu apkalpošanas
Bērni un jaunieši
no plkst. 14.00 līdz 16.00
centrs "Gaismas"
vecumā no 7 līdz 15 gadiem
25.07.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 18 gadiem
27.07.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 10 līdz 18 gadiem
Spēļu vakars "Jenga"
29.07.
Olaines Jauniešu centrs
Jaunieši vecumā no
plkst. 18.00
"Popkorns"
13 līdz 25 gadiem
Brīvdabas kino
29.07.
Olaines
Ikviens interesents
		
Mežaparka estrāde
no 14 gadu vecuma
Muzikālā pēcpusdiena:
01.08.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
bērnu karaoke
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 5 līdz 18 gadiem
Jauno Olaines novada
06.08.
Olaines
Bērni un jaunieši vecumā
talantu konkurss "Sapņu ceļš"		
Mežaparka estrāde
no 12 līdz 25 gadiem
Loģiskās mīklas
10.08.
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 10 līdz 18 gadiem
"Kas ir muzejs?" Stāsti un lielformāta
10.08.
Olaines Vēstures
Ikviens interesents
galda spēles spēlēšana
no plkst. 13.00 līdz 15.00
un mākslas muzejs		
Starptautiskā jaunatnes diena
12.08.
Olaines Jauniešu centrs
Jaunieši vecumā no
Īsfilmas prezentācija projekta 		
"Popkorns"
13 līdz 25 gadiem
"Radi! Dari! Spēlē!" ietvaros		
Tematisks pasākums "Ogu diena"
16.08.
Gaismu bibliotēka
Bērni vecumā no
			
7 līdz 10 gadiem
Pagalma svētki
19.08.
Olaines Jauniešu centrs
Jaunieši vecumā no
		
"Popkorns"
13 līdz 25 gadiem
Brīvdabas kino
26.08.
Olaines
Ikviens interesents
		
Mežaparka estrāde
no 14 gadu vecuma
Olaines novada Jauniešu diena
27.08.
Olaines Mežaparks
Jaunieši vecumā no
			
13 līdz 25 gadiem
SPORTA PASĀKUMI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Olaines novada amatieru čempionāts
30.07. plkst. 10.00,
Olaines 2. vidusskolas
Ikviens interesents
volejbolā "Divi pret divi" (2. un 3. kārta) 13.08. plkst. 10.00
stadions
no 14 gadu vecuma
Sporta diena
Katru piektdienu
BJSAC "OLAKS"
Bērni un jaunieši
no plkst. 14.00 līdz 17.00		
vecumā no 7 līdz 15 gadiem
Šaha turnīrs
19.06.
Olaines Sporta nams
Ikviens interesents
(2. kārta)				
Olaines novada čempionāts
19.06.
Olaines Mežaparks
Informācija
svaru stieņa spiešanā guļus			
www.olainessports.lv
Izdzīvošanas ABC pārgājiens
07.07.
Olaines Jauniešu centrs
Jaunieši vecumā no
		
"Popkorns"
13 līdz 25 gadiem
Sporta aktivitātes
28.07.
Klientu apkalpošanas
Bērni un jaunieši
no plkst. 14.00 līdz 16.00
centrs "Gaismas"
vecumā no 7 līdz 15 gadiem
"Inline" skrituļslidošanas
Datums tiks precizēti
Jaunolaines skeitparks
Ikviens interesents
sacensības
www.olainessports.lv			
Velosacensības "Bērni uz riteņiem"
02.08.; 09.08.;
Olaines 2. vidusskolas
Bērni līdz 12 gadu vecumam
16.08.; 23.08.
stadions		
Olaines MTB velomaratons
21.08.
Olaine
Ikviens interesents
				
Sacensības Olaines novada Jauniešu
27.08.
Olaine
Ikviens interesents
dienas ietvaros: Skeitborda sacensības				
Veloorientēšanās "Pilsētas medības 2016"				

Ieviņa Simsone, 67931164,
ievina.simsone@soc.olaine.lv
Ieviņa Simsone, 67931164,
ievina.simsone@soc.olaine.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Inta Konošonoka, 24337287,
popkorns@olaine.lv
Vita Jansone, 29143922,
jansonevita@inbox.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Vita Jansone, 29143922,
jansonevita@inbox.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Liene Johansone, 26105156,
liene.johansone@inbox.lv
Agnese Kalniņa, 27099031,
agnese.kalnina@olaine.lv
Guna Gabrāne,
67931150
Biedrība "Māk-onis",
brigita.medne@gmail.com
Vita Jansone, 29143922,
jansonevita@inbox.lv
Agnese Kalniņa, 27099031,
agnese.kalnina@olaine.lv
Marika Broka – Švarca,
26658689, sports@olaine.lv
Jeļena Semjonkina-Getmaņuka,
67965662, olaks.centrs@inbox.lv
Marika Broka – Švarca,
26658689, sports@olaine.lv
Marika Broka – Švarca,
26658689, sports@olaine.lv
Inta Konošonoka, 24337287,
popkorns@olaine.lv
Ieviņa Simsone, 67931164,
ievina.simsone@soc.olaine.lv
Marika Broka – Švarca,
26658689, sports@olaine.lv
Marika Broka – Švarca,
26658689, sports@olaine.lv
Marika Broka – Švarca,
26658689, sports@olaine.lv
Marika Broka – Švarca,
26658689, sports@olaine.lv

OLAINES PAŠVALDĪBAS POLICIJA ATGĀDINA!

