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660 dejotāji Olaines stadionā

Olaines Stadionā 3. jūlijā – X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku priekšvakarā, pulcējās
desmit
pašvaldību
19 kolektīvu 33 grupu 660
dejotāji, lai ar koncertu
“Ložņā, ložņā caur zaru zariem” ieskandinātu svētkus.
Kopā ar Olaines novada dejo-

tājiem deju zīmējumus veidoja un skatītājus priecēja dejotāji no Jelgavas un Rīgas, no
Salaspils, Ķekavas, Ozolnieku, Auces, Ulbrokas, Mālpils
un Carnikavas novadiem.
Koncertu organizēja un atbalstīja Olaines novada pašvaldība. Koncerta režiju veidojis
Jānis Precinieks, vairāku kolek-

tīvu mākslinieciskais vadītājs un
horeogrāfs.
Šis ieskaņas koncerts iegāja Olaines novada vēsturē kā
pirmais un vērienīgākais deju
koncerts rekonstruētajā Olaines
Stadionā. Tā bija lieliska iespēja
izbaudīt deju svētkus tiem skolēniem, kas diemžēl nebija X
Latvijas skolu jaunatnes dzies-

mu un deju svētku dalībnieki,
un labs mēģinājums tiem, kas

kuplināja deju svētkus Daugavas stadionā.

Šogad X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju
svētku dalībnieku vidū no
Olaines novada bija 200 dejotāju no trim Olaines novada
pašvaldības deju kolektīviem –
Jaunolaines Kultūras nama deju
kolektīva „Pienenīte”, Olaines
1.vidusskolas deju kolektīva,
Olaines Kultūras nama deju ko-

lektīva „Oļi” un 30 dziedātāju
no Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžas kora “Skandijs”.
Deju kolektīva “Pienenīte” 1.-2.
klašu grupa ir svētku laureātu
vidū, kuri koncertēja arī 6.jūlijā
VEF kultūras pilī.
Nataļja Tropkina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

vairāk foto un video materiāli drīzumā www.olaine.lv

Kaķu
mači

Zelta
kāzas!

Vārds
deputātam

No sirds
uz sirdi

Bērni
vasarā

Jau 25. reizi Misas uzpē notika Olaines ūdenstūrisma pulciņa organizētās sacensības

Sveicam Zelta kāzās Mariju
un Pavelu Vesņičus un Maiju un
Gunti Langinus

Deputāts Andrejs Artjomovs apsekojis Olaines novada
ūdenstilpnes

Olaines sociālais dienests
aicina ziedot Olaines novada
trūcīgajām ģimenēm

Par nometnēm, kur daudzi
Olaines novada bērni varēja padarīt interesantāku savu vasaru

2. lpp.

3. lpp.

3. lpp.

4. lpp.

7. lpp.
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“Kaķu mači” Misā

“Šķiro.. uzzini.. saņem balvu!”
17. septembrī AS „Olaines
ūdens un siltums” sadarbībā ar
SIA „Zaļā Josta” un SIA „BAO”
laukumā pie ūdenstorņa Zemgales ielā 34, Olainē organizēs
iespēju iedzīvotājiem nodot nederīgās sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas. Iedzīvotājiem,
kuri atvedīs nodošanai sadzīves
elektrotehniku, būs iespēja piedalīties SIA „Zaļā Josta” organizētā
loterijā.
SIA „Zaļā Josta” uzstādīs informatīvu telti, kurā tiks demonstrētas
SIA ”Zaļā Josta” veidotas informatīvi izglītojošas īsfilmas par dalītu
atkritumu šķirošanas nozīmīgumu
- „Papīra ceļš” un „Bateriju ceļš”.
Iedzīvotāji saņems arī jauno informatīvi izglītojošo bukletu „Uzzini,
izvēlies, piedalies”, saņems atbildes uz viņiem interesējošiem jautājumiem par atkritumu apsaimniekošanu un to ietekmi uz vidi un tiks
informēti par iespējām piedalīties
dalītas atkritumu sistēmas attīstībā

Olaines pilsētā. Tiks organizēti pasākumi bērniem – darbnīcas, spēles
un konkursi.
Lai samazinātu lielgabarīta atkritumu apjomus, ko iedzīvotāji
atstāj pie sadzīves atkritumu konteineriem un lai samazinātu izmesto atkritumu daudzumu nelegālās
vietās 17. – 19.septembrī (nedēļas
nogalē) uzstādīs lielgabarīta atkritumu konteinerus:
• laukumā pie ūdenstorņa Zemgales ielā 34;
• laukumā aiz PA „Olaines sociālais dienests” Zeiferta ielā 8;
• laukumā aiz ēkas Stacijas
ielā 7.
Iecerētā kampaņa atvieglos
iedzīvotājiem orientēties dalītas
atkritumu savākšanas un nodošanas noteikumos un prasībās. Ļaus
iedzīvotājiem pārliecināties, ka,
veicot nelielas pārmaiņas ikdienas
paradumos, iespējams panākt pārmaiņas vides saglabāšanā, līdz ar to
dzīves kvalitātes uzlabošanā.

•ĪSUMĀ • ĪSUMĀ • ĪSUMĀ •
Olaines ūdenstūristu pulciņš
darbojas jau 25 gadus. Pulciņa dalībnieki tā vadītāja Borisa Koola vadībā regulāri rīko
ūdenstūrisma sacensības Latvijā, t.sk. ūdenstūrisma čempionāta Latvijā pirmo no septiņiem
etapiem. Katru gadu ar Olaines
novada pašvaldības finansiālo
atbalstu tiek organizētas sacensības „Kaķu mači”, kurās tiek
aicināts piedalīties jebkurš interesents. Sacensības notiek divas

dienas, šogad tās bija 31.jūlijā
un 1.augustā Dalbē, sacensību
trase - Misas upe. Sacensībās
„Kaķu mači” visi dalībnieki
tiek nodrošināti ar nepieciešamo inventāru. Tāpēc arī tā ir arī
laba iespēja tiem, kas vēlas sākt
nodarboties ar ūdenstūrismu,
pārbaudīt sevi un saprast vai
viņš to tiešām vēlas. Jo nodarbošanās ar ūdenstūrismu prasa
arī zināmu finanšu līdzekļu ieguldījumu – inventāra iegādi

(minimāli nepieciešamais – laiva, drošības veste, ķivere).
Jāatzīmē, ka pulciņa dalībnieki piedalās arī citu institūciju
organizētajās sacensībās.
Sīkāka informācija par sacensībām un Olaines ūdenstūrisma pulciņu pie Borisa Koola
(tālr.29175264).
Vairāk fotogrāfiju no sacensībām „Kaķu mači 2010” var
atrast šeit – http://foto.udensturisms.lv/2010/Kaku_maci/.

Esi atbildīgs par dzīvniekiem!
Katru gadu Latvijā uz ielas
tiek pamesti tūkstošiem mājdzīvnieku. Tuvojoties rudenim,
kad cilvēki no vasaras mājām
atgriežas dzīvokļos „sezonas
mīluļi” vairs nav vajadzīgi, jo
dzīvoklī vietas tiem nav, tā daļa
dzīvnieku nokļūst uz ielas.
Jau iegādājoties dzīvnieku,
cilvēks uzņemas atbildību par
mājas dzīvnieka labturības un
īpašo turēšanas prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu,
nepieļauj tā klaiņošanu, kā arī
nodrošina dzīvnieka meklēšanu un apbedīšanu. Cilvēkiem
jāsaprot, ka dzīvnieks prasa
saimnieka rūpes un uzmanību,
kā arī laiku un naudas līdzekļus. Dzīvnieki, tāpat kā cilvēki,
nevēlas dzīvot uz ielas, slapjumā un salā, pārtiekot no citu
atkritumiem. Ja cilvēks vairs
nevar turēt dzīvnieku savā
mājoklī, tad viņam jāsameklē
dzīvniekam cits īpašnieks.
Cilvēku morāls pienākums
izturēties pret dzīvniekiem ar
iejūtīgu sapratni, tos aizsargāt.
Olaines novada dome informē iedzīvotājus, ka dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ir
atbildīgs par dzīvnieku reģistrēšanu, vakcināciju, labturību
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un aizsardzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un nav
tiesīgs turēt dzīvnieku antisanitāros apstākļos, kā arī radīt
antisanitārus apstākļus, turot
mājas dzīvniekus, un izmitināt
dzīvnieku uz mājas balkona
vai lodžijas. Apdzīvotu vietu
teritorijā dzīvnieka īpašniekam
vai turētājam ir jāsavāc sava
dzīvnieka ekskrementi. Dzīvnieka īpašniekam jānodrošina,
lai dzīvnieks (t.sk. tā smaka,
riešana vai gaudošana) netraucētu mājas iedzīvotājus un citus sabiedrības locekļus, kā arī
lai neradītu draudus cilvēku un
citu dzīvnieku drošībai, veselībai un dzīvībai.
Reglamentējošie normatīvie akti, kas nosaka dzīvnieku
īpašnieku un turētāju tiesības
un pienākumus ir „Dzīvnieku
aizsardzības likums”, Ministru
kabineta 2006.gada 4.aprīļa
noteikumi Nr.266 „Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai,
pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī
suņa apmācībai”, 2005.gada
28.septembra Olaines pilsētas
saistošie noteikumi Nr.7 „Par
dzīvnieku turēšanu Olaines pilsētā” un 2006.gada 16.augusta

