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Olaines
Domes Vēstis

Jauns sporta laukums
Olaines 2.vidusskolas
stadionā

informatīvs izdevums

Zaļais karogs Olaines skolām
Olaines
2.vidusskolas
stadionā ir uzbūvēts minifutbola laukums. Šis laukums tapis pateicoties Latvijas Futbola federācijas un
Olaines novada pašvaldības
sadarbībai „UEFA MiniPitch” projekta ietvaros.
Par pašvaldības līdzekļiem
tika atjaunots asfaltbetona
klājums un uzbūvēts laukuma nožogojums, savukārt
Latvijas Futbola federācija
dāvināja un ieklāja sporta
segumu.

15.oktobrī Vides ministrijā
Olaines 2.vidusskola un Olaines 1.vidusskolas struktūrvienība Olaines sākumskola saņēma Zaļo karogu. Jāatzīmē,
ka Olaines 2.vidusskolai par
sekmīgu darbību ekoskolu
programmā Zaļo karogu piešķir jau otro reizi.
Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā
laika posmā spēj demonstrēt iz-

cilas aktivitātes vides jomā.
Ekoskolu programma ir šobrīd populārākais vides izglītības modelis pasaulē. Tā ir ANO
Vides programmas un UNESCO sadarbības partnere vides
izglītībā, un ir pamats vides izglītības procesa organizēšanai
skolās.
Iepriekšējā mācību gadā
Latvijā plīvoja 32 Zaļie karogi.
Šajā mācību gadā tos saņēma
42 ekoskolas. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu

mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna.
Programmas ieviešanu Latvijā koordinē Vides izglītības
fonds, kas pārstāv Latvijā Starptautisko Vides izglītības fondu.
Ekoskolu programma ir viena
no piecām šīs organizācijas globālajām programmām līdztekus
Zilā karoga un Zaļās atslēgas
ekosertifikācijas programmām
un Jauno vides reportieru un
Izzini mežu programmām vides
izglītības jomā.

Приближаются осенние каникулы!
Детский и и юношеский социальный центр «ОЛАКС» приглашает
детей в возрасте от 7 до 10 лет на веселые и интересные занятия!
В играх и соревнованиях время пролетит незаметно!
25 октября – создание осеннего коллажа и плетение паутин;
26 октября – пирография (выжигание по дереву);
27 октября – разрисовывание стекла;
28 октября – день Хеловина (парад приведений и конкурс страшилок).
Занятия (бесплатно) будут проходить
с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
в помещении детского и юношеского социального центра «ОЛАКС»
(Олайне , ул.Стацияс 38А)
Подробности по тел. 67965662, 29116760 или olaks.centrs@inbox.lv,
а также в социальной службе Олайнского края по тел. 67146055.

Laukums paredzēts bērnu
sporta aktivitātēm un brīvi pieejams visiem mazajiem sportot gribētājiem. Gadījumā, ja
laukums slēgts, vārtiņu atslēgu
var saņemt Olaines peldbaseinā. Laukuma nožogojums uzbūvēts, lai spēles laikā bumba
nepamet laukumu un netrāpa
garāmgājējiem vai neizripo uz
ielas braucamās daļas.
Lūdzam, nepārbaudiet nožogojuma izturību ar spēcīgiem
bumbas triecieniem un spēka
paņēmieniem.

Tuvojas rudens brīvlaiks, kuru
Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs „OLAKS”
piedāvā padarīt krāsaināku un jautrāku,
piedaloties dažādās nodarbībās

„Olaines rudens”

no 7 līdz 10 gadus veciem bērniem!
25.oktobrī – zirnekļa tīklu veidošana,
rudens kolāžas veidošana;
26.oktobrī – pirogrāfijas nodarbība
(zīmējuma izdedzināšana uz koka);
27.oktobrī – stikla apgleznošanas nodarbība;
28.oktobrī – Helovīndiena (spoku tērpu parāde,
spoku stāstu konkurss).
Nodarbības (bezmaksas) notiks
no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00 un
no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00
Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centra
„OLAKS” telpās (Olainē, Stacijas ielā 38A).
Nodarbību vadītāja Jeļena Semjonkina-Getmaņuka.
Informāciju par nodarbībām “Olaines rudens”
var uzzināt pa telefonu 67965662, 29116760,
e-pastu olaks.centrs@inbox.lv,
kā arī Olaines novada sociālajā dienestā 67146055.
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Atjaunota
mājas lapa

Oktobrī Olaines novada
domē svinīgi sveica 36 jaundzimušos

Olaines NVO apvienība atzīmē piecu gadu jubileju. Stāsta
priekšsēdētāja Andra Andersa

Par 10. Saeimas vēlēšanu
rezultātiem informē deputāts
Gints Ritums

Sociālais dienests saka
paldies visiem, kuri palīdzēja
Olaines novada trūcīgajiem

Aicina apmeklēt atjaunoto Olaines novada pašvaldības
mājas lapu www.olaine.lv
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Pašvaldības piemiņas karotīte 36 mazuļiem

Divas acis,
Kas atveras pasaulei,
Atveras sirdī.
/Odzaki Hosai/
Olaines novada domē
9. oktobrī notika Jaundzimušo svinīgās reģistrācijas
pasākums, uz kuru bija uzaicināti 36 Olaines novada
jaundzimušie un viņu vecāki. Priecājamies, ka mūsu
novada ģimenes kļūst arvien
bagātākas ar bērniņiem, jo
no 36 mazuļiem 21 bija pirm-

dzimtie, 11 - otrās atvasītes, 3
- trešie bērniņi un 1- ceturtais
bērniņš ģimenē.
Diemžēl uz pasākumu kopā
ar māmiņām, tētiem, radiem un
draugiem bija ieradies tikai 21
mazulītis. Rudens iesācies ne
tikai ar lapu zeltu, bet arī ar slimošanas laiku.
Olaines novada domes
priekšsēdētājs Jānis Pavlovičs apsveica bērniņu vecākus ar īpašo notikumu viņu
dzīvē - mazuļa piedzimšanu,
pasniedza apsudrabotu melhi-

P/a “Olaines sociālais dienests”
izsludina konkursu
uz JURISKONSULTA (2619 01) amatu
Prasības pretendentam:
• Augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
• Latviešu, krievu un vēlamas angļu valodas zināšanas;
• Vismaz 3 gadu pieredze juridiskajā darbā;
• Augsta atbildības sajūta un komunikabilitāte.
Darba apraksts:
• Līgumu un lēmumu sastādīšana;
• Citu normatīvo dokumentu sagatavošana;
• Aģentūras pārstāvniecība tiesā.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 2010.gada
22. oktobrim p/a „Olaines sociālais dienests”,
Zemgales ielā 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 vai
pa e-pastu - soc.dienests@olaine.lv;
tālr. 67146052, fakss 7146055.

OLAINES 1. VIDUSSKOLAI – 45
Šī gada 13.novembrī plkst.18:00
Olaines 1.vidusskola aicina visus esošos un bijušos
darbiniekus uz
Satikšanās svētkiem.
Pieteikties līdz 8.novembrim pa tālruni 67962959.
Olaines 1.vidusskolas absolventu un skolotāju
salidojums
27.novembrī plkst. 18:00.
Programmā: sirsnīgs koncerts, ekskursija pa skolas jauno
korpusu, atmiņu istaba, jautrā izsole, dejas līdz rīta gaismai spēlē grupa „Vēja radītie” un bijušie skolas dīdžeji.
Dalības maksa 3,-Ls
(salidojuma dienā – 5,-Ls).
Pieteikties līdz 22.novembrim.
Seko līdzi salidojuma
aktualitātēm skolas mājas lapā www.o1vsk.lv
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ora karotīti ar iegravētu bērna
vārdiņu un dzimšanas datiem,
kā arī naudas balvu 100 latus. Pasākumā visus priecēja
Olaines 1. vidusskolas meiteņu popgrupa „Unda”, vadītāja
Sanita Šeflere.
Pēc pasākuma svinīgās daļas bija kopīgā fotografēšanās
un iespēja aplūkot Olaines novada vēstures un mākslas muzeju, kā arī iemalkot kafiju, tēju
un brīvā gaisotnē aprunāties ar
domes priekšsēdētāju par sev
interesējošām tēmām.