Olaines novada pašvaldības policija jau saskārusies ar vairākiem
gadījumiem, kad negodprātīgi
automašīnu īpašnieki cenšas nomazgāt savu spēkratu pie kādas
no novada teritorijā esošajām
publiskajām ūdenstilpnēm.
Atgādinām, ka saskaņā ar Olaines novada domes saistošajiem
noteikumiem tas ir aizliegts,
un aicinām par automašīnu
tīrību rūpēties tam paredzētajās vietās. Būsim godprātīgi un
ievērosim likumu!
"Neskatoties uz Olaines novada
domes saistošo noteikumu aizliegumu mazgāt automašīnas pie
Olaines novada teritorijā pieejamām publiskām ūdenstilpnēm,
lūdzu apdomāt arī šīs nodarbes
ētisko pusi. Bez šaubām – jebkuram no mums rastos nepatīkamas izjūtas, ja mēs peldoties
sajustu piesārņojumu, kurš var
rasties, mazgājamās automašīnas netīrajiem ūdeņiem iekļūstot
ūdenstilpnē," saka pašvaldības
policijas priekšnieks Ervīns Siliņš.
Aicinām baudīt vasaras priekus
Olaines novada atpūtas vietās,

kā arī ievērot tur sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību un rūpēties
par savu drošību. Vēlam piedzīvojumiem bagātu, saulainu, bet
tajā pašā laikā drošu vasaru. Nebūsim pārgalvīgi!
__________________________

1. jūnijā stājies spēkā Enerģijas dzērienu aprites likums,
kas aizliedz pārdot enerģijas
dzērienus personām vecumā
līdz 18 gadiem.
No 1. jūnija tirgotāja pienākums ir pieprasīt pircējam uzrādīt vecumu apliecinošu dokumentu, savukārt pircēja pienākums ir pēc mazumtirgotāja
vai uzraudzības un kontroles
iestādes pieprasījuma apliecināt savu personu un vecumu.
Enerģijas dzērieni mazumtirdzniecības vietās pārdošanai ir
jānovieto savrup no citiem pārtikas produktiem, lai tie būtu
viegli identificējami. Vienlaikus
tirdzniecības vietās jāizvieto norāde, kas vēsta par augsto kofeīna saturu dzērienā un informē,
ka tas nav ieteicams bērniem,

grūtniecēm un sievietēm, kas
baro bērnu ar krūti.
Gan Valsts policijas, gan pašvaldības policijas kompetencē ir
veikt minētā likuma ievērošanas
kontroli. Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 155. panta
astotā daļa pašreizējā redakcijā
skan šādi: "Par enerģijas dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem
– uzliek naudas sodu pārdevējam no simt četrdesmit līdz simt
septiņdesmit pieciem euro, bet
juridiskajām personām – no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt
euro."
"Aicinām tirgotājus ar atbildību
attiekties pret šīm likuma izmaiņām un izprast to nepieciešamību," norāda Olaines novada
pašvaldības policijas priekšnieks
Ervīns Siliņš.
Tāpat jaunais likums aizliedz
enerģijas dzērienu tirdzniecību
izglītības iestāžu telpās un teritorijā, kā arī aizliedz tos piedāvāt bez maksas nepilngadīgām
personām degustācijās vai kā
dāvanu, kompensāciju par citas
preces iegādi vai pakalpojuma
saņemšanu.

Enerģijas dzērienu aprites likuma mērķis ir aizsargāt cilvēka
veselību no enerģijas dzērienu
nelabvēlīgās ietekmes uz organismu. Enerģijas dzērieni definēti kā bezalkoholiski dzērieni,
kuri paredzēti lietošanai bez pār-

veides, kuros kopējais kofeīna
daudzums pārsniedz 150 mg/l un
kuri satur vienu vai vairākas stimulējošas vai tonizējošas vielas,
piemēram, taurīnu, inozitolu,
guarāna alkoloīdus, kā arī ginka
ekstraktu.

PAŠVALDĪBA IZSOLA AUTOMAŠĪNU
Olaines novada pašvaldība atkārtoti izsola automašīnu
"Opel Combo". Izsole notiks 2016. gada 19. jūlijā plkst. 12.00,
Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāva sēžu zālē,
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta 2016. gada
14. jūlijā plkst. 12.00. Transportlīdzekļa atsavināšanas
veids – atsavināšana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākuma cena – 600 eiro. Transportlīdzeklis apskatāms
Jelgavas ielā 32, Olainē, Olaines novadā, darba dienās,
apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Ervīnu Siliņu
(tālrunis – 29190951).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties darba dienās Olaines
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas
centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 1. stāvā
(pirmdienās 9.00–19.00, otrdienās 8.00–17.00, trešdienās
8.00–17.00, ceturtdienās 8.00–18.00, piektdienās 8.00–15.00),
kā arī Olaines novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.olaine.lv.
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"Olaines ūdens un siltums" uzņemts Latvijas Namu
pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijā
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Veselības iela 7, Olaine
popkorns@olaine.lv
24337287

LAIKS

Problēmas konstatēšana ir tikai
viens solis, nākamais – izpratne,
kā jautājumu ir iespējams atrisināt.

Kļūstot par LNPAA biedru, uzņēmums daudz ātrāk uzzinās un
būs informēts par aktuālajām nozares problēmām, jo ir nodrošināta daudzpusēja komunikācija
ar citiem asociācijas locekļiem.
Turklāt kopīga risināmo jautājumu apzināšana sniedz iespēju
sadarbībā ar likumdevēju un izpildvaru pilnveidot normatīvos
aktus, kas savukārt uzlabotu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas pakalpojuma kvalitāti, kā arī
veicinātu likumdevēja izpratni
par nozares problēmām, norāda
J. Ķigurs.
A/S "Olaines ūdens un siltums"
šobrīd apsaimnieko 109 ēkas.

la

if

er

s ie

ta

ie

lg
a

va

la

iela

P. ---------------O. 15.00 - 20.00
T. 15.00 - 20.00
C. 15.00 - 20.00
Pk. 15.00 - 20.00
S. 14.00 - 18.00
Sv. ----------------

Ze

Je

www.olainesjauniesiem.lv
olainesjauniesiem
o_jauniesiem
olainesjauniesiem

A/S "Olaines ūdens un siltums"
Namu apsaimniekošanas daļas
vadītājs Jānis Ķigurs skaidro, ka
valstī pagaidām diemžēl nav vienotas mājokļu politikas (apsaimniekošanas, renovācijas u. c.
jomās), tāpēc "Olaines ūdens un
siltums" kā apsaimniekošanas
tirgus dalībnieks saskaras ar dažādām iekšējām un ārējām problēmām, kas saistītas, piemēram,
ar normatīvo aktu piemērošanu,
un šo aktu savstarpējo saderību.