Olaines pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.21 „Suņu
un kaķu turēšanas noteikumi
Olaines pagastā”. Ja dzīvnieka
īpašnieks vai turētājs neievēro minētos normatīvos aktus,
viņš tiek saukts pie atbildības
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
Normatīvo aktu ievērošanu
Olaines novadā kontrolē Olaines novada pašvaldības policija.
Olaines novada pašvaldība izsaka pateicību dzīvnieku
aizsardzības iedzīvotāju iniciatīvas grupai, kas darbojas
Olaines pilsētā. Šī grupa aktīvi
strādāja, lai samazinātu klaiņojošo kaķu skaitu pilsētā, kā
arī rūpējās par šiem dzīvniekiem, un pavasarī organizēja
nodarbības Olaines vidusskolas skolēniem, pieaicinot
kompetentus speciālistus, lai
bērnos veidotu atbildīgu attieksmi un novērstu cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Īpašu pateicību izsakām
šīs grupas koordinatorei Aminai Fedosejevai par nesavtīgu
ieguldītu darbu. Amina pilsētā šajā virzienā darbojas jau 6
gadus un šo gadu laikā kopā
ar domubiedriem noķēra 600
kaķus, lai tos sterilizētu.

• Pieņemta ekspluatācijā
Olaines novada PII “Magonīte”
piebūve. Tagad dārziņam ir papildus 6 grupas (piebūvē), kuras
nodrošinās vietu vēl 132 Olaines
novada bērniņiem.
• Uzsākta projekta „Olaines
veselības centra energoefektivitātes uzlabošana un pielāgošana
personām ar funkcionāliem traucējumiem” realizācija. Iegādāts
rentgena iekārtas digitalizācijas
aprīkojums. Uzsākti darbi, kas
saistīti ar ēkas ārējas fasādes siltināšanu un ārējā lifta izbūvi.
• Dome piešķīra 150 000 latus Olaines novada ceļu asfalta
seguma klājuma rekonstrukcijai.
Rekonstrukcijas darbi tiks veikti
plānveidīgi, pa posmiem. Kā pirmos - veic rekonstrukcijas darbus
Olaines pilsētā, Rīgas ielā. Pabeigt rekonstrukcijas darbus Rīgas ielā plānots līdz septembrim.
Pēc tam tiks veikti ceļu asfalta
seguma klājuma rekonstrukcijas
darbi citur Olaines novadā.
• Olaines novada teritorijā uzstādīti astoņi informatīvie stendi:
5 no tiem tika uzstādīti vietās,
kur līdz šim šādi stendi nebija:
d/s „Sputņik” (Dāvjos), Mežsētu

galapunktā (Jāņupē) un Vizbuļi-2
(Jāņupē), d/s „Ezītis”, d/s „Stūnīši”, un 3 no tiem nomainīja fiziski
novecojušos stendus Pēterniekos,
Medemciemā, Gaismās. Aicinām
iedzīvotājus sekot līdzi pašvaldības sniegtajai informācijai šajos,

kā arī citos pašvaldības informatīvajos stendos.
• 6.jūlijā iesniegts projekta
pieteikums „Ūdenssaimniecības
attīstība Stūnīšu ciema apdzīvotā
vietā Gaismas” Vides ministrijā
konkursa 2.kārtai.
• Satiksmes ministrijai izvērtēšanai iesniegts projekts „Gājēju drošības uzlabošana a/c V13
„Tīraine – Jaunolaine” posmā no
„Gaismām” līdz „Baložu stacijai””.
• Pašvaldība iesniegusi 5
projekta pieteikumus LEADER
pieejas īstenošanas konkursam:
- Apgaismojuma ierīkošana Olaines pilsētas Mežaparkā; - Veloceliņa izveide Olaines pilsētas Mežaparkā; - Āra trenažieru laukuma
izveide Olaines Stadiona teritorijā; - Teritorijas labiekārtošana
Olaines novada teritorijā - jaunu
soliņu izvietošana dažādās vietās novadā; - Aprīkojuma iegāde
Olaines sporta centram. Projekti
iesniegti vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā, kas tos izskatīs 3
mēnešu laikā.
• Tika apstrādāta no Olaines
1. un 2.vidusskolas saņemta informācija par bērniem, kuriem ir
nepieciešams transports nokļūšanai līdz izglītības iestādei. Pašlaik ir izsludināts atklātais konkurss, kurā tiks noteikts skolēnu
pārvadātājs.
• Pašvaldībā par stipendiju Ls
100 mēnesī nodarbināti 74 Olaines novada iedzīvotāji, kas pašlaik atrodas bez darba.
• SIA „Elekoms” pēc pašvaldības pasūtījuma vasara periodā
veica šādus darbus: - ierīkoja
gājēju celiņa apgaismojumu Jaunolainē; - atjaunoja teritorijas apgaismojumu Olainē, Zemgales,
Zeiferta ielas krustojumā (pie
Zeiferta ielas 2) pēc ceļa satiksmes negadījuma; - ierīkoja teritorijas apgaismojumu Olainē,
Zeiferta ielā 9; - nomainīja nolauztā apgaismes stabu uz cinkoto stabu Veselības centra teritorijā; - uzstādīja gaismas ķermeņus
Olainē, Veselības ielā 7.
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Sveicam Zelta kāzās!

Jūsu piecdesmit gadi ar zeltu
apvīti,
Tajos lietus un puteņi rūpīgi
ietīti.
Tie-zelta gadi, kas kopā
savīti.
Tie-rīti un vakari kopsolī
noieti.
/V. Kokle-Līviņa/

Olaines novada dome sveic Zelta kāzu jubilejā:

Mariju un Pavelu
Vesņičus

(laulība slēgta 1960. gada
7. jūnijā Vitebskas apgabala
Pļiskas rajona Zjabkovas
ciema padomē)

Šķiet, ir piepildījušās
zinātnieku prognozes par
šo vasaru – tā tiešām ir viskarstākā, kas jebkad piedzīvota. Skaidrs, ka šādā
laikā cilvēki pastiprināti
meklē iespējas atvēsināties
ūdenī, kuru Olaines novadā nemaz tik daudz nav.
Olaines novada domes
Uzņēmējdarbības informācijas komisijā esam saņēmuši iedzīvotāju sūdzības
par abām novada maksas
peldvietām. Lai noskaidrotu situāciju, kopā ar Olaines
pašvaldības policiju veicām
peldvietu apsekošanu.
Par peldvietu Klīves karjerā daudz, ko stāstīt, nav.
Protams, iebraukšanas maksa tikpat, cik Jūrmalā, šķiet
nesamērīga, tomēr jāsaka

Maiju un Gunti
Langinus

(laulība slēgta 1960. gada
6. augustā Rīgas pilsētas
Ļeņina rajona
Dzimtsarakstu birojā).

Vēlam stipru veselību, izturību un nest rītdienu dimantam pretī!