Mīļi sveicam –
Janu Akmentiņu, Ernestu Polencu, Romanu Šlajus,
Margaritu Kirilovu, Renatu
Dobržanski, Rasu Lukašēviču,
Danielu Savko, Jekaterinu Tarakanovu, Maksimu Vasiļjevu,
Adrianu Rosicki, Adrianu Poļaku, Ralfu Smeili, Anastasiju
Bušmanovu, Martu Sevčuku,
Enzo Ceru, Aļiku Harčenko,
Germanu Franci, Romanu Gaujenieti, Ramiru Ganī Huseinu,
Marku Sprukuli, Katrīni Bundzenieci, Milānu Lomovcevu,

Daņilu Dubro, Veroniku Raščevsku, Mariju Koškinu, Mareku Brencu, Kseniju Guzariku,
Niku Šamo, Aritu Buiķi, Gustavu Ernestu Eldmani, Valeriju
Mališevu, Aleksandru Ševcoviču, Danu Runci, Maksimu Ivanovu, Pēteri Liepu, Karolīnu
Kalvi un viņu vecākus.
Vēlam visiem veselību, izturību un mīlestību!
Ināra Brence,
Olaines novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Olaines novada domes deputātu iedzīvotāju
pieņemšanas laiki oktobrī - decembrī:
Olaines novada domē, Zemgales ielā 33, 108.kab., Olainē
no plkst.17.00 līdz 18.00:

Olaines pagasta pārvaldes
telpās, Meža ielā 2, Jaunolainē
no plkst.17.00 līdz 18.00:

Dienas centra „Gaismas”
telpās, Gaismās no plkst.17.00
līdz 18.00:

21.10. Andris Tolmačovs
28.10. Silvija Tiščenko

21.10. Māris Vanags
28.10. Gints Ritums

21.10. Vladimirs Borovskis
28.10. Jānis Precinieks

04.11. Andrejs Artjomovs
11.11. Jānis Klievēns
25.11. Deniss Ļebedevs

04.11. Ģirts Stepka
11.11. Ināra Brence
25.11. Andris Tolmačovs

04.11. Andris Greidāns
11.11. Jānis Sarva
25.11. Māris Vanags

02.12. Līga Gulbe
09.12. Vladimirs Borovskis
16.12. Jānis Precinieks
20.12. Jānis Sarva
27.12. Ināra Brence

02.12. Silvija Tiščenko
09.12. Deniss Ļebedevs
16.12. Andrejs Artjomovs
20.12. Jānis Klievēns
27.12. Aija Zandere

02.12. Gints Ritums
09.12. Ģirts Stepka
16.12. Ināra Brence
20.12. Andris Tolmačovs
27.12. Silvija Tiščenko

Apsveicam!

Apsveicam Olaines
novada domes
priekšsēdētāja vietnieci
Intu Purviņu ar Izglītības
un zinātnes ministrijas
balvas 2010 saņemšanu!
Izglītības un zinātnes
ministrijas balva ir
piešķirta par veiksmīgu
un radošu darbu izglītības
sistēmas pilnveidē, bērnu,
jauniešu un pieaugušo
izglītošanā un sakarā ar
nozīmīgu darba un
dzīves jubileju!

Foto: IZM
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Olaines NVO apvienībai 5 gadu jubileja

Olaines pilsētā un Olaines pagastā vienmēr ir bijušas dažādas biedrības un
organizācijas, kuras piesaistīja cilvēkus dažādu interešu īstenošanai. Šīs biedrības
dzīvoja un darbojās katra
par sevi. Kā jau Jūs zināt
vienam darīt darbu ir grūti
un reizē pat neinteresanti,
tāpēc 2005. gada 26. septembrī Latvijas Republikas
uzņēmumu reģistrā , pēc ilgi
un kārtīgi pārdomāta darba,
Felicita Tretjakova reģistrēja Olaines NVO apvienību,
kuras sastāvs ar katru gadu
palielinās. Sākot ar 2008.
gada pavasari Olaines NVO
apvienības priekšsēdētāja ir
Andra Andersa.
NVO apvienības ilgtspēja ir
spēja pašorganizēties atbilstoši
sabiedrības vajadzībām un pielāgoties tām, sasniegt sabiedriski svarīgus mērķus un piesaistīt
resursus to īstenošanai. Olaines
Nevalstisko organizāciju apvienība apvieno biedrus pēc brīvprātības principa, kopīgu mērķu
sasniegšanai. Lai šos mērķus
sasniegtu, NVO apvienības
biedri, ir ļoti priecīgi par saviem
lieldraugiem.
Tāpēc lielu paldies saka :
Olaines novada pašvaldībai
– par sapratni un par atbalstu
dažādajā NVO apvienības darbībā: īpaši Intai Purviņai, Andai Liepiņai, Nataļjai Tropkinai,
Ritmai Andersonei;

kaimiņiem: Pieaugušo izglītības centram, Mūzikas un
mākslas skolai, Olaines Vēstures un mākslas muzejam;
sadarbības partneriem: Olaines Kultūras centram, Sporta
centram, Olaines Bibliotēkai,
Olaines Dienas centram.
Īpašs paldies Ausmai Cīrulei un Santai Biķerniecei.
Vai Jūs zināt cik Olaines
novadā ir dažādas nevalstiskās
biedrības, kuras darbojas atsevišķi un arī kopīgi, lai padarītu
ikdienas dzīvi jautrāku, interesantāku, kā arī palīdz viens otram ar labu padomu vai kā citādi? To ir 21!
Visjaunākās biedrības mūsu
novadā ir:
Atbalsta grupa ģimenēm
„Pumpurs” – vadītaja Jolanta
Briede
Biedrība „Gamma” – vadītājs Boris Žezlovs
Krievu kopiena – vadītājs
Andris Tolmačovs
Angļu valodas cienītāju
klubs „Eenglish fun club” – vadītāja Inese Bite.
Olaines pagastā ir sastopamas jau ilglaicīgi darbojošās
biedrības, bet NVO apvienības
sastāvā tās ir jaunas. Tās ir:
Biedrība “Pīlādzis” – vadītāja Rasma Upmale
Olaines pagasta politiski represēto biedrība – vadītājs Roberts Matisons.
Mums ir biedrības, kuras nepapildinās savā biedru sastāvā.

Tomēr nav maznozīmīgas, jo atgādina mūsu vēsturi, bez kuras
nav nākotnes un tās ir:
Olaines pilsētas politiski represēto personu klubs “Atbalss”
– vadītāja Skaidrīte Bendzule
Nacionālo karavīru valde –
vadītājs Pēteris Veidelis
Latvijas antihitleriskās koalīcijas cīnītāju asociācija – vadītāji Ludvigs Ivanovs , Pēteris
Zeps.
Cik jauki, ka mūsu novadā
ir jaunieši, kuri grib darīt labus
darbus ne tikai sava pagalma ietvaros, bet arī pilsētā un pagastā.
Mūsu NVO apvienības sastāvā
ir:
Olaines Jauniešu padome vadītājs Aleksandrs Pozdņakovs
Jaunatnes iniciatīvu centrs –
vadītājs Andrejs Solopenko
jaunatnes organizācija “Jaunie vanagi”- vadītāja Ieva Mārtiņa
jaunatnes “Sarkanais Krusts”
atbalsta grupa - vadītājas Emīlija Bērziņa un Elīna Andersa.
Mūsu novadā ir atbalsta
grupas, kuras strādā gan ar bērniem, gan ar visu ģimeni:
Ģimeņu atbalsta grupa
“VIVA” - Andra Andersa
rūpju bērna ģimeņu atbalsta
grupa “Ābolītis” - Tamāra Krēsliņa.
Vēl mums ir ļoti aktīvas
kundzes, kuras darbojas:
Sieviešu klubs “Garzeķe” vadītāja Rasma Brikmane
Olaines dāmu klubs “Vik-

torija” – vadītāja Ludmila
Radionova
Latvijas Sieviešu invalīdu
asociācijas “Aspazija” – vadītāja Vēsma Purviete.
Kā pēdējos, bet ne mazāk
aktīvu un nozīmīgu, piesakām
ilgdzīvotājgrupu, kurai ir ļoti
liela dzīves pieredze un darboties griba. Šajā grupā ir:
Rokdarbu pulciņš “Piesaulīte” – vadītāja Velta Ozoliņa
Audēju pulciņš “Atvasara” –
vadītāja Dace Urbanoviča
Olaines novada senioru
biedrība “Liepas” – vadītāja
Ārija Spuņģe.
Paldies visām organizācijām
par padarītajiem un jau iecerētajiem darbiem! Kuršs gan cits, ja
ne mēs paši padarīsim mūsu dzīvi interesantāku un saistošāku!
Ja Jums ir vēlme vairāk uzzināt par šīm organizācijām, aicinām apmeklēt www.olaine.lv
sadaļu “sabiedrība” – “NVO”,
kur Jūs atradīsiet nelielu aprakstu par katru organizāciju un kontaktus, vai klātienē Olaines novada NVO apvienības padomē,
Zemgales ielā 31, 3.st., Olainē ,
vai neklātienē pa tālr. 67966741,
26494550, vai rakstot uz e-pastu
nvoolaine@inbox.lv.
Aicinām piebiedroties mūsu
nevalstiskajām organizācijām!
Andra Andersa,
Olaines novada
NVO apvienības
padomes priekšsēdētāja