DARBA

kudr
as

KONTAKTI

AR DRAUGIEM

Olaines pilsētas namu apsaimniekošanas uzņēmums "Olaines
ūdens un siltums" maijā ir kļuvis
par Latvijas Namu pārvaldītāju
un apsaimniekotāju asociācijas (LNPAA) biedru, tādējādi
iekļaujoties šobrīd lielākajā sabiedriskajā organizācijā Latvijā,
kas darbojas nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas jomā.
LNPAA apvieno vairāk nekā 30
apsaimniekošanas uzņēmumus
no visas Latvijas. A/S "Olaines
ūdens un siltums" uzņemšana
LNPAA notikusi pēc uzņēmuma
izrādītas iniciatīvas un ar vienbalsīgu asociācijas kopsapulces
biedru atbalstu.
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stacija
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Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

NOSKAIDROS LABĀKOS
PLUDMALES VOLEJBOLĀ
18. jūnijā sāksies ikgadējais Olaines novada volejbola turnīrs
"Divi pret divi". Sacensības norisināsies Olaines 2. vidusskolas
stadionā. Sacensību sākums būs plkst. 10.00,
bet reģistrēšanās – no plkst. 9.15.
Turnīrs paredzēts trīs posmos, pārējie posmi notiks attiecīgi
30. jūlijā un 13. augustā.
Komandām ir obligāti iepriekš jāpiesakās,
sūtot pieteikuma veidlapu uz sports@olaine.lv.
Sīkāka informācija, zvanot uz tālruni 26658689 vai rakstot uz
e-pastu sports@olaine.lv. Nolikums un pieteikuma veidlapa
pieejama mājaslapā www.olainessports.lv.
Konkursu atbalsta Olaines novada pašvaldība.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

NOSLĒGUSIES PIRMĀ LEADER PROJEKTU
ĪSTENO SAVAS IDEJAS
IESNIEGŠANAS
KĀRTA
Biedrība “Pierīgas partnerība”
izsludina projektu iesniegšanas 1. kārtu Lauku
attīstības programmas 2014. — 2020.

Aizvadot
spraigus
pavasara
mēnešus,
1. kārta virzītas
projektu
iesniegumu
pieņemšanai
Latvijas
gadam 19.2.
pasākuma
"Darbību
īstenošananoslēgusies
saskaņā ar sabiedrības
vietējās
attīstības stratēģiju"
ietvaros
Lauku
attīstības
programmas
2014.–2020.
gadam
pasākuma
"Atbalsts
LEADER
vietējai
attīstībai
(saapstiprinātās
stratēģijas ieviešanai.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
biedrības
virzīta vietējā attīstība)" apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju".
UN KONKURĒTSPĒJĪGA
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
Paldies aktīvajiem projektuATTĪSTĪTA
iesniedzējiem!
Biedrības "Pierīgas
partnerība"VIDE
darbības teritorijā (Mārupes,
1.1. Atbalsts
tūrisma
un aktīvās
atpūtas38
veicināšanai
| €kuru
100 000kopējā summa ir 581 284 EUR:
Olaines,
Babītes
novadi)
iesniegti
projekti,

1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas
Nr. Rīcība
Saņemto
Piešķirtais
Attiecināmās
iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai | € 100 000
		
projektu
finansējums, izmaksas,
1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai | € 50 000
		
skaits
EUR
EUR
MĒRĶI, RĪCĪBAS UN
projektam
— 20
EUR; jaatpūtas
būvniecības
izmaksas pārsniedz 70%
1.1.vienam
Atbalsts
tūrisma
un000
aktīvās
veicināšanai.
9 — 50 000 EUR100 000
172 034
1. KĀRTĀ
1.2. Atbalsts lauksaimniecības
produktuSOCIĀLĀS
pārstrādei,
UZLABOTAS
UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
PIEEJAMAIS
mājražošanai
un amatniecībai,
2.1.
Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana| €t.80sk.000pašu saražotās
FINANSĒJUMS
produkcijas
tirgūjaunu
un publisko ēku — 50 000 EUR
vienam
projektamiepakošanai,
— 15 000 EUR;realizēšanai
ja plānots izveidot

kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
5
100 000
58 179
SAKĀRTOTA,
PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS
VIDE 50 000
1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai
un attīstībai.
3
26 666
Vietējās sabiedrisko
teritorijas, t.sk.aktivitāšu
dabas un kultūras
objektu, sakārtošana pakalpojumu
pieejamībai,
kvalitātei un 220 049
2.1.3.2.
Atbalsts
dažādošanai.
15
80 000
| € 80 000
3.2.sasniedzamībai
Atbalsts vietējās
teritorijas, t. sk. dabas un kultūras
vienam
projektam
— 15 000 pakalpojumu
EUR; kultūras objekta
labiekārtošanai — 50 000 EUR
objektu, sakārtošanai,
pieejamībai,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
kvalitātei un sasniedzamībai.
6
80 000
104 356