Vārds deputātam

Andrejs Artjomovs, LPPLC

i z d e v u m s

– tur vismaz tiek uzturēta
kārtība un ir tīrs. Vienīgais,
ko varētu vēlēties – pārģērbšanās kabīnes, centīsimies
panākt, lai tās tiktu ierīkotas.
Cita situācija ir peldvietā
pie Rīgas – Jūrmalas apvedceļa, kuru apsaimnieko boksa klubs “Lāčplēsis” bēdīgi
pazīstamā Māra Simsona
personā.
Jāsāk jau ar to, ka ņemt
naudu par iebraukšanu Simsona kungam vispār nav
tiesību. Pirmām kārtām,
boksa klubam “Lāčplēsis”
nepieder viss ezers, bet tikai daļa un nedaudz zemes
pie krasta. Otrkārt, pirmajai
iebrauktuvei (no Rīgas – Jelgavas šosejas puses), kur uzstādītas barjeras, ir noteikts
servitūts – ierobežojums,
kas īpašniekam uzliek par
pienākumu nodrošināt brīvu
izbraukšanu pa ceļu. Naudas
ņemšana otrajā iebrauktuvē
vispār ir nelikumīga, iespējams, tāpēc pārbaudes laikā tur neviena boksa kluba
pārstāvja nebija – kad iepriekšējā dienā apbraukāju
peldvietas, pie iebrauktuves
noliktais pusaudzis bija operatīvi izsaucis saimnieku.
Par sakārtotas teritorijas

(savas!) apmeklējumu naudas ņemšana vēl būtu pieļaujama, bet ne par iebraukšanu. Diemžēl jāatzīst arī,
ka par tīrības nodrošināšanu
peldvietā arī neviens īpaši
neuztraucas.
Patiesību sakot, Simsona
kungs un viņa rīcība ir atsevišķas sarunas vērti. Gan
zeme pie peldvietas, gan nu
jau bankrota procedūrā agonējošais “Lielveikals” viņam tika piešķirti ar vienu
nosacījumu – saglabāt Olainē boksu. Bokss gan pilsētā
saglabāts ir, bet drīzāk par
spīti, nevis pateicoties Simsona kungam.
Esamu apņēmies pievērst
pastiprinātu uzmanību, lai
Simsona kungs, kurš pie
saviem īpašumiem ticis ar
lielām atlaidēm, solot atbalstīt boksu Olainē, savus solījumus turpmāk būtu spiests
pildīt.

Похоже, все прогнозы
метеорологов этим летом
полностью оправдались
– жара стоит небывалая.
Понятно, что именно
сейчас людей особенно

тянет к водоёмам, которых в Олайнском крае не
так много.
Ко мне на приём неоднократно приходили посетители с жалобами на
неоправданно
высокую
плату за проезд к воде. В
связи с этим было решено
провести рейд, позволяющий разобраться в сложившейся ситуации.
На карьере Кливас плата за въезд составляет
1 лат. Столько же стоит
въезд в Юрмалу! Единственный плюс, который
нельзя не отметить – чистота на пляже. Если бы
арендаторы оборудовали
территорию
кабинками
для переодевания, скамейками и т.д., с ценой можно
было бы согласится.
Совершенно по-другому обстоят дела на карьере, принадлежащем Марису Симсону, который
является также владельцем олайнской спортивной базы, именуемой ныне
«Lielveikals». Оказалось,
что плата за проезд взымается совершенно необоснованно, т.к. карьер и
прилегающая территория
г-ну Симсону полностью
не принадлежат. Другими
словами, владелец обязан
обеспечить всем желаю-

щим свободный проезд к
дальнему берегу абсолютно бесплатно! Следовательно, шлагбаум и «охранники»,
собирающие
деньги не только за проезд
к воде, но и за пребывание
на пляже, являются самоуправством М. Симсона.
Кроме того, территория,
несмотря на невероятно
высокие поборы, весьма
грязная и неухоженная.
Честно говоря, карьер и
спортивная база были переданы боксёрскому клубу
«Lāčplēsis», чьи интересы
представлляет г-н Симсонс, с тем условием, что
хозяйственная
деятельность будет служить основой для развития спорта в
Олайне, а не для личного
обогащения г-на Симсона.
Мне кажется, достаточно
посмотреть на состояние
спортбазы, чтобы понять
отношение Мариса Симсона к спорту.
Однако, благодаря думе
и энтузиазму тренеров,
спорт в Олайне удалось
сохранить, несмотря на
откровенное вредительство г-на Симсона, который
по-прежнему единолично
распоряжается прибылью,
принадлежащей боксёрскому клубу «Lāčplēsis».
Разве это справедливо?
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Sveicam Olaines novada jaundzimušos un viņu vecākus

Olaines novada pašvaldībā
19. jūnijā notika Jaundzimušo
svinīgās reģistrācijas pasākums,
uz kuru bijām uzaicinājuši 36
Olaines novada jaundzimušos
un viņu vecākus. Priecājamies,
ka mūsu novada ģimenes kļūst
arvien bagātākas ar bērniņiem,
jo no 36 mazuļiem 17 bija pirmdzimtie, 13 - otrās atvasītes, 4 trešie bērniņi un 2 - ceturtie bērniņi ģimenē. Kopā ar māmiņām,
tētiem, radiem un draugiem bija
ieradušies 34 mazulīši.
Mīļi sveicam –

Mihailu Karpoviču, Jēkabu
Krišu Vēveru, Viktoru Osko,
Valteru Vilauu, Edgaru Aleksējevu, Arsēniju Ivaškinu, Mārtiņu Lubānu, Viktoriju Kudrjašovu, Montu Miglinieci, Markusu
Andersonu, Artjomu Jelfimovu,
Artjomu Naturinu, Elzu Kristīni Vinteri, Kļimu Sviridovu,
Juri Skubeņiču, Kati Luīzi Šēferi, Gustavu Zarembu, Justīni
Birznieci, Kseniju Hodjačaju,
Robertu Marku Medni, Ralfu
Litvinoviču, Jēkabu Greivuli,
Ļubovu Matvejevu, Jevgeniju

Labdarības akcija

„NO SIRDS UZ SIRDI”

Olaines novada pašvaldības aģentūra „Olaines sociālais dienests”
aicina iedzīvotājus ziedot Olaines novada trūkumā nonākušām
ģimenēm ar bērniem drēbes, apavus, mantas, grāmatas, mācību
grāmatas, kancelejas piederumus.
Sākot ar 9.augustu Jūs varat atstāt, kā arī apmainīt pret Jums nepieciešamām lietām savus ziedojumus (darba dienās) :
• Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrā „OLAKS”, Olainē,
Stacijas ielā 38A, 67965662, 29116760 .
Vai arī tuvākajā sociālā dienesta filiālē:
• Olainē, Zemgales ielā 33, 2.stāvs
(ieeja no Olaines muzeja puses), 67146055
• Gaismās, Gaismas ielā 6, Stūnīšos, 67931164
• Jaunolainē, Meža ielā 2, 67811295.
Vai arī ieskaitīt ziedojumu kontā:
Pašvaldības aģentūra „Olaines sociālais dienests” nod.maks.
Nr.90001638049, Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114, GE Money
bank, Kods BATRLV2X, Konts LV97BATR0051201852102.
Palīdzēsim trūkumā nonākušām ģimenēm ar bērniem sagatavoties
jaunajam mācību gadam!
Olaines sociālais dienests saka paldies par Jūsu sirds dāsnumu un
novēl, lai labie darbi atgriežas!

Благотворительная акция

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

Социальная служба Олайнского края призывает жителей
принять участие в акции сбора пожертвований для оказания
помощи семьям с детьми, оказавшимися в сложной
жизненной ситуации.
Начиная c 9 августа желающие могут принести одежду,
обувь, школьные принадлежности, книги, развивающие игры,
игрушки, а также обменять нa Вам необходимoe по адресам: Детский и юношеский социальный центр «ОЛАКС»,
ул.Стацияс 38А, Олайне, 67965662, 29116760, а также
в ближайшем к Вам филиале социальной службы.
Социальная служба Олайнского края выражает всем свою
искреннюю благодарность за оказанную благотворительную
помощь нуждающимся
многодетным, малоимущим семьям.
Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей!
Спасибо Вам за доброту и отзывчивость!
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Soldatovu, Katerīnu Černooku,
Mariju Prohorovu, Viktoriju
Švāni, Patrīciju Paulu Zommeri,
Oliveru Dubinski, Andreju Vengreviču, Māri Samuilovu, Kirilu
Čerņavski, Viestardu Krūmiņu,
Denisu Podpružņikovu, Sofiju Berezansku, Ketiju Lāsmu
Kruglovu un viņu vecākus.
Lai Jums nekad nepietrūktu
labu, mīļu vārdu un laika savam
bērniņam.
Ināra Brence,
Olaines novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