Vārds deputātam Слово депутату

Gints Ritums, SC
Vēlēšanas ir beigušās. Pirmkārt, vēlos pateikties saviem
„Saskaņas centrs” atbalstītājiem. Ja kopējie rezultāti valstī
visiem ir zināmi, tad kā veicās
sarakstiem Olaines novadā zina
ne visi.
Kopā balsošanā piedalījās
6179 vēlētāji.. Par „Saskaņas
centrs” nobalsoja 2603 vēlētāju,
par „Vienotība” 1453 vēlētāju,
„Zaļo un zemnieku savienība”
823 vēlētāju, „Par labu Latviju” 420 vēlētāju, „Visu Latvijai,
TB/LNNK” 402 atbalstītāju.
Pārējie saraksti tāpat kā valstī
nepārvarēja 5% slieksni.
Vai tas ko nozīmē Olai-

nes novadam? Drīzāk tas tikai
norāda uz daudznacionālu sabiedrību, kur radikāli nacionāli
noskaņotu iedzīvotāju paliek
arvien mazāk. Tas nozīmē, ka
esam iemācījušies un protam
sadzīvot, ka saskaņas ideja ir iesakņojusies, ir dzīvotspējīga un
veiksmīgi attīstās. Tas nozīmē,
ka saskaņas ideja ir progresīva
un lēnām, bet stabili ieņem vadošās pozīcijas.
Olaines novada ikdiena ir
saimniecisko nevis nacionālo
jautājumu risināšana, bet tieši
nacionālie jautājumi uzrodas
dažus mēnešus pirms vēlēšanām
un pazūd nākošajā dienā pēc
vēlēšanām. Pat liekot aizmirst
pensionārus mūsu vecākus un
vecvecākus, kuriem samazināja pensijas, aizmirstot par tiem,
kas nevar samaksāt komunālos
maksājumus, baidās aiziet pie
ārsta vai ir spiesti pamest savu
valsti.
Vēlēšanas ir beigušās, bet
dzīve novadā turpinās, turpinās
arī mans Olaines novada domes
deputāta darbs un tikai atklāts
dialogs un kopīgiem spēkiem
sadarbojoties mēs pārvarēsim
visas grūtības, un viss būs labi.

Выборы закончились…
Хочу искренне поблагодарить всех избирателей, поддержавших «Центр согласия».
Результаты выборов в
Сейм по стране известны.
Каковы же результаты голосования по Олайнскому
краю?.. Всего на выборные
участки пришло 6179 избирателей. Из них: за «Центр
согласия»
отдали голоса
2603 избирателя, за «Единство» проголосовали 1453
человека, «Зеленые и крестьяне» получили 823 голоса,
«За лучшую Латвию» - 420,
национальный блок «ВЛ/
ТБ/ДННЛ» - 402 голоса. Остальные списки не преодолели 5% барьер.
О чем говорят эти факты?
Скорее всего, это свидетельствует о многонациональном
обществе, в котором национально настроенных радикалов как с одной стороны, так
и с другой, становится все
меньше. Это значит, что мы
научились жить и работать
сообща, что идея согласия
укоренилась в обществе, что

она жизнеспособна и успешно развивается. Это значит,
что идея согласия носит прогрессивный характер и медленно, но верно занимает ведущие позиции.
Будни Олайнского края –
это решение текущих хозяйственных, а не национальных
проблем. Хотя ведь именно
национал-радикалы появляются за несколько месяцев
до выборов и исчезают на
следующий день после них…
Забыв про пенсионеров - наших родителей, бабушек и
дедушек, у которых урезали
пенсии, про тех, кто, потеряв
работу, не может оплатить
коммунальные платежи, не
может посетить врача, или,
вообще, вынуждены покинуть свою страну.
Выборы
закончились…
Начались реальные будни,
где все проблемы мы должны
решать сами. Я, депутат думы
самоуправления Олайнского
края от «Центра согласия»,
готов к конкретной работе и
открытому диалогу. В согласии мы можем достичь многого. И все будет хорошо…

i z d e v u m s

Īsumā
• Pabeigti Olaines novada
ceļu asfalta seguma klājuma rekonstrukcijas darbi. Kopumā rekontruēta ceļu asfalta seguma
klājuma darbu apjoms
ir 16 187 m2 , no tiem
Olaines pilsētā (Rīgas un
Zemgales ielā) – 8000
m2, Jaunolainē (Pionieru,
Baznīcas un Meža ielā) –
8322 m2, Medemciemā –
500 m2 un Gaismās – 165
m 2.
• Turpinās projekta „Olaines veselības centra
energoefektivitātes
uzlabošana un pielāgošana
personām ar funkcionāliem traucējumiem” realizācija. Tuvojas noslēgumam ēkas ārsienu un
bēniņu siltināšanas darbi
un ārējā lifta izbūves darbi.
• Tiek izstrādāts tehniski
ekonomiskais pamatojums projektiem „Ūdenssaimniecības
attīstība
Olaines novadā, Pārolainē un Pēterniekos”.
• Iesniegts
izvērtēšanai
tehniski
ekonomiskais
pamatojums projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novadā,
Jaunolaines
Lielciema
2.kārta”.
• Saņemts finansiālais atbalsts ūdenssaimniecības
projektam Olaines novada Stūnīšu ciemā.
• Olaines Kultūras namā
turpinās papildus iegādāta skatuves gaismu komplekta uzstādīšana un pieslēgšana.
• Pieņemti AS” Olaines
ūdens un siltums” asfaltēšanas darbi: bedrīšu remonts pilsētas ielu
caurbrauktuvēs, trotuāra
seguma atjaunošana gar
Meža ielu 18, trotuāra
seguma atjaunošana Celtnieku ielā, gājēju pārejas
izbūve pie 1.vidusskolas.
• Veikta Olaines novada
bērnu rotaļa laukumu apsekošana.
• Ceļa zīmju saskaņošana
un uzstādīšanas pārbaude.
• Eiropas Sociālā fonda
projekta ietvaros „Darba
praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās
darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai” pašlaik Olaines novada pašvaldībā par
stipendiju 100 lati mēnesī
nodarbināti 50 bezdarbnieki. Viņiem ir nodrošinātas darba vietas AS „Olaines ūdens un siltums”, SIA
„Zeiferti”, Olaines novada
pašvaldībā, Olaines sociālajā dienestā, Olaines
Kultūras centrā, Olaines
Sporta centrā un citur.
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Olaines novada bāriņtiesai – viens gads
Pagājis gads, kopš divu bāriņtiesu – Olaines pagasta bāriņtiesas un Olaines pilsētas
bāriņtiesas darbu pilda viena,
proti, Olaines novada bāriņtiesa. Gads ir pietiekami ilgs laika
sprīdis, lai varētu sākt izvērtēt, kādas sekas ir notikušajām
pārmaiņām. Olaines novada
bāriņtiesa, atskatoties uz pagājušo gadu, redz šādas būtiskas
iezīmes.
DARBA APJOMS
Izveidotajā novadā 2009.gadā
dzīvoja 20597 iedzīvotāji, 2010.
gadā dzīvo 20710 iedzīvotāji.
Priecē, ka novada iedzīvotāju
skaits pieaug. Pieaug arī darba
apjoms, kuru veic bāriņtiesa. Šajā
gadā ir veiktas 515 notariālās
darbības, pieņemti 394 raksti ar
informāciju zināšanai, izskatīti
236 iesniegumi, pieņemts 121
lēmums, kā arī veiktas daudzu
ģimeņu pārbaudes, aizbildnības
un aizgādnības pārraudzība. Bāriņtiesa piedalījusies vairāk kā 50
tiesas sēdēs (Rīgas rajona tiesas,
Administratīvās tiesas, apgabaltiesas un Augstākās tiesas) gan
kā prasītājs, gan kā atzinuma
sniedzējs. Pirmo reizi bāriņtiesas
pastāvēšanas laikā Olaines novada teritorijā ir izveidotas divas
audžuģimenes.
2009.gadā, kad vēl pastāvēja
divas bāriņtiesas, to sastāvā bija
priekšsēdētāja, četri bāriņtiesas
locekļi un sekretāre. Līdz ar to