KAD? | 15. APRĪLIS — 16. MAIJS

Iesniegtie projekti
Mārupes
novads
Olaines novads
Babītes novads
KUR IESNIEGT?
|
Uzņēmējdarbības projektiKlātienē: Mazcenu10
5
2
aleja 33, Jaunmārupe (28644888) / Zemgales iela 33, Olaine (67146030)
Sabiedriskā labuma projekti
4
10
7
Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā: eps.lad.gov.lv
drošu elektronisko
parakstulīdz
un laika
lad@lad.gov.lv
Projektu vērtēšana vietējāAr rīcības
grupā notiks
16.zīmogu:
jūnijam.
Pēc tam vērtēšanu veiks Lauku atbalsta

OLAINES VĀRDS IZSKAN NĪDERLANDĒ
No 28. līdz 29. maijam Nīderlandes pilsētā Tilburgā norisinājās
starptautiskais bērnu futbola turnīrs "International Tournament
TSV Noad 2016" starp 2003. gadā dzimušiem zēniem.
Tajā piedalījās arī AFA "Olaine" jaunie futbolisti, izcīnot
piekto vietu.
Turnīra rezultāti:
AFA OLAINE pret RFC RONQUIERES (Beļģija) – 0:1.
AFA OLAINE pret KMSK DEINZE (Beļģija) – 0:3.
AFA OLAINE pret ERVM FOOTBALL (Francija) – 2:0
(Roberts Raivis Aršauskis, Elmārs Ģēģers).
AFA OLAINE pret SV REESHOF (Nīderlande) – 1:0
(Kristofers Švalkovskis).
AFA OLAINE pret ETOILE SPORTIVE E.L. (Francija) – 1:0
(Kārlis Rūja).
Spēle par 5. vietu:
AFA OLAINE pret SV REESHOF (Nīderlande) – 1:0
(Kristofers Švalkovskis).
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PROJEKTU
ĪSTENOŠANAS
dienesta Lielrīgas reģionālā
pārvalde.
Informācija TERMIŅŠ
par projektu izvērtējumu atbilstoši biedrības SVVA
Viens gads nomājaslapā
Lauku atbalsta
dienesta
lēmumapēc
pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
stratēģijā norādītajiem kritērijiem
būs
pieejama
16.06.2016.
un teritorijas
gadījumā
— diviiesniegt
gadi
Atgādinām, ka nākamābūvniecības
kārta būs
rudenī,labiekārtošanas
ar līdzīgām
iespējām
savas idejas vietējās teri______________________________________________________________________________________________________________
torijas uzlabošanai.
Ieteikumi, ņemot vērā situāciju pirmajā kārtā:
1) rūpīgi strādāt pie projekta idejas, sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, pieteikties uz
konsultācijām, rūpīgi iepazīties ar stratēģiju
un citiem
dokumentiem (www.pierigaspartneriba.lv);
Biedrība “Pierīgas
Partnerība”,
2) it īpaši aicinām uzņēmējus izmantotMazcenu
sniegtās
gūt finansējumu sava uzņēmuma radīšanai un
alejaiespējas
33/3, Jaunmārupe,
attīstībai, ieguldot arī vietējās teritorijas
attīstībā;
Kontaktpersona
— Alīna Lukjanceva,
3) aicinām padomāt par projektaMob.tālr.
nozīmi28644888,
vietējo problēmu
risināšanā, iesniedzot arī sociālās
info@pierigaspartneriba.lv
uzņēmējdarbības projektus.
www.facebook.com/pierigaspartneriba
Uz tikšanos nākamajā projektu kārtā jau rudenī! Gatavojieties laicīgi un izmantojiet sniegtās iespējas!

UZZINI
PIESAKIES
IESAISTIES

www.pierigaspartneriba.lv

MEKLĒS NOVADA TALANTĪGĀKOS JAUNIEŠUS
6. augustā Olaines Mežaparka
estrādē notiks novada jauno talantu konkurss "Sapņu ceļš".
Konkursa mērķis ir Olaines
novada talantīgo jauniešu apzināšana un izvirzīšana tālākai
talantu pilnveidošanai, kā arī dažāda vecuma novada iedzīvotāju
stimulēšana sevis pilnveidošanai
dažādās mūzikas un mākslas jomās.
Konkursā tiek aicināti piedalīties

izpildītāji vecumā no 12 līdz 25
gadiem, kuri dzīvo vai mācās
Olaines novadā.
Konkursanti tiks vērtēti šādās
nominācijās:
• Vokāls: solisti, mūsdienu
mūzika, pops, roks, džezs
u. c.;
• Deja: solisti, mūsdienu dejas,
klasiskā deja, modernās dejas,
vēderdejas, steps u. c.;
• Oriģinālais žanrs "Pārsteidz

publiku!": (proza, dzeja,
akrobātika u. c).
Lai piedalītos konkursā, nepieciešams iesniegt noteikta parauga pieteikuma anketu, iesūtot to
e-pastā līdz 30. jūnijam. Anketas un nolikums pieejams
www.olaine.lv un
www.olaineskultura.lv.
Konkursu rīko biedrība "Klubs
Gamma" sadarbībā ar Olaines
Kultūras centru.

• PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (MAIJS) •
• Noraidīt L. V. apstrīdēšanas iesniegumu pilnā apjomā un atzīt, ka:
pārskatot Olaines novada pašvaldības Maksāšanas paziņojumu par
nekustamā īpašuma nodokli 2016.
gadam Nr. 16-2599, nekustamā īpašuma paziņojumā nav konstatējamas
nepareizības vai kļūdas attiecībā uz
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu par Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā iekļautajiem objektiem,
tas ir pareizs; nav pamata atcelt ēkas
datu deklarāciju, jo tā sastādīta un
iesniegta Valsts zemes dienesta kadastrā atbilstoši Būvvaldes rīcībā
esošajiem dokumentiem un Ministru
kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 "Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" prasībām; nav
pamata izdot labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru atlīdzināts morālais
kaitējums 6000 EUR apmērā, mantiskie zaudējumi 3,08 EUR apmērā
un personīgais kaitējums 84 000
EUR apmērā, jo nav iesniegti L. V.
pierādījumi.
• Atcelt Olaines novada domes
2015. gada 17. jūnija sēdes lēmumu
"Par nekustamā īpašuma Jelgavas
ielā, Olainē, Olaines novadā, un
par nekustamā īpašuma d/s "Ezītis",
Ezītī, Olaines pagastā, Olaines novadā, nokavētā nodokļa parāda un
nokavējuma naudas samaksas termiņa pagarināšanu".
• Pieņemt zināšanai: Olaines novada struktūrvienību informāciju par
paveiktajiem darbiem, Olaines novada pašvaldības nodaļu un pārējo
struktūrvienību informāciju par paveiktajiem darbiem no 21.04.2016.
līdz 18.05.2016. un pieņemto domes
lēmumu izpildes gaitu; Olaines novada pašvaldības 2016. gada budžeta izpildi aprīļa mēnesī.
• Par nodibinājuma "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs"
darbības plāniem – atlikt jautājuma
izskatīšanu uz 2016. gada jūnija domes sēdi.
• Apstiprināt Olaines pilsētas 50.
gadadienas un Latvijas Republikas
100. gadadienas koncepciju.
• Apstiprināt noteikumus Nr.
NOT3/2016 "Olaines Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi".
• Apbalvot Olaines 1. un 2. vidusskolas 12. klases, Olaines Mūzikas
un mākslas skolas absolventus un
klases audzinātājus ar grāmatām
15,00 EUR vērtībā (Olaines 1. vidusskolai – 525,00 EUR; Olaines 2.
vidusskolai – 435,00 EUR, Olaines
Mūzikas un mākslas skolai – 495,00
EUR), kurās ir pateicības ieraksti
par sekmīgiem izglītības un ārpusskolas darba rezultātiem Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs
un Olaines novadā. Apbalvot ar Pateicības rakstu un piemiņas grāmatu
15,00 EUR vērtībā katra priekšzīmīgā Olaines 1. un 2. vidusskolas 12.
klases absolventa vecākus (Olaines
1. vidusskolai – 120,00 EUR; Olaines 2. vidusskolai – 240,00 EUR).
• Apstiprināt Olaines novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas "Nissan Patrol" – atsavināšanas izsoles 2016. gada 17. maija
protokolu.

• Atzīt Olaines novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas
"Opel Combo" – publiskās atsavināšanas izsoli 2016. gada 17. maijā par
nenotikušu. Pagarināt pieteikšanās
un izsoles termiņus Olaines novada
pašvaldības automašīnas atsavināšanai publiskā izsolē.
• Atzīt Olaines novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas
"Hyundai Trajet" – publiskās atsavināšanas izsoli 2016. gada 17. maijā
par nenotikušu. Atsavināt Olaines
novada pašvaldības automašīnu
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
"Zemgales 29" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003527548, juridiskā adrese: Zemgales iela 29, Olaine) par
brīvu cenu – 1200,00 EUR.
• Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Jelgavas ielā 16-80, Olainē, un Zemgales
ielā 6-15, Olainē, īpašuma tiesības
zemesgrāmatā Olaines novada pašvaldības vārdā.
• Apstiprināt īres tiesību izsoles
noteikumus Nr. NOT4/2016 "Par
Olaines novada pašvaldības divistabu dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā
16-80, Olainē, Olaines novadā, īres
tiesību izsoli uz 12 gadiem". Apstiprināt īres tiesību izsoles noteikumus
Nr. NOT5/2016 "Par Olaines novada pašvaldības divistabu dzīvokļa
īpašuma Jelgavas ielā 16-84, Olainē,
Olaines novadā, īres tiesību izsoli uz
12 gadiem".
• Noteikt īres maksas ikmēneša
paaugstinājumu 0,096 EUR apmērā
par vienu kvadrātmetru dzīvojamā
mājā Parka ielā 13, Olainē, dzīvoklim Nr. 66 (uz 10 gadiem)
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Olaines novada teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu "Plakanciema Egles" Nr. 157 (adrese:
"Plakanciema Egles 157", Vaivadi,
Olaines pag.) par 2016. gada 10.
maija Pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu. Piekrist, ka Latvijas
Republikas nepilsonis B. M. iegūst
īpašumā zemi "Plakanciema Egles"
Nr. 157, Vaivados, Olaines pagastā,
0,0583 ha platībā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Olaines novada teritorijā
atsavināmo nekustamo īpašumu
"Jāņupe-2" Nr. 203/296 (adrese:
"Jāņupietis 203", Jāņupe, Olaines
pag.) par 2016. gada 28. aprīļa Pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu. Piekrist, ka Latvijas Republikas
nepilsone V. J. iegūst īpašumā zemi
"Jāņupe-2" Nr. 203/296, Jāņupē,
Olaines pagastā, 0,0679 ha platībā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu "Tulpe"
Nr. 49 (adrese: "Tulpe 49", Rājumi,
Olaines pag.) par 2015. gada 25.
marta Pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu. Piekrist, ka Latvijas
Republikas nepilsone J. Z. iegūst
īpašumā zemi "Tulpe" Nr. 49, Rājumos, Olaines pagastā, 0,0585 ha
platībā.
• Piekrist, ka Igaunijas pilsonis
F. P. iegūst īpašumā 1/2 domājamo
daļu no zemes "Virši" Nr. 113/114,
Viršos, Olaines pagastā (adrese:
"Virši 113/114", Virši, Olaines pag.).