«Ивушки» побывали во Пскове

С 23 по 25 июля г. Псков
(Россия)
отмечал
своё
1107-летие. По приглашению Управления культуры
г.Пскова и финансовой поддержке Олайнского краевого самоуправления в праздничных
мероприятиях
участвовал Олайнский вокальный женский коллектив «Ивушки».
Мы выступили в трёх концертах с довольно большой
интернациональной программой. Также получили памятный диплом за участие в
международном фольклорном
фестивале «Словенские ключи». Депутат Олайнской краевой думы Андрей Артёмов
вручил Администрации города Пскова памятную картину
(работу Марины Шкирманте)

в знак развития дальнейшх
культурных и экономических
связей между нашими самоуправлениями.
Псковичи радушно встретили нашу делегацию. В сопровождении представителей
от управления культуры города мы посетили Печёрский
монастырь, побывали на родине А.С.Пушкина в Михайловском и Тригорском. Современный Псков поразил нас
числом памятников истории:
Псковский кремль, Троицкий
собор, Приказная палата, Вечевая площадь, Паганкины
палаты, ансамбль Снетогорского монастыря. В Пскове
сохранилось почти три десятка храмов. На городской
площади прошёл марш-парад
духовых оркестров Санкт-

Петербурга, Пскова, Великих
Лук, Белостока, Даугавпилса
и Резекне. В городе прошло
множество выставок, ярмарок, концертов, интерактивных программ.
Ивушкам навсегда запомнятся яркие выступления знаменитых коллективов города
Пскова, у которых нам есть
чему поучиться.
Коллектив
выражает
искреннюю благодарность
Олайнской краевому самоуправлению, депутатам, словом всем, кто помог в организации этой поездки.
Ольга Зуевич,
руководитель
Олайнского вокального
коллектива «Ивушки»

Pašvaldības aicinājums
Olaines novada pašvaldība aicina iedzīvotājus
saudzīgi izturēties pret
pašvaldības īpašumu un
nepalikt vienaldzīgiem,
ja redzat, ka kāds cits to
bojā. Jebkura pašvaldības
īpašuma bojāšana, paredz
noteiktu finanšu līdzekļu
ieguldījumu, lai to atkal
savestu kārtībā. Tā ir Olaines novada pašvaldības budžeta nauda, t.sk. arī Jūsu

nodokļu nauda, ko pašvaldība var ieguldīt mūsu
visu labā, veidojot kaut ko
jaunu un uzlabojot esošo,
nevis tērēt to, lai atjaunotu esošo sākotnējā stāvoklī. Piemēram, pašvaldības
informatīvais stends pretī
Olaines 2.vidusskolas stadionam jūlijā tika sasists
trīs reizes, jūnijā izdemolēta sabiedriskā tualete
parkā pie Olaines Kultūras

nama, pavasarī izdemolēta
akmens skulptūra – skudra,
bieži tiek bojāti bērnu rotaļu laukumi utt. Minētie
piemēri ir tikai neliela daļa
no objektiem, kas Olaines
novadā cieš no atsevišķu
cilvēku bezatbildīgas rīcības un vandālisma. Kopā
gada laikā ļaunprātīgi sabojāta pašvaldības īpašuma remontam tiek tērtēti
apmēram 7000 latu.
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Olaines seniori Sanktpēterburgā
Olaines novada senioru
biedrības “Liepas” šīgada
pirmā ceļojuma mērķis bija
Sanktpēterburga, kura vispirms jau piesaista ar savu
neparasto vārdu, kas veidojies no trim valodām – latīņu
“svēts”, grieķu “akmens” (tā
burtiski tulkojams apustuļa
Pētera vārds) un vācu “pilsēta”. Tā ir pilsēta, kuras pamatakmeni 1703.gada 27.maijā,
Vasarsvētku dienā, ielicis cars
Pēteris I.
Vispirms gribētos uzslavēt
mūsu eleganto, atraktīvo, inteliģento un zināšanām pārbagāto
gidi Allu Maslovu. Te nu var
teikt, ka cilvēks ir īstajā vietā.
Pa ceļam uz Sanktpēterburgu
klausamies gides interesantajos
stāstos par mūku dzīvi, apskatām Pleskavas – Pečoras vīriešu
klosteri, apmeklējam Pleskavas
kremli un iegriežamies senā pilsētiņā – Pleskavā.
Tā kā Sanktpēterburga atrodas uz ziemeļiem no Rīgas, tur
novērojamas baltās naktis, kad
pilnīgi nesatumst. Tieši šādā laikā mums tur laimējās būt.
Sanktpēterburgu otrā vārdā
sauc par “Ziemeļu Venēciju”, jo
šajā pilsētā apkopots neparasts
kultūrvēsturisku
pieminekļu
ansamblis. Šeit atrodas Ermitāža, Petropavlovskas cietoksnis,

Krondštate un Pēterhofa, tādi
slaveni muzeji kā Krievijas muzejs, Kunckamera, Puškina muzejs, Dostojevska muzejs u.c.,
16 profesionāli teātri, utt.
Ņevas prospekts četrarpus
kilometru garumā veido Sanktpēterburgas galveno maģistrāli,
pie kuras atrodas Kazaņas katedrāle.
Viena no Sanktpēterburgas
arhitektūras un mākslas pērlēm
ir Kristus Augšāmcelšanās baznīca ar deviņiem kupoliem, kas
tautā pazīstama ar nosaukumu
“Spas na krovi”. Tā uzcelta Gribojedova kanāla malā – vietā,

kur 1881.gada terorista Ignatija Griņevicka paštaisītā bumba
nāvīgi ievainoja 63 gadus veco
caru Aleksandru II.
Jau pirmajā dienā dodamies
uz vienu no pasaules lielākajiem muzejiem – Ermitāžu. Šis
unikālais Valsts Muzejs aizņem
piecas nozīmīgas ēkas pilsētas
centrā. Pati galvenā no ansambļa ir Ziemas pils, kur atrodas
visvairāk ekspozīciju. Ziemas
pili, kas bija galvenā Krievijas
imperatoru rezidence, projektējis arhitekts Rastrelli. Izdevās
satikties ar Sanktpēterburgas
latviešu biedrības pārstāvi Inesi

Kudrjavcevu, dalīties pieredzē
un uzzināt par latviešu dzīvi un
darbību šajā pilsētā.
Nakts ekskursijā vērojam
Ņevas tilta pacelšanu.
Krievijas imperatoru vasaras rezidenci Pēterhofu sauc
arī par parku, piļu un strūklaku
pilsētu. Grandiozā ideja Somu
līča krastā veidot parādes parku pieder Pēterim I. Pēterhofas
simbols ir Samsona strūklaka,
kas alegoriski vēsta par krievu
karaspēka uzvaru pār zviedriem
kaujā pie Poltavas 1709.gadā.
No 1708.gada līdz 1724.gadam
Carskoje Selo kļuva par Pētera

Saistošie noteikumi Nr.7

„Par p/a „Olaines sociālais dienests”
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un izcenojumiem”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2010.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu (5.prot., 15.p.).
1. Vispārīgie noteikumi
1. Olaines novada pašvaldības aģentūra „Olaines sociālais
dienests” sniedz maksas pakalpojumus, lai īstenotu pašvaldības uzdevumus un nodrošinātu
sabiedrības vajadzības Olaines
novada teritorijā.
2. Olaines novadā dzīvojošām personām tiek sniegti šādi
maksas pakalpojumi:
2.1. institucionālā ilgstošā
sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija;
2.2. aprūpe mājās;
2.3. ēdināšana personām bez
ienākumiem;
2.4. ēdināšana aprūpes mājās klientiem;
2.5. ēdināšana p/a „Olaines
sociālais dienests” darbiniekiem;
2.6. transporta pakalpojumi.
2. Institucionālā ilgstošā
sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija
3. Noteikt vienas personas
uzturēšanās maksu p/a „Olaines sociālais dienests” Olaines
sociālās aprūpes centrā - Ls
8,42 dienā, tai skaitā ēdināšanas
maksu – Ls 1,65.
3. Aprūpe mājās