teritoriju, kas tagad veido Olaines
novadu, apkalpoja 12 darbinieki.
Savukārt no 2009.gada oktobra
šo pašu teritoriju (ar jau pieaugušo iedzīvotāju skaitu) apkalpo
7 darbinieki - Olaines novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietniece, sekretāre un
četri bāriņtiesas locekļi.
Bāriņtiesas darbā palīdzīgu
roku sniedz novada iedzīvotāji,
kas informē par bērniem, kuri
atrodas veselībai vai pat dzīvībai bīstamos apstākļos. Tāpat iedzīvotāji izprot gadījumus, kad
bērnam nepieciešams nodibināt
aizbildnību vai pārskaitīt ģimenes
valsts pabalstu tās personas kontā,
kura bērnu faktiski aprūpē un šajos gadījumos vēršas pie bāriņtiesas. Tomēr bāriņtiesas darbinieki
ir ievērojuši, ka novada iedzīvotāji daudz mazāku uzmanību velta ģimenes šķiršanās procesam un
tiem gadījumiem, kad vecāki dodas uz darbu ārvalstīs un bērnus
pamet Latvijā.
LIETAS PAR VECĀKU
SASKARSMI AR BĒRNIEM
Bāriņtiesas ikdienas darbā ir
daudz grūti risināmu lietu, tomēr
lietas, kur bāriņtiesai jānosaka,
kādā kārtībā vecāks tiksies ar
bērnu, kurš dzīvo kopā ar otru
vecāku, ir vienas no smagākajām.
Šādas lietas ir saistītas ar vecāku
šķiršanos, kas vienmēr nes līdzi
skumjas, dusmas, sāpes un vainas
apziņu par to neizdevušos kop-

Вкратце

• Завершены работы по
реконструкции асфальтного
покрытия дорог самоуправления в Олайнском крае (Работы
проводились с конца августа
по 13 октября). Общая площадь реконструированного
асфальтного покрытия дорог
составляет 16 187 м2, из них
8000 м2 в г.Олайне (ул.Ригас и
Земгалес), 8322 м2 – в Яунолайне (ул.Пионеру, Базницас
и Межа), 500 м2 - в Медемциемсе и 165 м2 – в Гайсмас.
• Проводится реализация
проекта «Улучшение энергоэффективности Олайнского
центра здоровья и его доступности людям с функциональными нарушениями».
В рамках проекта проводятся работы по утеплению наружних стен здания и чердака. Проведенные работы
позволят улучшить энергоэффективность и внешний
вид здания. Также ведется
строительство лифта, чтобы
люди с функциональными
нарушениями могли без особых трудностей попасть на
второй этаж.
• Получено софинансирование из средств Европейского фонда по региональному развитию на реализацию
проекта «Развитие водного
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хозяйства в поселке Стуниши,
Гайсмас».
• Подано на рассмотрение
техническо-экономическое
обоснование проекта «Развитие водного хозяйства в Яунолайне, 2-ая очередь».
• Разрабатывается техническо-экономическое обоснование проекта «Развитие водного хозяйства в Паролайне и
Петерниеки».
• В конце августа была завершена реновация сцены в
Доме культуры в Яунолайне,
на данный момент проходят
работы по установке дополнительного освещения сцены
в Доме культуры в Олайне.
• Подана заявка на софинансирование проекта «Улучшение энергоэффективности
в Олайнском центре по социальному уходу (ул.Зейферта
8, Олайне)». В рамках проекта планируется утепление
здания Олайнского центра по
социальному уходу.
• С 23 августа работает
недавно построенный новый корпус детского сада
«Magonīte» в Яунолайне. В
новом корпусе расположено
6 групп, которые дополнительно обеспечивают местами в детском саду 132 детей
Олайнского края в возрасте от

dzīvi. Ne vienmēr bijušie dzīvesbiedri spēj izprast savas emocijas
un adekvāti tās paust. Katrs no
vecākiem cīnās par saviem mērķiem un aizmirst par bērnu vajadzībām. Šajā cīņā nav uzvarētāju,
ir tikai zaudētāji. Visvairāk cieš
bērni.
Emocijām saasinoties, tiek
pielietots fizisks spēks, vai manipulēts ar bērniem, lai sasniegtu savus mērķus. Bāriņtiesa ir
pārliecinājusies, ka pat tajās
ģimenēs, kurās abi dzīvesbiedri
ieguvuši augstāko izglītību un
strādā atbildīgos amatos, viņi
bieži nespēj objektīvi novērtēt
situāciju un kontrolēt savu uzvedību, kas noved pie tik smaga konflikta, ka vienam dzīvesbiedram tiek nodarīti miesas
bojājumi. Savukārt cietušais
atriebjas pāridarītājam, neļaujot tikties ar bērniem. Šajā gadījumā vecākiem ir katram savi
mērķi, proti, viens vecāks cenšas panākt saskarsmi ar bērniem
un pierādīt, ka ir labs vecāks,
otrs - atriebties pāridarītājam un
panākt taisnīguma uzvaru (savā
izpratnē). Ne vienam, ne otram
neienāk prātā padomāt par bērniem, kāds risinājums būtu labāks viņiem. Esot iesaistīti šādu
neveiksmīgu attiecību modelī,
bērni tiek emocionāli traumēti.
Tādā veidā vecāki nodara pāri
saviem bērniem, lielā mērā ietekmējot viņu nākotnes izredzes
uz veiksmīgu laulību.

Lai veiksmīgāk spētu palīdzēt šķiršanas procesā iesaistītajiem vecākiem, bāriņtiesas
darbinieki ir apmeklējuši mediācijas apguves pamatkursu.
Mediācija ir brīvprātīgs process,
kurā konfliktējošās puses ar neitrālas trešās personas palīdzību (šajā gadījumā - bāriņtiesas
darbinieku), pašas mēģina atrast
konstruktīvu konflikta risinājumu. Kā stāsta Rīgas bāriņtiesas
darbinieki, kuri pielietojuši mediāciju šķiršanās procesā, rezultāti var būt pārsteidzoši. Strīda
puses, kuras (vairs) nevar viena
ar otru saprātīgi runāt, kuras
tikai abpusēji izsaka pārmetumus un izvirza neizpildāmas
prasības, dodas pie mediatora un apmēram 80% no visiem
mediācijas procesiem beidzas
veiksmīgi. Olaines novada bāriņtiesa pieredzi mediācijas pielietošanā pagaidām vēl nevar
apkopot, jo, diemžēl, nospiedošā vairākumā bāriņtiesā vērsies
vai nu tikai viens no vecākiem
(otrs nevēlas risināt problēmas),
vai nu tādas ģimenes, kurās konstatēta fiziska vardarbība. Šajos
gadījumos mediācija ir iespējama tikai tad, ja vardarbīgais
vecāks ir atzinis savu vainu un
pēc psihologa konsultāciju apmeklēšanas saņēmis atzinumu,
kā arī, ja cietusī puse neiebilst
un neizjūt psiholoģisku diskomfortu, kontaktējoties ar bijušo
dzīvesbiedru.