• Piekrist, ka Igaunijas pilsone E. P.
iegūst īpašumā 1/2 domājamo daļu
no zemes "Virši" Nr. 113/114, Viršos, Olaines pagastā (adrese: "Virši
113/114", Virši, Olaines pag.).
• Piekrist, ka Latvijas Republikas
nepilsonis S. O. iegūst īpašumā zemi
"Ieviņa-99" Nr. 92, Medemciemā,
Olaines pagastā (adrese: "Ieviņa 99
92", Medemciems, Olaines pag.),
0,0614 ha platībā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu "Ieviņa-99" Nr. 240 (adrese: "Ieviņa 99
240", Medemciems, Olaines pag.)
par 2016. gada 16. maija Pirkuma
līgumā uzrādīto pirkuma maksu.
Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis O. I. iegūst īpašumā zemi
"Ieviņa-99" Nr. 240, Medemciemā,
Olaines pagastā, 0,0676 ha platībā.
• Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis O. J. iegūst īpašumā
zemi "Vizbuļi-2" Nr. 3501, Jāņupē,
Olaines pagastā (adrese: "Vizbule
1", Jāņupe, Olaines pag.), 0,0677 ha
platībā; "Vizbuļi-2" Nr. 3503, Jāņupē, Olaines pagastā (adrese: "Vizbule 3", Jāņupe, Olaines pag.), 0,0713
ha platībā; "Vizbuļi-2" Nr. 3503A,
Jāņupē, Olaines pagastā, ar kadastra
apzīmējumu 8080 021 1417 (adrese: "Vizbule 3A", Jāņupe, Olaines
pag.), 0,0804 ha platībā.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma –
zemes dārzkopības sabiedrībā "Lejas" Nr. 722, Jāņupē, Olaines pagastā, 2/3 domājamās daļas (kadastra
numurs 8080 022 0351, zemes kadastra apzīmējums 8080 022 0351)
– atsavināšanas izsoles noteikumus
Nr. NOT6/2016.
• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no Olaines novada
pašvaldības bilances (ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) nekustamo
īpašumu – zemes gabalu – dārzkopības sabiedrībā "Medņi" Nr. 89,
Jāņupē, Olaines pagastā (0,0594 ha
platībā); "Jēkabi 2", Pārolainē, Olaines pagastā (0,5059 ha platībā).
• Precizēt kadastrālās uzmērīšanas
rezultātā uzmērīto: zemes vienības
kadastra numurs – 80800120340;
zemes vienības kadastra apzīmējums
– 80800120340; zemes vienības nosaukums – "Ezītis" Nr. 218; Olaines
novada pašvaldībā reģistrētā zemes
vienības platība (ha) – 0,0218; precizētā zemes vienības platība pēc
uzmērīšanas (ha) – 0,0396; starpība
(ha) – 0,0178.
• Slēgt vienošanos pie 2011. gada
15. augusta Lauku apvidus zemes
nomas līguma Nr. 395, noslēgta ar
N. B., izdarot līguma 1.1. punktā
grozījumus šādā redakcijā: "IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS
pieņem nomas lietošanā zemi 0,0396
ha platībā d/s "Ezītis" Nr. 218, Ezītī, Olaines pagastā (adrese: "Ezītis
218", Ezītis, Olaines pagasts), kas
pirms tā iznomāšanas atradās NOMNIEKA pastāvīgā lietošanā saskaņā
ar Olaines pagasta TDP 1992. gada
10. aprīļa 20. sasaukuma, 10. ārkārtējās sesijas lēmumu."
• Iznomāt nekustamā īpašuma
"Administratīvais – kultūras centrs",
Jaunolainē, Olaines pagastā, zemes

(kadastra apzīmējums 8080 008
0437) daļu 0,0030 ha platībā VAS
"Ceļu satiksmes drošības direkcija" (vienotais reģistrācijas numurs
40003345734, juridiskā adrese:
Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV1079) elektromobiļu ātrās uzlādes
stacijas izbūvei un noteikt: nomas
maksu gadā – 105,00 EUR un normatīvajā aktā noteiktais pievienotās
vērtības nodoklis (PVN); nomas termiņu – līdz 2027. gada 31. decembrim; nomnieka pienākumu – visus
darbus, kas saistīti ar elektromobiļu
ātrās uzlādes stacijas izbūvi, veic
nomnieks, ievērojot nomas līguma
nosacījumus.
• Slēgt Sadarbības līgumu ar VAS
"Latvijas dzelzceļš" (juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547)
par Olaines dzelzceļa stacijas teritorijā esošās sabiedriskās tualetes
(tualetes moduļa) apsaimniekošanu
ar daļēju pašvaldības finansējumu 2566,50 EUR apmērā uz vienu
gadu.
• Atzīt zemes gabala nomas maksas parāda piedziņu no SIA "PLUS
PUNKTS" par neiespējamu.
• Izdarīt grozījumus Olaines novada domes 2015. gada 25. februāra noteikumos Nr. 2 "Kārtība, kādā
Olaines novada pašvaldība iznomā
un nosaka zemes nomas maksu par
pašvaldības faktiskajā valdījumā
esošiem Rezerves zemes fondā ieskaitītajiem zemes gabaliem".
• Apstiprināt noteikumus Nr.
NOT7/2016 "Rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu nomas izsoles noteikumi".
• Atdalīt no nekustamā īpašuma
"Spulles masīvs", Olaines pagastā
(sastāvošs no 8 zemes vienībām),
zemes vienību: ar kadastra apzīmējumu 8080 007 0069 – 1,98 ha
platībā (Zemgales mežsaimniecības
Klīves meža iecirkņa 609. kvartāla
apgabala 305. kvartāla 1. nogabalā);
ar kadastra apzīmējumu 8080 007
0086 – 0,8644 ha platībā (Klīves
meža iecirkņa 609. kvartāla apgabala 306. kvartāla 1. nogabalā); ar kadastra apzīmējumu 8080 007 0078
8002 – 26,65 ha platībā (daļa no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 007 0078, Klīves meža
iecirkņa 609. kvartāla apgabala 175.
kvartāla 53. un 34. nogabalā); neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma "Straume" 41 zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 8080 023
0566 un nekustamā īpašuma "Straume" 42 zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8080 023 0566 vienā
nekustamajā īpašumā ar zemes vienības kopējo platību 0,1606 ha.
• Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma "Buciņi" zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0336
2,9 ha platībā, izveidojot to kā atsevišķu nekustamo īpašumu, nodrošinot tam piekļūšanu no valsts vai
pašvaldības ceļa (izpildot kadastrālo
uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta).
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam "Pakalni", Pēterniekos, Olaines pagastā.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu

nekustamajam īpašumam "Pakalni
2", Pēterniekos, Olaines pagastā.
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam
"Lintes" 1, Pēterniekos, Olaines pagastā, sadalot zemes gabalu divos
nekustamos īpašumos. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam "Komutators"
25/26/27, Medemciemā, Olaines
pagastā, sadalot divos patstāvīgos
īpašumos.
• Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma
"Kūdras iela 12 A", Olainē, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
8009 004 2019, 959 m2 platībā, no
"Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve" uz "Reliģisko
organizāciju ēku apbūve".
• Olaines novada administratīvajā
teritorijā veikt pakāpenisku vietējā
ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu un
ģeodēzisko datu atjaunošanu kārtējo mērniecības darbu un būvniecību
saistīto projektu ietvaros.
• Atcelt Olaines novada domes
2016. gada 23. marta sēdes lēmumu
"Par nodevām par domes un pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu,
būvatļaujas vai būvniecības ieceres
akceptu saņemšanu" (3. prot., 13.
p.). Apstiprināt saistošo noteikumu
Nr. SN6/2016 "Nodevas par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu
saņemšanu, būvatļaujas izdošanu
vai būvniecības ieceres akceptu un
izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās" projektu.
• Uzdot dzimtsarakstu nodaļas
vadītājai Inārai Brencei anulēt ziņas par U. B. deklarēto dzīvesvietu
Jelgavas ielā 16, Olainē, sakarā ar
tiesiska pamata neesamību dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā. Noteikt, ja
U. B. līdz 2018. gada 31. decembrim
ierodas Olaines novada pašvaldībā,
pašvaldība pēc personas iesnieguma
saņemšanas nodrošinās U. B. ar dzīvojamo platību.
• Atļaut Olaines novadā faktiski
dzīvojošām pilngadīgām personām,
kuru ienākumi nepārsniedz valstī
noteikto minimālo algu, ja tiem nav
pastāvīgas dzīvesvietas un tiem nav
tiesību īrēt sociālo istabu, uzturēties
Zemgales ielā 31, Olainē, laika periodā no 2016. gada 15. maija līdz
2016. gada 14. oktobrim no plkst.
18.00 līdz plkst. 9.00 par maksu.
Apstiprināt maksu vienai personai
1,50 EUR apmērā par uzturēšanos
Zemgales ielā 31, Olainē, par vienu
dienu laikā no 18.00 līdz 9.00.
• Uzņemt V. T. ilgstošas sociālās
aprūpes pakalpojuma saņemšanai
Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests"
sociālās aprūpes centrā uz pastāvīgu
laiku.
• Piešķirt domes priekšsēdētājam
Andrim Bergam atvaļinājumu 2016.
gadā no 6. jūnija līdz 30. jūnijam.
• Izbeigt Rezerves zemes fonda
2015. gada 27. jūlija zemes nomas
līgumu RZ-47 dārzkopības sabiedrībā "Rīts" Nr. 238/239/240, Medemciemā, Olaines pagastā (0,2035 ha
platībā), noslēgtu ar Ņ. Š., sakarā ar
personas iesniegumu.

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties mājas lapas www.olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.
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Pasākumi Olaines novadā jūlijā un augustā
KAD

KAS

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv, informācija par pasākumiem
Olaines novada bibliotēkās – www.olaineskultura.lv/lv/bibliotekas)

17.07. plkst. 16.00
23.07. plkst. 19.00
26.07. plkst. 11.00
29.07. plkst. 22.30
06.08. Laiks tiks precizēts
07.08. Laiks tiks precizēts
13.08. Laiks tiks precizēts
14.08. visas dienas garumā

Eksotisko deju festivāls "Olaines ritmi"
Koncertprogramma ar A. Ančevski, M. Bērziņu, J. Aizpuru,
I. Kerēvicu un grupu "Vintāža"
Klasiskās mūzikas koncerts "Dzīve ir skaistums"
Koncertšovs/burleska "90 minūtēs apkārt pasaulei"
Robotikas meistardarbnīca
Brīvdabas kino seanss
Jauno Olaines novada talantu konkurss "Sapņu ceļš"
"Country" rīts Olainē
Grupas "Pērkons" labāko dziesmu koncerts
Kapu svētki

14.08. Laiks tiks precizēts
20.08. plkst. 12.00
20.08. Laiks tiks precizēts
26.08. plkst. 22.30
27.08. Laiks tiks precizēts
28.08. plkst. 12.00

"Country" rīts Olainē
"Jāņupes varavīksne"
"Country" diena un balle ar grupu "Klaidonis"
Brīvdabas kino seanss
Jauniešu diena Olainē
"Mirdziņas tirdziņš"

02.07. plkst. 16.00
08.07. Laiks tiks precizēts

11.07.–05.08.
Atklāšana 11.07. plkst. 16.00
19.07.–03.08.
Atklāšana 19.07. plkst. 16.00
05.08.–02.09.
Atklāšana 05.08. plkst. 16.00
09.08.–31.08.