4. Noteikt maksu par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu – Ls 1,63.
4. Ēdināšana personām
bez ienākumiem
5. Noteikt ēdināšanas maksu
personām bez ienākumiem –
Ls 0,30.
6. Lai saņemtu pakalpojumu, persona:
6.1. iesniedz iesniegumu p/a
„Olaines sociālais dienests” par
pakalpojuma nepieciešamību;
6.2. p/a „Olaines sociālais
dienests” pieņem lēmumu par
pakalpojuma piešķiršanu;
6.3. persona ar lēmumu griežas pakalpojuma sniegšanas
vietā – p/a „Olaines sociālais
dienests” Olaines sociālās aprūpes centrā Zeiferta ielā 8, Olainē, Olaines novadā no plkst.
10.00 līdz plkst.12.00.
6.4. ēdināšanas pakalpojumā ietilpst zupa 250 g un maize
25g.
5. Ēdināšana aprūpes mājās
klientiem.
7. Noteikt ēdināšanas maksu aprūpes mājās klientiem –
Ls 0,30 .
8. Pakalpojumu piešķir aprūpes mājās klientiem, kuru ienā-

kumi mēnesī nepārsniedz 75%
no valstī noteiktās minimālās
algas (Ls 135,-);
9. Persona ar lēmumu griežas
pakalpojuma saņemšanas vietā – p/a „Olaines sociālais dienests” Olaines sociālās aprūpes
centrā Zeiferta ielā 8, Olainē,
Olaines novadā no plkst.10.00
līdz plkst.12.00.
6. Ēdināšanas maksa p/a
„Olaines sociālais dienests”
darbiniekiem
10. Noteikt p/a „Olaines sociālais dienests” darbinieku ēdināšanas izmaksas – Ls 0,70 par
vienu ēdienreizi.
7. Transporta pakalpojumi
11. Transporta pakalpojumus var saņemt Olaines novadā
dzīvesvietu deklarējušas trūcīgas personas, invalīdi un vientuļi pensionāri, kuru brauciena
mērķis saistīts ar vienu no sekojošiem nosacījumiem:
11.1. ar veselības aprūpes
pakalpojuma saņemšanu;
11.2. ar darbību veikšanu
valsts vai pašvaldības institūcijās;
11.3. ar juridisko pakalpojumu saņemšanu.
12. Persona ne vēlāk kā 5

dienas pirms pakalpojuma saņemšanas iesniedz iesniegumu
p/a „Olaines sociālais dienests”
par pakalpojuma nepieciešamību, norādot datumu, laiku un
mērķi.
13. Ārkārtas situācijā, ja pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests” resursi atļauj,
pakalpojumu var saņemt nekavējoši pēc pakalpojuma pieprasījuma.
14.Persona norēķinās par
pakalpojumu pēc pakalpojuma
saņemšanas skaidrā naudā vai 5
dienu laikā pārskaitot brauciena
maksu uz p/a „Olaines sociālais
dienests” kontu.
15.Maksa par braucienu tiek
noteikta – Ls 0,10 par kilometru
un Ls 0,86 par katru ceļā pavadīto stundu.
16. Maksa tiek aprēķināta
saskaitot maksu par nobrauktajiem kilometriem un ceļā pavadīto laiku. Aprēķinot maksu par
nepilnām stundām, to sadala ceturtdaļstundās (periodos par 15
min.) un aprēķina pieskaitot pie
maksas par pilnām stundām Ls
0,21 par katru ceturtdaļstundu.
17. Braucienā ieskaita arī
ceļu un laiku līdz iekāpšanas
vietai un atpakaļceļu līdz bāzes
vietai.

I dzīvesbiedres Katrīnas I ārpilsētas rezidenci, vēlāko Krievijas
imperatoru iemīļotu uzturēšanās
vietu. Šeit pēc arhitekta Braunšteina projekta uzcēla divstāvu
mūra pili un iekārtoja regulāra
plānojuma dārzu. Muižas kompleksam 18.gadsimta vidū piebūvēja baznīcu baroka stilā un
saimniecības ēkas. Gan pils,
gan baznīcas fasāžu krāšņie dekori tapuši pēc slavenā itāliešu
arhitekta Rastrelli zīmējumiem.
Viens no Katrīnas pils lielākajiem dārgumiem ir Dzintara
istaba, kura Otrā pasaules kara
laikā tika evakuēta uz Kaļiņingradas apgabalu un tur pazuda bez pēdām. No 1701. Līdz
1709.gadam izgatavoto pārvietojamo Dzintara istabu Pēterim
I uzdāvināja Prūsijas karalis
Fridrihs Vilhelms I, un sākumā
tā izdaiļoja cara kabinetu Ziemas pilī. Katrīnas pilī Dzintara
istaba nonāca 1755.gadā, kad
Rastrelli papildināja to ar skulptūru un Florences mozaīku. Tagad krievu dzintara meistari pēc
senajām fotogrāfijām Dzintara
istabu radījuši pilnīgi no jauna.
Ārija Spuņģe,
Olaines novada senioru
biedrības “Liepas”
valdes priekšsēdētāja
tālrunis: 26415535
Saistošie noteikumi Nr.9

“Par aizliegumu
ģenētiski modificēto
kultūraugu
audzēšanai Olaines
novadā”

Apstiprināti ar Olaines novada
domes 2010.gada 18.jūnija
sēdes lēmumu (7.prot., 21.p.).
1. Aizliegt Olaines novada
pašvaldības teritorijā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus.
2. Aizliegums ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Olaines novada teritorijā tiek
noteikts uz pieciem gadiem.
3. Saistošie noteikumi Nr.9
darbojas Olaines novada robežās.
4. Saistošie noteikumi Nr.9
stājas spēkā nākamā dienā pēc
to publicēšanas bezmaksas bukletā.

Olaines Vēstures un
mākslas muzejs
Zemgales iela 33, Olaine

Ar 16. augustu
muzejs ir atsācis darbu
ar “Elkor – Foto”
ceļojošo izstādi

“Latvija ar
sievietes acīm”

(skatāma līdz 20. septembrim)

IEEJA BEZ MAKSAS

5

Olaines Domes Vēstis

N o v a d a

p a š v a l d ī b a s

i n f o r m a t ī v s

i z d e v u m s

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Nolemts apsveikt Olaines
1. un 2. vidusskolas pirmklasniekus Zinību dienā ar pašvaldības suvenīru - pildspalvu un
zīmuli.
• Nolemts atbalstīt SIA „Lattelecom” ieceri veikt optikas
tīkla modernizāciju un attīstību
Olaines novadā. AS “Olaines
ūdens un siltums” uzdots operatīvi izskatīt SIA „Lattelecom”
optikas tīkla modernizācijas
tehnisko dokumentāciju.
• Lai nodrošinātu Olaines
novada mežu saglabāšanu un
kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot plānveida meža apsaimniekošanas pasākumus, nolemts
Olaines novada pašvaldības
mežus nodot AS „Olaines ūdens
un siltums” pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.
• Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu (ūdens
ieguve, ražošana un novadīšana ūdensvada tīklā, ūdens padeve no ūdens ražošanas vietas
līdz pakalpojumu saņēmējam,
notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu
attīrīšana un novadīšana līdz
iztekai ūdenstilpē) sniedzēju
noteikti: 1) Olaines pilsētā un
tai pieguļošā teritorijā un Pārolaines, Grēnes ciemos AS
„Olaines ūdens un siltums”;
2) Jaunolaines, Stūnīšu, Pēternieku un Birznieku ciemos –
SIA „Zeiferti”.
• Nolemts piešķirt līdz
Ls 300 sociālā dzīvokļa Skolas
ielā 2, Olainē dzīvojamās istabas loga ar balkona durvīm nomaiņai.
• Piešķirti 1500 lati Olaines
Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva „JANITA”
un bērnu deju kolektīva „OĻI”
dalībai ģimeņu deju festivālā

Tirolē (Austrija) no 28.jūlija
līdz 3.augustam.
• Piešķirti Ls 8 450 Olaines
Sporta centram, t.sk.: Ls 5000
sporta attīstībai Olaines novadā, Ls 3000 starptautiskā boksa
turnīra organizēšanai, Ls 450
biedrībai „Futbola klubs „Olaine””.
•
Piešķirti
100
lati
K.Jansones un K.Taimiņa dalībai Starptautiskajā jauniešu orķestru festivālā „Baltikum” Noibrandenburgā (Vācija) jūlijā.
• Nolemts reģistrēt bez vecāku gādības palikušo personu x Olaines novada dzīvokļu
jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas
reģistrā.
• Sakarā ar Zelta kāzām piešķirts vienreizējs materiālais
pabalsts Ls 100 Vesņiču, Langinu un Beļunu ģimenēm.
• Noteiktas nomas maksas
p/a „Olaines sociālais dienests”
bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrā „Olaks” par šādām
telpām: 1) lielā zāle: - personām, kurām piešķirts trūcīgās
personas (ģimenes) statuss vai
pastāvīga apmeklētāju karte
– Ls 5 stundā; - pārējiem – Ls
10 stundā; 2) nodarbību telpas:
- personām, kurām piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss vai pastāvīga apmeklētāju
karte – Ls 2 stundā; - pārējiem
– Ls 4 stundā.
• Piešķirti Ls 150 000 ielu
un ceļu remonta darbiem Olaines novadā. Darbi jāveic līdz
15.oktobrim.
• Piešķirti: Ls 14 000 - Olaines 1.vidusskolai garderobes
skapīšu iegādei; Ls 7 000 Olaines 2.vidusskolai telpu
remontam; Ls 7 000 – OPII
„Dzērvenīte” virtuves iekārtu
iegādei; Ls 7 000 - OPII „Zīle”