VECĀKU DARBS
ĀRVALSTĪS
Visā Latvijā ir novērojama parādība, ka cilvēki meklē darbu ārpus valsts, turklāt bieži atstājot savus nepilngadīgos bērnus Latvijā.
Bērni tiek atstāti pie vecvecākiem,
pie radiem, draugiem, dažkārt pat
nevienojoties ar šiem cilvēkiem,
vai viņi ir gatavi uzņemties atbildību par bērniem. Turklāt netiek
ņemts vērā, ka tā persona, kam
bērns ir atstāts, nespēs bērnu pārstāvēt ne skolā, ne poliklīnikā, ne
kādā citā iestādē, ja radīsies šāda
nepieciešamība. Lai persona, kas
nav vecāks, varētu vērsties poliklīnikā vai citā medicīnas iestādē ar lūgumu izmeklēt bērnu, ir
nepieciešams noformēt atbilstošus dokumentus. Tas nozīmē, ka
vecākam ir jādodas uz bāriņtiesu
un vai nu jāparaksta pilnvara par
to, ka bērnu pārstāvēt tiek uzticēts
citai personai (ja vecāks būs prom
ne ilgāk par trim mēnešiem), vai
arī jāraksta iesniegums, ka vecāks
vēlas nodot bērnu citas personas
aprūpē (ja plānots palikt ārvalstī
ilgāk par trim mēnešiem).
Lūdzam ievērot, ka pilnvaru
par bērna pārstāvēšanu visās iestādēs var noformēt tikai uz trim
mēnešiem, savukārt pilnvarai, kas
ļauj vecvecākiem vest bērnu uz
poliklīniku uz veselības pārbaudēm un saņemt analīžu rezultātus,
var būt daudz garāks derīguma

2 до 7 лет. Теперь в детском
саду «Magonīte» 12 групп,
современный кухонный блок
с новым оборудованием, просторный зал, отдельное помещение для занятий, а на территории сада новые игровые
площадки,
установленное
освещение, а около сада автостоянка и подъездная дорога.
• Продолжается модернизация учебных кабинетов в
Олайнских средних школах,
где преподаются естественные науки и математика. К
началу учебного года каждая
из школ получила по 4 дигитальной доске с видеопроекторами и камерами данных,
по 25 портативных компьютеров, подключенных к беспроводному интернету, сенсоры и
современные измерительные
устройства, которые подключаются к специальным компьютерным программам.
• На стадионе у Олайнской
средней школы №2 построена
новая спортивная площадка
по минифутболу. Эта площадка появилась в рамках
сотрудничества Олайнского
самоуправления и Латвийской федерации по футболу.
На финансовые средства самоуправления была подготовлена основа для покрытия
площадки и установлен забор, а Латвийская федерация
по футболу подарила и положила специальное покрытие.

Эта площадка предусмотрена
для спортивных игр у детей,
для свободного посещения.
В случае, если площадка закрыта, за ключом необходимо
обратиться в Олайнский бассейн. Забор был установлен
для того, чтобы мяч во время
игры не покидал поле, не мешал прохожим и не попадал
на проезжую часть.
• По заказу самоуправления ООО „Elekoms” в течение
последних месяцев были проведены следующие работы:
- установлено освещение от
автодороги Bērzpils – Gaismas
до железнодорожной станции
„Baloži”; освещение пешеходной дорожки в Яунолайне; установлен столб освещения по
адресу ул.Зейферта 9, Олайне,
ул.Веселибас 7, Олайне; восстановлено освещение на перекрестке ул.Земгалес и Зейферта в Олайне.
• Самоуправление Олайнского края подало следующие
заявки на получение софинансирования в конкурсе проектов по концепции LEADER:
- установка освещения в городском лесопарке; - создание
велодорожки в городском лесопарке; - создание площадки
с тренажерами, предусматривающими занятия спорта на
улице, на территории Олайнского стадиона; - установка
новых скамеек в различных
местах на территории Олайн-

ского края; - приобретение необходимого снаряжения для
Олайнского центра спорта.
• На территории Олайнского края установлено 8 информативных стендов: 3 из них
заменили физически устаревшие стенды в Медемциемсе,
Петерниеки и Гайсмас, а 5 из
них были установлены в тех
местах, где раньше информационных стендов не было: в
садоводческом кооперативе
Спутник (Дави), у конечной
установки в Межсетас (Янюпе), в садоводческом кооперативе Визбули – 2 (у магазина
в Янюпе), Езитис и Стуниши.
Призываем жителей следить
за информацией, которую,
вывешивает самоуправление
как на этих, так и на других
информативных стендах самоуправления.
• Регулярно проводится
проверка технического состояния детских игровых площадок в Олайнском крае.
• Регулярно проверяется
техническое состояние дорог
самоуправления, а после констатации дефектов проводятся необходимые работы.
• На данный момент в рамках программы «Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai» за
степендию в размере 100 латов в Олайнском самоуправлении работают 50 человек.
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Šķiro, uzzini, saņem balvu!

„Zaļā josta” organizētā kampaņa „Šķiro, uzzini, saņem balvu!” Olaines iedzīvotāju vidū gūst lielu atsaucību

Olainē, Vides dienu noslēgumā, 17. septembrī noslēdzās uzņēmuma „Zaļā josta”
un AS „Olaines ūdens un siltums ” organizētā kampaņa
„Šķiro, uzzini, saņem balvu!”
sadarbībā ar AS „BAO” un
SIA „Latvijas Elektrotehnikas
apsaimniekošana”.
Kampaņas mērķis bija sekmēt Olaines
pilsētas iedzīvotāju izpratni par
pašu radīto atkritumu ietekmi uz
vidi un dzīves kvalitāti, parādīt
dabas resursu taupīšanas iespē-

jas, veicinot praktisku Olaines
pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanos
dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanā,
piedāvājot iedzīvotājiem iespēju nodot mājsaimniecībā nederīgās elektriskās un elektroniskās
sadzīves ierīces un iekārtas, kā
arī citus lielgabarīta atkritumus.
Ņemot vērā, ka Olaines
pilsētā vēl nav izveidots pastāvīgs šķiroto atkritumu nodošanas laukums, atsaucība no
iedzīvotāju puses bija necerēti

liela. Kampaņas laikā uz ierīkoto elektrisko un elektronisko
atkritumu pieņemšanas vietu
tika nesti televizori, fēni, telefoni, ledusskapji u.c. nolietotās
elektriskās un elektroniskās sadzīves ierīces un iekārtas. Tiem
iedzīvotājiem, kuri nevarēja
paši atgādāt nederīgās iekārtas,
palīdzēja AS „Olaines ūdens un
siltums”, par ko iedzīvotāji bija
ļoti pateicīgi, jo daudziem iedzīvotājiem šīs nederīgās iekārtas
bija krājušās jau gadiem ilgi.

Līdz dienas beigām AS
„BAO” specializētais transports
bija piepildīts un par nederīgo
elektrisko un elektronisko ierīču un iekārtu nodošanu tika
aizpildītas vairāk kā 100 izlozes
anketas. Uzņēmuma „Zaļās josta” simbols Ezītis Jostiņš kopā
ar iedzīvotājiem izlozēja piecas
laimīgās izlozes anketas, kuru
īpašnieki balvās saņēma dāvanu kartes no interneta veikala
www.220.lv, ko sarūpēja „Zaļā
josta”:
Ansis Šinke – dāvanu karte 50
latu vērtībā;
Ildze Bite - dāvanu karte 40 latu
vērtībā;
Valērijs Čuhnovs - dāvanu karte
25 latu vērtībā;
Jevgeņijs Grigorjevs - dāvanu
karte 20 latu vērtībā;
Anita Lāce - dāvanu karte 15
latu vērtībā.
Savukārt „Zaļās josta” informatīvajā teltī iedzīvotāji interesējās par dažāda atkritumu veidu
šķirošanas iespējām pilsētā un
tās apkārtnē. Proti, daudzi iedzīvotāji labprāt šķirotu un nodotu
dažāda veida atkritumus arī ikdienā. Iedzīvotāji izrādīja interesi par izlietotā stikla iepakojuma
šķirošanas iespējām Olainē, kā

Apmeklē Olaines novada pašvaldības rekonstruēto
interneta mājas lapu www.olaine.lv!

Посети реконструированную интернет –
страничку самоуправления www.olaine.lv!

Rekonstruētā interneta mājas lapa www.olaine.lv
darbojas kopš 6.oktobra.
Tagad Jums ir iespēja:
• saņemt informāciju par pašvaldību un
tajā notiekošo;
• uzrakstīt pašvaldībai elektronisko vēstuli;
• palielināt teksta šriftu;
• izprintēt no mājas lapas Jums vajadzīgu informāciju
bez lieka teksta un bildēm;
• meklēt Jūs interesējošo informāciju šajā mājas lapā ar
meklētāja palīdzību – atrodas lapas labajā augšējā stūrī –
ievadiet vajadzīgo vārdu un ja šāda informācija ir pieejama,
to saņemsiet;
• pieteikties mājas lapā www.olaine.lv jaunumu un
informācijas par gaidāmajiem pasākumiem saņemšanai
Jūsu e-pastā;
• izteikt savu viedokli, atbildot uz viena jautājuma aptauju;
• redzēt vairāk fotogaleriju un video;
• skatīties konkrētas dienas pasākumus kalendārā
pašvaldības mājas lapas labajā pusē, bet ja vēlaties redzēt
pasākumu plānu, tad to var atrast sadaļā „pasākumi”;
• atrast trasnporta kustības sarakstu;
• uzzināt kam dienā, kad Jūs apmklējat mājas lapu, ir vārda
diena;
• tie, kas izmanto RSS, ir tāda iespēja arī www.olaine.lv.