IZSTĀDES (sīkāka informācija – www.olainesmuzejs.lv)
Latvijas Hokeja federācijas izstāde
"Latvijas hokejam – 80"
"Muzeju nakts 2016" fotoizstāde
"Atver durvis uz pagātni"
Anetes Lazdas-Lazdiņas gleznu personālizstāde

Jura Kalniņa fotogrāfiju izstāde "Gruzijas skati"
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Olaines novada amatieru čempionāts volejbolā
30.07. plkst. 10.00
"Divi pret divi" (2. kārta)
Olaines novada amatieru čempionāts volejbolā
13.08. plkst. 10.00
"Divi pret divi" (3. kārta)
Olaines MTB velomaratons
21.08. Laiks tiks precizēts
Skeitborda sacensības un veloorientēšanās sacensības
27.08. Laiks tiks precizēts
Jauniešu dienas ietvaros
Augustā, otrdienās plkst. 18.00 Velosacensības "Bērni uz riteņiem"
Spēļu grafiks www.afaolaine.lv Minifutbola turnīrs "Olaines kauss 2016"
Olaines novada tenisa čempionāts
No maija līdz oktobrim
"Inline" hokeja čempionāts
Spēļu grafiks www.lihc.lv
IZGLĪTĪBA
Muzejpedagoģiskā nodarbība
13.07. plkst. 13.00
"Olaines vēstures izpētes laboratorija II"
Muzejpedagoģiskā nodarbība "Kas ir muzejs?"
10.08. plkst. 13.00

Olaines Mežaparka estrādē
Olaines Mežaparka estrādē
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Mežaparka estrādē
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Mežaparka estrādē
Olaines Mežaparka estrādē
Olaines Mežaparka estrādē
Olaines Mežaparka estrādē
Jaunolaines Kultūras namā
un Olaines novadā
Olaines Mežaparka estrādē
Jaunolaines Kultūras namā un Jāņupē
Olaines Mežaparka estrādē
Olaines Mežaparka estrādē
Olaines Mežaparka estrādē
Jaunolaines Kultūras namā
un Jaunolaines stadionā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines 2. vidusskolas stadionā
Olaines 2. vidusskolas stadionā
Olainē
Olainē
Olaines 2. vidusskolas stadionā
Olaines stadionā
Tenisa kortā, Zeiferta ielā 4
Olaines slidotavā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos
un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!
Kad mēs mīlam un no sirds ticam,
mēs jūtamies visvareni un mūs
apņem miers, ko dod apziņa, ka nekas
uz pasaules nespēj satricināt mūsu ticību.
/Paulu Koelju/

Laulība noslēgta 1966. gada 4. jūnijā Rīgas rajona
Dalbes ciema padomē.

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
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75. gadskārtā
Ivaru Balodi
Jevgeņiju Barsukovu
Annu Burkovu
Guntu Lamberti
Viktoriju Lasmani
Pēteri Lazdu
Veru Parfentjevu
Genādiju Petrovu
Helēnu Petrušinu
Juri Vilānu
80. gadskārtā
Dzidru Auziņu
Rūtu Beimani
Ieviņu Ciekurzi
Silviju Gravinski
Akuļinu Hrapaču
Valentīnu Kovaļčuku
Natāliju Kuku
Valdi Ozoliņu
Lidu Popinu
85. gadskārtā
Jāni Bočkanu
Zelmu Maļinovsku
Valentīnu Smirnovu
Mariju Šumsku
Valentīnu Verjovkinu

91. gadskārtā
Gannu Gritčinu

Vladimiru un Birutu Stepanovus!

Františka Bojeva, 86 gadus veca, 27.05.2016.
Zita Ceriņa, 74 gadus veca, 04.06.2016.
Tobijs Ernestsons, 86 gadus vecs, 05.06.2016.
Vilis Jonass, 75 gadus vecs, 01.06.2016.
Jeļena Moisejeva, 79 gadus veca, 27.05.2016.
Imants Purviņš, 89 gadus vecs, 24.05.2016.

70. gadskārtā
Ludmilu Borovikovu
Janīnu Čekšu
Ludmilu Inkinu
Ausmu Janausku
Valentīnu Kļimočkinu
Annu Kuzmani
Aleksandru Kuzņecovu
Janīnu Lapiņu
Voldemāru Maļinovski
Ninu Sidorovu
Aīdu Siliņu
Tatjanu Sitņikovu
Regīnu Stupeņu
Gaļinu Tihomirovu

90. gadskārtā
Paulīnu Spīlu
Mildu Staltu
Leontīni Šusti

Olaines novada dome
sveic ZELTA kāzās

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā
no 2016. gada 24. maija līdz 6. jūnijam reģistrētie mirušie

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
jūnijā

93. gadskārtā
Annu Arnicāni
Ja cilvēkam ir problēmas
ar alkohola lietošanu,
un viņš vēlas atmest dzeršanu,
iespējams,
AA (Anonīmo alkoholiķu)
grupa "Dzīve" var palīdzēt!
Sapulces notiek ceturtdienās
plkst. 18.30, Olainē,
Zemgales ielā 31,
trešajā stāvā (ieeja pa
centrālajām durvīm).
Precīzāka informācija
pieejama www.aa.org.lv
sadaļā "Sapulces" vai zvanot
uz tālr. 27575866.

95. gadskārtā
Annu Bļinovu
96. gadskārtā
Mirdzu Kalēju
100. gadskārtā
Agripinu Iļjušenko
Ziņas par jubilāriem 10.06.2016.
Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums
"Olaines Domes Vēstis".
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus
sūtiet uz e-pastu:
edgars.lakutis@olaine.lv.