ēkas un telpu remonta darbiem;
Ls 3 000 - OPII „Magonīte”
teritorijas apzaļumošanas darbiem; Ls 10 000 – OSPII „Ābelīte” kanalizācijas un ūdensvada iekšējo tīklu kapitālajiem
remonta darbiem un jumtam;
Ls 2 000 - Olaines Mūzikas un
mākslas skolai telpu remonta
darbiem.
• Lai uzlabotu un nodrošinātu Stūnīšu ciema, Olaines novada iedzīvotāju pārvietošanās
drošību un ērtību gar autoceļu
V13 „Tīraine - Jaunolaine” posmā no apdzīvotas vietas „Gaismas” līdz „Baložu stacijai”,
apstiprināts projekta „Gājēju
satiksmes drošības uzlabojumi
Stūnīšu ciemā, Olaines novadā”
pieteikums. Kopējā finansējuma
summa sastāda Ls 129 687,59,
kurā ietilpst: - Olaines novada
pašvaldības
līdzfinansējums
Ls 27 234,39; - ERAF līdzfinansējums Ls 102 453,20.
• Nolemts sniegt līdzfinansējumu Ls 1700 kooperatīvai
d/s „Ezītis” pavasara plūdu seku
likvidēšanai, drošības pasākumu nodrošināšanai, transporta
tehnikas nomai. KDS „Ezītis”
uzdots iesniegt Olaines novada
pašvaldībā atskaiti par līdzfinansējuma izlietošanu.
• Apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam
(NĪ) „Saskaņas”, Pārolainē,
Olaines pagastā. Izdoti saistošie
noteikumi Nr.11 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Saskaņas”, Pārolainē,
Olaines pagastā, Olaines novadā grafisko daļu un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem”. Ar detālplānojumu var iepazīties pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā Zemgales
ielā 33, Olainē.

• Piekrists atsavināt zemes
gabalu: d/s „Vizbuļi 2” Nr.3749,
Jāņupē; d/s „Ziediņi Nr.115”,
Jāņupē; d/s „Ostinieks” Nr. 155,
Stīpniekos, Olaines pagastā.
• Noteikts, ka zemes gabals
Ezītis 318B, Olaines pagasts,
600 m² platībā piekrīt un ir ierakstāms zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda kā starpgabals.
• Noslēgti zemes nomas līgumi ar garāžu īpašniekiem,
lietotāju personīgo automašīnu novietošanai, kuras atrodas
uz pašvaldības zemes gabala: - „Katli” (aiz katlu mājas
Dzelzceļnieku ciematā, Pionieru iela); - „Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas” (pie Baznīcas
ielas, pie GK „Jaunolaine”);
- „Skvērs” (pie Pionieru ielas
91b). Nomas termiņš – 5 gadi.
• Nolemts slēgt pirkuma līgumu ar SIA „Eskort” (Rīgas
iela 7, Olainē) un atsavināt pašvaldībai piederošo zemes gabalu Rīgas ielā 7, Olainē, 22644
m² platībā ēku un būvju īpašniekam (likumiskas pirmpirkuma tiesības). Zemes gabala pārdošanas cena Ls 58 000.
• Pašvaldības izpilddirektoram uzdots noslēgt vienošanos
par NĪ nodokļa un nokavējuma
naudas par NĪ Zemgales ielā
33A, Olainē samaksas termiņa
pagarināšanu ar SIA „Boksa
klubs „Lāčplēsis””: - ievērojot
sabiedrības iesniegto Garantijas vēstulē piedāvāto ikmēneša
samaksas grafiku; - ar nosacījumu, ja SIA „Boksa klubs
„Lāčplēsis”” neievēro samaksas grafikā noteikto termiņu
vai maksājuma apmēru - pēc
pirmā termiņa vai maksājuma
apmēra neievērošanas, noslēgtā vienošanās zaudē spēku un
Rīgas apgabaltiesas iecirkņa
Nr.106 zvērināts tiesu izpil-

Informācija nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem

Pamatojoties uz izmaiņām
LR likumā „Par nekustamā
īpašuma nodokli” Olaines novada pašvaldība ir uzsākusi
administrēt nekustamā īpašuma nodokli par dzīvojamām
mājām un dzīvokļiem (tā saucamais Mājokļa nodoklis).
Mājokļa nodokļa apmērs ir
atkarīgs no īpašuma (dzīvokļa
vai mājas) kadastrālās vērtības.
Latvijas valsts ir pilnvarojusi pašvaldības administrēt
nekustamā īpašuma nodokli
un novirzīt to likumā noteikto
pašvaldības autonomo funkciju
pildīšanai. Pašvaldība aprēķina
maksājamo nodokli balstoties
uz Valsts zemes dienesta datiem
par nekustamā īpašuma objektu
un tā kadastrālo vērtību un nosūta nekustamā īpašuma nodok-

6

ļa maksāšanas paziņojumu.
Mājokļa nodoklis attiecas uz
vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām, vasarnīcām,
dārza mājām, daudzdzīvokļu
mājām neatkarīgi no tā, vai tās
ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām,
kuru funkcionālā izmantošana
ir dzīvošana un kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
Saskaņā ar likumu šī nodokļa likme ir:
• 0.1 %, ja kadastrālā vērtība
nepārsniedz 40 000 latu,
• 0,2 % , ja kadastrālās vērtība pārsniedz 40 000 latu,
• 0,3 %, ja kadastrālā vērtība
pārsniedz 75 000 latu. Likums
arī nosaka minimālo nodokļa
maksājumu – Ls 5 katram nodokļa maksātājam. Ja nodokļu

maksātājam par visiem objektiem kopējā aprēķinātā nodokļa
summa ir mazāka par Ls 5, tiek
piemērots minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums
– Ls 5. Trūcīgām un maznodrošinātām personām nepiemēro
minimālo maksājumu Ls 5.
Maksāšanas paziņojumā ir
norādīts nekustamā īpašuma
nodoklis par zemi, ēkām un mājokli. Ja gada sākumā izsūtītais
nodokļa paziņojums par zemi
vai ēkām ir samaksāts, tas atkārtoti nav jāmaksā, bet ir jāmaksā tikai nodoklis par mājokli.
Ja nodoklis par zemi vai ēkām
ir samaksāts daļēji (par dažiem
ceturkšņiem) ir jāmaksā atlikušais nodoklis par zemi vai ēkām
un nodoklis par mājokli.
Izsūtītajā paziņojumā summa, kura ir jāmaksā, ir redzama

zem nosaukuma – JĀMAKSĀ.
Nekustamā īpašuma nodokli Jūs
varat samaksāt:
• AS Swedbank,
HABALV22,
LV82HABA0551020841125
• AS „GE MONEY Bank”,
BATRLV2X,
LV26BATR0051201587600
• Olaines pagasta pārvaldes
kasē: Meža ielā 2, Jaunolainē
(kases darba laiks: pirmdienās
no 10:00 līdz 19:00, ceturtdienās no 8:00 līdz 18:00).
Maksājumos, maksājot ar
bankas starpniecību, maksājumu mērķī obligāti jānorāda personas konta Nr. (zeme, ēkas vai
mājoklis) un maksājamā summa, pretējā gadījumā jūsu veiktais maksājums netiks ieskaitīts
jūsu nodokļa maksātāja kontā
un paliks uzskaitē kā neatpazī-