Реконструированная интернет – страничка
самоуправления www.olaine.lv работает с 6 октября.
Теперь у Вас есть возможность:
• получать обширную информацию о самоуправлении
и в нем происходящем;
• написать самоуправлению электронное письмо;
• увеличить шрифт текста;
• распечатать Вам необходимую информацию без
лишнего текста и фотографий;
• найти Вас интересующую информацию на этой
страничке с помощью поисковика (находится в правом
верхнем углу; введите нужное слово, если эта
информация есть на этой страничке,
информация будет Вам предложена);
• подписаться на получение новостей и списка
планируемых мероприятий на Вашу э-почту;
• высказать свое мнение, ответив на предлагаемый
вопрос в опросе;
• увидеть больше фотогалерей и видео;
• ознакомиться с мероприятиями конкретного числа в
календаре (справа) или с планом мероприятий в
разделе «мероприятия»;
• ознакомиться с расписанием движения транспорта;
• те кто используют RSS, теперь могут это делать
и на www.olaine.lv.

Mēs turpinām pilnveidot interneta mājas lapu www.olaine.lv,
papildināt to ar nepieciešamu informāciju, un vēl –
jau tuvākajā nākotnē būs pieejams:
• nozaru saraksts, t.i. tiks uzrādītas Olaines novadā esošas
nozares un šo nozaru pārstāvji (kuri ir ZL hotline datu bāzē);
• uzziņas Olaines apkaimē ar ZL hotline starpniecību
(mājas lapas labajā pusē parādīsies baneris; kuru
varēs izmantot kā meklētāju pa Olaines apkaimi).

Мы продолжаем совершенствовать www.olaine.lv,
продолжаем размещать новую информацию, а еще
уже в ближайшем будущем Вам будет доступен:
• список отраслей в Олайнском крае, т.е. будут указаны те
отрасли, которые доступны в Олайнском крае, и их представители (которые находятся в базе данных ZL hotline);
• поисковик через ZL hotline
(будет находиться справа в виде баннера).

arī izteica viedokli, ka daudz
aktīvāk nodotu elektriskās un
elektroniskās iekārtas un citus
lielgabarīta atkritumus, ja tiktu
nodrošināta to bezmaksas aiztransportēšana no dzīves vietas.
Kuplā skaitā „Zaļā josta”
informatīvo telti arī apmeklēja
skolēni un skolotāji no Olaines
mācību iestādēm. Īpaši aktīva
bija Olaines 2. vidusskola, kas
ne tikai piedalījās vides izglītības aktivitātēs ar „Zaļā josta”
talismanu Ezīti Jostiņu, bet arī
nodeva lielu krājumu nolietotās elektroniskās iekārtas. Paši
mazākie kopā ar Ezīti Jostiņu
gatavoja rotas no avīzēm un
žurnāliem, bet lielākajiem bija
iespēja pilnveidot zināšanas,
piedaloties vides izglītības spēlēs, mācoties šķirot atkritumus.
Darboties ar bērniem palīdzēja gan Olaines Mehānikas un
tehnoloģijas koledžas Vides aizsardzības tehnoloģijas studentes, gan Olaines 2.vidusskolas
vecāko klašu skolnieces. Lielu
atbalstu pasākuma organizēšanā
sniedza arī Olaines Vēstures un
mākslas muzejs.
Ilze Fīlipa,
SIA „Zaļā josta” pārstāvis

No sirds
uz sirdi
Kā arī iepriekšējos gados, 2010.gada augustāseptembrī tika izsludināta
labdarības akcija “No sirds
uz sirdi”. Akcijas laikā bija
iespējams ziedot mantas,
apavus, grāmatas, kancelejas piederumus, naudu
Olaines novada grūtībās
nonākušām ģimenēm.
Šogad akcija noritēja ar
lielu iedzīvotāju atbalstu –
daudzi cilvēki izmantoja iespēju izdarīt labu darbu un
palīdzēt cilvēkiem, kuriem
šobrīd ir pienākuši īpaši
grūtie laiki. Laika periodā
no 9.augusta līdz 15.septembrim vairāk kā 80 apmeklētāji bija atnākuši uz
Bērnu un jauniešu sociālā
atbalsta centru “Olaks” un
atraduši sev nepieciešamas
lietas.
Sirsnīgs paldies visiem,
kas piedalījās labdarības
akcijā!
Olaines novada
pašvaldības aģentūra
“Olaines
sociālais dienests”
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• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Speciālistei izglītības, kultūras un jaunatnes lietās un p/a
„Olaines sociālais dienests” direktorei uzdots apzināt un organizēt skolas vecuma obligāto
izglītojamo iekļaušanu mācību
iestādēs.
• Piešķirti Ls 1500 (Ls 46,88
uz 1 dalībnieku) Olaines Kultūras nama jauktā kora „Dziesma”
dalībai festivālā Austrijas pilsētā Bad Gašteinā no 29. līdz 31.
oktobrim.
• Piešķirti Ls 500 Olaines
Kultūras nama bērnu deju kolektīva „Oļi” braucienam uz festivālu Ungārijā 23. – 28.oktobrī.
• Lai nodrošinātu visus Olaines 1.vidusskolas skolēnus ar
metālā garderobes skapīšiem,
papildus Olaines 1.vidusskolai piešķirti finanšu līdzekļi Ls
6068 garderobes skapīšu iegādei.
• Par Olaines novada iedzī-

Bāriņtiesai –
viens gads
u turpinājums no 4. lpp.
termiņš. Pilnvaru var noformēt
arī pie notāra, ja vecākam tas ir
izdevīgāk.
Rakstot iesniegumu par bērna
nodošanu citas personas aprūpē,
jāņem vērā, ka šai personai jābūt
atbilstošai, proti, tās veselības stāvoklis netraucē aprūpēt bērnu, persona nav bijusi sodīta par vardarbību, personai nav garīga rakstura
traucējumu. Protams, bāriņtiesa
pārliecināsies par visiem faktiem,
pieprasot informāciju no Sodu reģistra, nosūtot personu pie psihologa, pieprasot izziņu no ģimenes
ārsta un pārbaudot dzīves apstākļus tajā dzīvesvietā, kur bērns
turpmāk dzīvos. Turklāt personai
ir jāpiekrīt vecāka lūgumam ņemt
bērnu savā aprūpē un starp abiem
nedrīkst būt strīda par bērna uzturēšanas līdzekļiem. Ja bērns tiek
atstāts pie vecvecākiem, tad prasības no bāriņtiesas nav tik striktas,
tomēr jābūt pārliecībai, ka vecmāmiņa/vectētiņš spēs aprūpēt bērnu
un vecāks sūtīs materiālu atbalstu.
Lūdzam vecākus rūpīgi pārdomāt savu lēmumu atstāt bērnus
un doties darbā ārvalstīs, vai arī
pēc iespējas ātrāk paņemt bērnus
pie sevis. Atcerieties rūpju pilnajā
ikdienā, ka bērniem visnozīmīgākie cilvēki ir vecāki, un ne tikai
mazuļi, bet arī pusaudži ilgojas
un skumst pēc vecākiem, pat tad,
ja ir „spuraini” un neprot izrādīt
savas jūtas.
Bāriņtiesa aicina visus Olaines novada iedzīvotājus nepalikt
vienaldzīgiem un ziņot bāriņtiesai
par gadījumiem, kad bērni ir pamesti Latvijā, bet nav noformēti
attiecīgie dokumenti. Tikai kopīgiem spēkiem varēsim palīdzēt
bērniem, kuriem pirmā dzīves
pieredze bijusi tik skarba.
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Maija Voilaka,
bāriņtiesas priekšsēdētājas
vietniece