dītājs A.Šusts turpina uzsākto
nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā.
• Nolemts neapvienot 23
pastāvīgus kadastra objektus
(zemes vienības), neierakstītus
zemesgrāmatā d/s „Cīrulīši”
Nr.5, 113, 144, 161, 196, 204,
212, 234, 252, 372, 378, 390,
413, 415, 43, 46, 52, 63, 79, 89,
48, d/s „Atlantika” Nr.158, d/s
„Puriņi” Nr.3084, Olaines pagastā vienā nekustamā īpašumā
un nepiešķirt vienu adresācijas
nosaukumu „Cīrulīši” Nr.5.
• Nolemts izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības par
zemes vienību d/s „Cīrulīši”
Nr.76, Olaines pagastā (0,060
ha) un ieskaitīt šo zemes gabalu
rezerves zemes fondā.
• Apstiprināts VSIA „Latvijas Valsts Mērnieka” izstrādātais zemes ierīcības projekts DS
„Vasara Nr. 178”, DS „Vasara”
Nr.179” Viršos, Olaines pagastā.
• Apstiprināts SIA „Legente” izstrādātais zemes ierīcības
projekts NĪ „Džungļi” 7.zemes
vienībai.
• Nolemts ieskaitīt rezerves zemes fondā no 2010.gada
1.oktobra šādus zemes gabalus
0.06 ha platībā - d/s „Cīrulīši”
Nr.24, d/s „Cīrulīši” Nr.33, d/s
„Cīrulīši” Nr.32, Olaines pagastā.
• Noteikts, ka pašvaldībai
nepiekrīt un uz valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāms zemes
gabals d/s „Medņi” Nr.98, Jāņupē, Olaines pagastā.
• Atļauts uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi NĪ „Vilītes’”, Jaunolainē, sadalot atsevišķos īpašumos saskaņā ar
NĪ lietošanas kārtības sadales
līgumu un līgumu par kopējas
lietas sadali.

tais maksājums.
Vairums novada iedzīvotāju
pašvaldības sūtītos maksājumu paziņojumus ir saņēmuši,
kas gan lielu satraukumu nav
radījis, jo mājokļa nodoklis ir
salīdzinoši neliels, tomēr, ja
rodas jautājumi, tos kopīgi ar
nodokļu administratoriem variet atrisināt, zvanot pa tālruni
– 67146058, 67811291, vai ar
īpašuma apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu apliecību)
atnākt uz Olaines novada pašvaldību Zemgales ielā 33, Olainē, 228.kabinetā, vai Olaines
pagasta pārvaldē 103.kabinetā
Meža ielā 2, Jaunolainē.
Gadījumā, ja maksāšanas
paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli nav saņemts, lūdzu, informējiet pašvaldību.
Ceram uz Jūsu sapratni!

Olaines Domes Vēstis

N o v a d a

p a š v a l d ī b a s

i n f o r m a t ī v s

i z d e v u m s

Летняя большая перемена в Эко-лагере

С наступлением лета перед родителями большинства школьников остро встает вопрос: как организовать
каникулы своего ребёнка,
чтобы он отдохнул под присмотром опытных людей,
получил запас добрых впечатлений и не набрался дурного? Решение вопроса есть!
Организация и проведение
летних дневных лагерей.
Олайнская средняя школа №2 уже 3 года работает как
эко-школа. В рамках этой программы был задуман эксперимент организации летнего
досуга детей. Инициатором
идеи организации эко-лагеря
была директор нашей школы
Л.А.Осипова.
Был написан проект проведения летнего эко-лагеря на
базе нашей школы и подан в
думу на рассмотрение. Дума
утвердила проект и взяла на
себя обязанности Организатора летнего лагеря.
Летняя большая перемена

дана школьникам для укрепления их здоровья, восстановления сил после долгого
учебного года. Интересно и с
пользой с 7 по 18 июня смогли
провести досуг 61 ученик от 7
до 12 лет. Главное внимание
было уделено здоровому и активному образу жизни.
Смена получилась очень
насыщенной. Скучать детям не пришлось. Программа была разнообразная: экскурсии, походы, спортивные
игры сменялись занятиями в
творческих мастерских. «Конфетные» букеты имели карамельно-шоколадный аромат.
Как не терпелось их съесть,
«но подарки для мам и бабушек есть нельзя», - решили
ребята.
Дети нарисовали флаги,
придумали и выучили «Кричалки»: «Эй лихая детвора,
в эко-лагерь нам пора! Мир
природы, мир прекрасный –
не губи его напрасно».
Программа лагеря была

рассчитана не только на физическое и культурное развитие,
но в равной мере и экологическое. Название лагерю дали
«Varavīksne» не случайно. Радуга – одно из самых ярких и
многоцветных природных явлений.Такая же яркая и многоцветная получилась жизнь
ребят в лагере.
Каждый день был подчинен своей природной стихии:
«День воды», «День воздуха»,
«День огня», «День леса»,
«День животных».
На «день животных» у ребят были гости из «Приюта
животных». После интересной беседы с ветеринарным
врачом, многие ребята задумались о будущей профессии.
Сердца ребят покорила симпатичная такса, первая жительница приюта. Эта встреча позволила нашим ребятам
увидеть другой мир, задуматься о том, что такое «хорошо» и
что такое «плохо».
Дети с удовольствием

приходили каждое утро и активно проводили день, участвуя во всех мероприятиях.
Увлеченные энергией педагогов, дети осваивали новые
игры, спортивные эстафеты и
стремились к победе! Слёзы
огорчения после проигрыша
быстро высыхали на солнышке, и ребята, учились быть
мужественными и сплоченными. Особенно эти качества
проявились во время переправы через речку на экскурсии в
Тервете. Старшие дети активно помогали младшим – это
был сплоченный коллектив.
Каждый педагог лагеря
стремился помочь ребятам
разобраться в их проблемах,
помирить в конфликтах, направить и поддержать.
Две недели пролетели
как мгновение. Кто-то потом
вспомнит, как ходили в поход
10 км, кто-то о новых друзьях
и о том, как научился ставить
палатку, плавать и петь новые
песни. Приобретенные знания
и умения ребята смогут использовать во время учебы в
школе и во время отдыха.
Особую
благодарность
хочу выразить команде педагогов:
Ирине Римшевич, Вере
Гахаевой, Татьяне Зарецкой,
Светлане Опиковой, Елизавете Станкевич, Волдемару
Верпаховскому и себе, руководителю лагеря Марине
Сенчуровой. Мастера своего
дела, умные, талантливые,
изобретательные,
веселые,
внимательные, заботливые…
Ребятам с нами было хорошо.

Отзывы детей

«Сегодня день прошел
замечательно, мы ходили на
очистные и узнали много но-

Olaines novadā bērni interesanti
pavada vasaru

Vasarā Olaines novada
bērniem tika piedāvāts saturīgi un interesanti pavadīt
brīvo laiku nometnēs, radošajās darbnīcās Olainē un
Jaunolainē.

No 7. līdz 18.jūnijam 61
bērns vecumā no 7 – 12 gadiem
piedalījies Olaines 2. vidusskolā sarīkotajā ekonometnē “Varavīksne”, kurā notikuši gan
praktiskie darbi, gan ekskursi-

jas, gan sacensības. Lai nodrošinātu bērniem iespēju saturīgi,
interesanti un videi draudzīgi
pavadīt vasaru un samazinātu
vecāku maksu par viņu bērnu
nometnes apmeklēšanu, Olaines novada pašvaldība līdzfinansēja šo nometni.
Savukārt no 19. līdz 23.jūlijam bērniem vecumā no 6
līdz 12 gadiem bija iespēja
uzturēties privātpersonas rīkotā dienas nometnē “Raibās
dienas Olainē”. Šo nometni
apmeklēja 35 bērni, no tiem
20 bērni bija no trūcīgajām
ģimenēm, kurām Olaines novada dome pilnībā apmaksāja
nometnes maksu.
No 26. jūlija līdz 13. augustam darba dienās no plkst.
10.00 līdz 14.00 Olaines Kul-

tūras namā notika radošās
darbnīcas bērniem vecumā no
7 līdz 12 gadiem. Kopā ar kultūras nama pulciņu vadītājiem
20 bērni iestudēja uzvedumu,
kas darbnīcu noslēgumā 13.augustā tika parādīts vecākiem
un citiem interesentiem. Viss
nepieciešamais inventārs uzvedumam tika izveidots bērnu
rokām. Bērni bija arī uzveduma
scenārija līdzveidotāji. Jāatzīmē, ka dalības maksa par viena bērna uzturēšanos darbnīcās
vecākiem bija tikai pusotrs lats
nedēļā.
No 16. līdz 22. augustam arī
Jaunolaines kultūras namā notiek radošās darbnīcas bērniem
vecumā no 7 līdz 12 gadiem.
Šajās darbnīcās bērni ne tikai
radoši izpaužas, bet arī sporto.