votāja E.Matvejeva izciliem
sasniegumiem sportā (1.vietas
iegūšana Pasaules čempionātā
GPC svaru stieņu spiešanā guļus Prāgā 2010.gadā no 6. līdz
9.septembrim, divkārtējs Latvijas čempions svara stieņa spiešanā guļus, Eiropas čempions
2010.gadā (versijā GPA)) nolemts apbalvot Eduardu Matvejevu ar naudas balvu – Ls 200
(pirms nodokļu nomaksas).
• Atbalstīta Olaines novada
senioru biedrības „Liepas” iecere gatavot un iesniegt projekta
pieteikumu Kopienu iniciatīvu
fondam. Projekta atbalsta gadījumā Kopienu iniciatīvu fondā
pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, bet ne
vairāk kā Ls 350.
• Atbalstīti Sporta atbalsta
fonda „Olimpiskā cerība” 2010.
gada 25.janvāra rakstā minētie

sporta veterāni, atļaujot tiem
trešdienās no plkst.16.00 līdz
22.00 apmeklēt Olaines Peldbaseinu bez maksas (uzrādot caurlaidi) līdz Peldbaseina sezonas
beigām.
• Nolemts izveidot komisiju
nekustamā īpašuma „Robežnieki”, Olaines pagastā nomas
objekta apsekošanai, faktiskā
stāvokļa novērtēšanai un nosacītās nomas maksas noteikšanai
(ievērojot nekustamā īpašuma
stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus, kā arī nosacītajā nomas
maksā iekļaujot visus ar izsoles
rīkošanu saistītos izdevumus).
• Lai sniegtu palīdzību novada iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā, nolemts saglabāt dzīvokļa īpašumus Zemgales
ielā 21, Olainē un Zemgales ielā
27, Olainē Olaines novada pašvaldības īpašumā.

• Apstiprināts zvērināta
mērnieka A.Viļņa izstrādātais
zemes ierīcības projekts: - nekustamajam īpašumam „Ēciņi”;
- „Antoni”, Pārolainē, Olaines
pagastā.
• Nolemts noteikt d/b „Sputņiks” koplietošanas zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
8080 017 0509 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”.
• Saskaņā ar veicamajām
darbībām projekta „Olaines
novada administratīvās kapacitātes paaugstināšana, piesaistot atbilstošus speciālistus” ietvaros tiks izveidota: 1) amata
vienība „referents”, kuru 100%
apmērā finansēs no ESF uz 18
mēnešiem. Pēc projekta beigām Olaines novada pašvaldība paredz turpināt darba attiecības ar Īpašuma un juridiskās

nodaļas referentu vēl vismaz 6
mēnešus pēc projekta beigām;
2) amata vienība „juriskonsults”, kuru 100% apmērā finansēs no ESF uz 24 mēnešiem. Pēc
projekta beigām Olaines novada
pašvaldība paredz turpināt darba attiecības ar Olaines novada
p/a „Olaines sociālais dienests”
Juriskonsultu vēl vismaz 6 mēnešus pēc projekta beigām.
Lēmums stājas spēkā ar 2010.
gada 1. novembri.
• Pieņemti saistošie noteikumi Nr.18 „Par grozījumiem
Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Olaines novada pašvaldības 2010.
gada budžetu”.
• Akceptētas 2010.gada 2.jūnija Siltumenerģijas piegādes
līguma izmaiņas, kuras paredz
koģenerācijas stacijas ekspluatācijā nodošanas termiņa pagarināšanu - līdz 01.04.2012.

Saistošie noteikumi Nr.13

„Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā,
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība”
I Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka
Olaines novada teritorijā ne
mazāk kā 5 (piecus) gadus
deklarētās dzīvesvietas personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt Olaines novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība)
palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā (turpmāk - palīdzība), kārtību, kādā personas reģistrējamas pašvaldības palīdzības reģistrā un izslēdzamas
no tā, palīdzības sniegšanas
kārtību, un sniedz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 3.panta 1., 2., 3. un
4.punktā noteiktos palīdzības
veidus.
2. Lēmumu par to, vai persona ir iekļaujama palīdzības
reģistrā atbilstoši vai par atteikumu atzīt personu par tiesīgu
saņemt šo palīdzību, kā arī lēmumu par personas izslēgšanu
no palīdzības reģistra pieņem
Olaines novada dome.
3. Olaines novada dome
izvērtējot personas (ģimenes)
situāciju:
3.1. pieņem lēmumu par
īres dzīvokļa vai sociālā dzīvokļa izīrēšanu;
3.2. atsevišķos gadījumos
sniedz vienreizēju palīdzību
personai (ģimenei) izīrējamās
dzīvojamās telpas remontam.
4. Personas, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība
dzīvokļa jautājumu risināšanā,
tiek reģistrēta pirmās kārtas
reģistrā (turpmāk tekstā- reģistrā).
5. Palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā ir tiesīgas
saņemt likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk tekstā- likums)
14.pantā noteiktās personas.

II Reģistrācijas kārtība
palīdzības saņemšanai
6. Personas, kuras vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, iesniedz rakstveida iesniegumu pašvaldībā
un iesniedz apliecinājumu, ka
personai nepieder nekustamais
īpašums, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
7. Papildus šo saistošo noteikumu 6.punktā norādītajiem
dokumentiem likuma 14.panta:
7.1. pirmās daļas 1. punkta
„a” un „b” apakšpunktos, norādītās personas, iesniedz tiesas
sprieduma, kurš stājies likumīgā spēkā, kopiju par izlikšanu
no dzīvojamās telpas likuma
„Par dzīvojamo telpu īri” 28.2
panta pirmajā daļā, 28.3 panta
pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos un vienu no šādiem dokumentiem:
7.1.1. pensionāra vai invalīda apliecības kopiju;
7.1.2. bērna (bērnu) dzimšanas apliecības kopiju vai tiesas
sprieduma par aizbildnības nodibināšanu kopiju;
7.1.3. tiesas sprieduma par
aizgādnības nodibināšanu kopiju.
7.2. likuma 14.panta pirmās
daļas 1.1.punktā norādītās personas, iesniedz:
7.2.1. politiski represētas
personas apliecības kopiju;
7.2.2. tiesas sprieduma,
kurš stājies likumīgā spēkā, kopiju par izlikšanu no dzīvojamās telpas likumā paredzētajos
gadījumos.
7.3. likuma 14.panta pirmās
daļas 2. punktā norādītās personas, iesniedz: tiesas sprieduma,
kurš stājies likumīgā spēkā, kopiju par izlikšanu no dzīvoja-

mās telpas un vienu no šādiem
dokumentiem:
7.3.1. pensionāra vai invalīda apliecības kopiju;
7.3.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai tiesas sprieduma par aizbildnības nodibināšanu kopiju;
7.3.3. tiesas sprieduma par
aizgādnības nodibināšanu kopiju;
7.3.4. politiski represētās
personas apliecības kopiju.
8. Likuma 14.panta pirmās
daļas 3. punktā norādītās personas, kopā ar iesniegumu, iesniedz tiesas sprieduma par
aizbildnības nodibināšanu vai
ievietošanu bērnu aprūpes un
audzināšanas iestādē vai audžuģimenē kopiju.
9. Likuma 14.panta pirmās
daļas 4. punktā norādītās personas, kopā ar iesniegumu, iesniedz:
9.1. repatrianta statusu apliecinošu dokumentu;
9.2. arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo dzīvesvietu Olaines novada teritorijā
pirms izceļošanas no Latvijas.
10. Likuma 14.panta pirmās
daļas 4.1 punktā norādītās personas, kopā ar iesniegumu, iesniedz politiski represētas personas apliecības kopiju.
11. Likuma 14.panta pirmās
daļas 5.punktā norādītās personas, kopā ar iesniegumu, iesniedz brīvības atņemšanas
vietas izdotu noteikta parauga
izziņu, kurā norādīts atbrīvošanas pamats un faktiski izciestais brīvības atņemšanas soda
laiks.
12. Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komiteja:
12.1. pēc šajos noteikumos
minēto dokumentu saņemša-

nas, ne vēlāk, kā viena mēneša
laikā izskata un virza lēmuma
pieņemšanai domes sēdē jautājumu par personas atzīšanu
vai atteikšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu
dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā;
12.2. katru gadu pēc stāvokļa uz 1.martu akceptē palīdzības reģistrā iekļauto personu
sarakstu.
III Kārtība, kādā
pašvaldība sniedz
palīdzību īrētās dzīvojamās
telpas apmaiņā pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu
13. Pašvaldība sniedz informatīvu palīdzību dzīvojamās
telpas apmaiņai personām, kuras īrē pašvaldībai piederošu
vai uz likumīga pamata lietojumā esošu dzīvojamo telpu un
vēlas to apmainīt pret citu īrējamu dzīvojamo telpu sakarā ar
ģimenes locekļu skaita samazināšanos, nespēju norēķināties
par īri, komunālo pakalpojumu
maksu vai īrnieka, viņa ģimenes locekļu veselības problēmu
dēļ uz zemāku stāvu.
IV Noslēguma jautājumi
14. Atzīt par spēku zaudējušiem Olaines pilsētas domes
2004.gada 21.jūnija Saistošos
noteikumus Nr.5 „Par Olaines
pilsētas domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
(ar grozījumiem 2005. gada
27. aprīlī) un Olaines pagasta
padomes 2006.gada 15.februāra Saistošos noteikumus Nr.4
„Personas, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā reģistrācija un
palīdzības sniegšana”.
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Saistošie noteikumi Nr.17