вого. Эко-легерь очень умный
и добрый». А. Рогожников, 2
группа
«В четверг мы ездили на
ферму к лосям в гости. У них
такие мягкие рога, а шерсть
жесткая». В. Гринюк, 3 группа
«Было здорово. Мы выучили 2 песни. Это «Турист» и
«До чего же хорошо кругом».
Сегодня мы рисовали животных и пели классные песни».
Э. Федорович, 2 группа
«Мы всем лагерем были
в «Līgatne». Мы были в лесу
и узнали много новых животных, забрались на вышку.
Мы по очереди катались на
лошадках. Это была самая
невероятная экскурсия года!»
А. Глущенко, 1 группа
«Вторник прошел отлично! Мы ходили на соревнования. Я участвовал в беге на
длинную и короткую дистанцию. В беге на длинную дистанцию я занял второе место,
а на короткую третье». А. Лапошка, 1 группа
«В лагере мне очень понравилось. Даже не хочется
покидать лагерь. Вот приду домой и буду плакать по
самому лучшему лагерю».
А. Кашина, 2 группа
«Мы в четверг ездили в
Тервете. Мне нравились препятствия. Прощай ненадолго
лагерь. Спасибо за новых друзей и веселье». Э. Гируцкая,
2 группа
Все материалы работы
лагеря (фото, видео) можно
посмотреть на сайте www.
olaine.lv (начиная с 24 августа).
Марина Сенчурова,
руководитель лагеря
„Varavīksne”

Pieejams Olaines
novada pašvaldības
2009.gada
publiskais pārskats
2010.gada 18.jūnija Olaines novada domes sēdē
tika apstiprināts Olaines
novada pašvaldības 2009.
gada publiskais pārskats.
Šis dokuments ir pieejams jebkuram interesentam – Olaines Bibliotēkā,
Jaunolaines Bibliotēkā,
Gaismu Bibliotēkā, Olaines novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas
centrā, Olaines pagasta
pārvaldē, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, pašvaldības interneta mājas lapā
- www.olaine.lv.

7

Olaines Domes Vēstis

N o v a d a

p a š v a l d ī b a s

i n f o r m a t ī v s

i z d e v u m s

Pasākumi un aktivitātes Olaines novadā
kad
19.08. plkst.10.00

kas
Informatīvā sanāksme dabas
liegumam “Melnā ezera purvs”
LIFE
08NAT/LV/000449
„Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā”
Olaines novada pludmales vo21.08. plkst.10.00
Obligāta iepriekšēja pie- lejbola turnīra spēles versijā
teikšanās līdz 20.augustam “2 PRET 2”
plkst. 15.00.
25.08. plkst.10.00
Muzejpedagoģiskā programma
“Dzīvo zaļi”
28.08. no plkst.18.00 līdz „Kad skolas zvans jau sauc”
plkst.23.00
koncerts – diskotēka. Piedalās
grupa PER, Sabīne Berezina,
Rasels.
29.08. plkst.14.00
Atpūtas un sporta pasākums
bērniem „Tevi gaida skola”
8.09. plkst.15.00
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas pārtikas inspektoru prezentācija „Vai tu zini
ko tu ēd?”
11.09. plkst.09.55 un 12.09.
Olaines novada minifutbola
Iepriekšēja pieteikšanās - turnīrs versijā “8 pret 8”.
Olaines Sporta centrā (Stadiona iela 2, Olaine), pa
tālr.29444130 vai e-pastu
al.martinova@inbox.lv.
15.09. plkst.16.00
Izstādes „Alda Gertsona Dāliju
(līdz 18.09.)
kolekcija” atklāšana
24.09. plkst.16.00
LMA Stikla mākslas nodaļas
(līdz 23.10.)
studentu darbu izstāde
25.09., 26.09. plkst.10.00
Olaines novada atklātais boksa
turnīrs “Olaines Balva 2010”
29.09. plkst.14.00
Rudens kross skolēniem

kur
Olaines Vēstures un mākslas muzejs, Zemgales iela 33, Olaine (ieeja virs veikala “Greta”)

Olaines Volejbola laukums pie
Olaines slidotavas un skeitparka

Olaines Vēstures un mākslas muzejs, Zemgales iela 33, Olaine
Parks pie Olaines Kultūras nama,
Zeiferta iela 11, Olaine

Jaunolaines stadions, Jaunolaine
Olaines Vēstures un mākslas muzejs, Zemgales iela 33, Olaine

Olaines Stadions, Zeiferta iela 4,
Olaine

Olaines Vēstures un mākslas muzejs, Zemgales iela 33, Olaine
Olaines Vēstures un mākslas muzejs, Zemgales iela 33, Olaine
Olaines 2.vidusskolas sporta zāle,
Skolas iela 1, Olaine
Parks pie Olaines veselības centra,
Olaine

Olaines novada pašvaldība izsludina projektu konkursu

“Olaines novada bērnu un jauniešu interešu izglītība”
Projektu iesniegšanas termiņš - 15.septembris.
Projektu iesniedzēji Olaines novada bērni un jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem.
Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības mājas lapā
www.olaine.lv, Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (Zemgales iela 33, Olaine, 1. stāvs),
Olaines pagasta pārvaldē (Meža iela 2, Jaunolaine),
Gaismu Bibliotēkā, Jaunolaines Bibliotēkā, Olaines Bibliotēkā.

Olaines novada pašvaldība
sirsnīgi sveic
jūlijā

augustā

70. gadskārtā
Vladimiru BogdanovuČulkovu
Tatjanu Ciganovu
Jevgeņiju Djatļevsku
Ilzi Kalniņu
Mariju Kalvišu
Valentīnu Kratovsku
Visvaldi Lapiņu
Vladimiru Lopatinu
Aleksandru Nitišu
Vladimiru Ņikonovu
Leonidu Ostapenko
Jāni Paeglīti
Irinu Seņutu
Jefimiju Siromjatnovu
Annu Starikovu
Vandu Stasilo
Reginu Šimukoviču
Imantu Viļumsonu
Viju Vītolu
Pēteri Vonogu
Annu Zapoļnaju

70. gadskārtā
Beātu Bērziņu
Māru Gailumu
Jāni Kažoku
Anatoliju Kiriloviču
Gaļinu Kirjanu
Gunti Liepu
Ģirtu Līci
Silviju Miezi
Mihailu Poļaku
Intu Priedi
Vladislavu Rudzišu
Vjačeslavu Sergejevu
Mariju Soldatkinu
Janinu Tavgeņu
Staņislavu Timošenko
Adamu Tkačuku
Svetlanu Travkinu
Jāni Zīrupu
Nadeždu Zolotuhinu

75. gadskārtā
Helenu Branaburgu
Mariti Budkieni
Mariju Cimošku
Ņinu Dolgiševu
Aldi Gertsonu
Česlavu Jaceviču
Jāni Kalniņu
Maigu Mazzālīti
Jūliju Požiļenkovu
Feliciju Stefanoviču
Zinaidu Supjevu
Annu Ukstiņu
80. gadskārtā
Annu Gutakovsku
Jaņinu Konstantinoviču
Valentinu Roščinu
Birutu Vlasovu
85. gadskārtā
Annu Uzulnieci
90.gadskārtā
Vilmu Kosīti
91.gadskārtā
Antoņinu Punduri
92.gadskārtā
Rasmu Ziediņu
98.gadskārtā
Annu Tkačuku

75. gadskārtā
Jāzepu Cimošku
Lidiju Daņilovu
Zigfrīdu Girgensonu
Mariju Gončarovu
Ņinu Jakoveli
Svetlanu Jeseļevu
Jefimiju Mastaviču
Adeļu Ozjabkinu
Mariju Semjonovu
Jekaterinu Sokolu
Ludmilu Sorokinu
Aleksandru Ščerbakovu
Salomonidu Šupeginu
Leonidu Zagdaju
Olgu Zavolokovu
Janīnu Ziminu
80. gadskārtā
Jevgeņiju Baholdinu
Janinu Bogdanoviču
Fedosiju Burecu
Mariju Dementjevu
Stefāniju Frīdenbergu
Veroniku Geržatoviču
Konstantinu Kļepikovu
Staņislavu Omulu
Kārli Putniņu
Mariju Šatrovsku
85. gadskārtā
Jāni Češli
Aleksandru Kolbanovu
Ivanu Ļebedjko
Jevdokiju Rjabovu
92.gadskārtā
Ernu Burkevicu

Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums
“Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Atbildīgā par izdevumu sabiedrisko attiecību speciāliste Nataļja Tropkina. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e – pastu
natalja@olaine.lv vai zvaniet pa tālr. 67146026.
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