„Olaines novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”
I Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumos minētie termini:
1.1. nekustamais īpašums –
zemes vienība, zemes vienības
daļa, ēka (būve), telpu grupa un
zeme kopā ar ēku (būvi);
1.2. nekustamā īpašuma īpašnieks – īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs, nomnieks, īrnieks,
pārvaldnieks vai apsaimniekotājs.
Juridiskām personām – sabiedrības
vadītājs vai atbilstoši statūtiem cita
persona;
1.3. apstādījumi - visas ar
augiem apaudzētas un koptas platības, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni, grieztus
ziedus un citu produkciju. Apstādījumi ietver parkus, dārzus, košumdārzus, skvērus, bulvārus, alejas,
kapsētas, nogāžu nostiprinājumus
u.c.; apstādījumos ir koki, krūmi,
vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni,
ceļi, ūdenstilpes, takas, laukumi ar
dārza mēbelēm un ierīcēm, celtnes
apstādījumu apkopei u.c.;
1.4. brauktuve – ceļa (ielas)
daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai;
1.5. ietve – ceļa (ielas) daļa,
kas paredzēta gājējiem;
1.6. piebrauktuve – attiecīgi
aprīkots ceļa (ielas) elements, kas
paredzēts transportlīdzekļu piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz ceļam (ielai) piegulošajai
teritorijai un īpašumam;
1.7. pagalms – ārtelpa dzīvojamā apbūvē, kuru iezīmē
brīvstāvošu vai savienotu namu
izvietojums un kas paredzēta šo
namu iedzīvotāju rekreācijas un
saimniecisko funkciju nodrošināšanai. Rekreācijas funkciju nodrošināšanai paredzētas iedzīvotāju
pasīvās un aktīvās atpūtas vietas
(arī soliņi un bērnu rotaļlaukumi),
kā arī dzīvnieku pastaigu laukumi.
Saimniecisko funkciju nodrošināšanai paredzēti piebraucamie ceļi
ar autostāvvietām, atkritumu konteineru novietnes, nojumes veļas
žāvēšanai;
1.8. piegulošā teritorija – teritorija, kura robežojas ar attiecīgo
nekustamo īpašumu vai īpašumam
piegulošās publiskā lietošanā esošās gājēju ietves, zemes platība,
kas atrodas blakus nekustamajam
īpašumam, un kura sniedzas uz visām pusēm no nekustamā īpašuma
zemes gabala ārējās malas 3 metru
platumā. Ja zemes gabals atrodas
pie upes, grāvja - ietverot upes,
grāvja zonu zemes gabala garumā.
Ja zemes gabals atrodas Olaines
pagasta teritorijā ceļa (ielas) malā
– līdz ceļa (ielas) braucamajai daļai, izņemot sabiedriskā transporta
pieturvietas vai zālieni līdz brauktuves malai;
1.9. ēka (būve) – būvniecības
procesā radies ar zemi saistīts veidojums (arī ēka), kam ir noteikta
funkcija;
1.10. koplietošanas telpas –
kāpņu telpas, pagrabtelpas, gaiteņi, bēniņi u.c.;
1.11. būvobjekts – jaunbūve,
kā arī renovējama, rekonstruējama
vai restaurējama būve, būves daļa
vai būvju kopums vai nojaucama
būve ar būvdarbu veikšanai nepie-

ciešamo teritoriju, palīgbūvēm un
būviekārtām;
1.12. sabiedriskā
transporta
maršruta galapunkts – pašvaldības
apstiprinātā maršruta sākuma vai
beigu punkts ar apgriešanās laukumu;
1.13. sabiedriskā
transporta
pieturvieta – vieta, kas aprīkota ar
attiecīgu pieturas zīmi un paredzēta sabiedriskā transporta pasažieru
iekāpšanai, izkāpšanai un šī transporta uzgaidīšanai;
1.14. inženierbūves - tilti, satiksmes pārvadi, estakādes, tuneļi,
caurtekas, atbalstsienas un citas
būves;
1.15. viendzīvokļa māja – dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir viens
dzīvoklis un tai funkcionāli piederīgās palīgēkas;
1.16. ģimenes dārziņš – zemes
gabals, kurā uz pašvaldības nomas
līguma noteiktu termiņu atļauta
sakņu dārza, augļu koku stādījumu un ogulāju ierīkošana (bez apbūves);
1.17. žogs – būve, kas izvietota uz zemesgabala robežas vai
ielas sarkanās līnijas, vai gar ielu
sarkanajām līnijām un pilda nekustamā īpašuma norobežošanas
funkcijas;
1.18. publiskie apstādījumi –
atklātas koplietošanas apstādījumu platības uz pašvaldības, valsts
vai privātīpašumā esošas zemes;
1.19. teritorijas
uzturēšana
– regulāra teritorijas uzturēšana
tīrībā un kārtībā, veicot uzkopšanu, atkritumu savākšanu un izvešanu, savlaicīgu zāles pļaušanu
ne retāk kā 2 reizes sezonā (zāles
garums nedrīkst pārsniegt 15 cm),
nokritušo lapu un sniega novākšanu, slidenā laikā ietvju un gājēju
celiņu apledojumu nokaisīšana
ar smiltīm, nodrošinot gājēju un
transportlīdzekļu drošu kustību,
ziemā izkaisīto smilšu savākšana
un aiztransportēšana pēc sniega,
ledus nokušanas;
1.20. atkritumi — jebkurš
priekšmets, tai skaitā arī koku,
krūmu lapas un citas nobiras, lakstaugu laksti, nopļautā zāle, sašķeldoti kokaugu zari un mizas vai
viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties;
1.21. pavasara un vasaras darbu veikšanas sezona – no 1.aprīļa
līdz 14.oktobrim;
1.22. ziemas darbu veikšanas sezona – no 15.oktobra līdz
31.martam.
2. Saistošie
noteikumi
(turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā kopjama Olaines novada teritorija un uzturamas
tajā esošās būves. Noteikumu mērķis ir nodrošināt Olaines novada
pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) administratīvajā teritorijā
atrodošo visu nekustamo īpašumu
sakārtošanu un uzturēšanu.
3. Saistošie noteikumi ir
saistoši visām juridiskajām un fiziskajām personām neatkarīgi no
tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts
Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā vai ierakstīts zemesgrāmatā.

II Nekustamā īpašuma - zemes
un tai piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana
4. Olaines novada pašvaldības teritorijā nekustamā īpašuma
īpašniekiem jānodrošina:
4.1. nekustamā īpašuma teritorijā (arī neapbūvētā) – teritorijas
sakopšanu, zālienu nopļaušanu,
pieguļošo teritoriju appļaušana
(zāles garums nedrīkst pārsniegt
15 cm), apstādījumu uzturēšanu,
nepieļaujot būvgružu un atkritumu
uzkrāšanos, ietves tīrīšanu un atkritumu savākšanu;
4.2. dzīvojamā teritorijā nekustamā īpašuma sakopšanu katru
dienu rīta stundās pirms gājēju un
transporta kustības sākuma, bet ne
vēlāk kā līdz 10 no rīta;
4.3. ielas, ceļu, gājēju celiņu,
laukumu, piebrauktuves, pagalmu,
gājēju ietvju, sabiedriskā transporta pieturvietas sakopšanu visu
gadu. Ziemas periodā attīrīšanu no
sniega un ledus līdz ietves segumam, pretslīdes materiāla kaisīšanu, kā arī pagalma celiņu tīrīšanu
un kaisīšanu katru dienu līdz plkst.
8.00 un, ja nepieciešams, visas dienas laikā;
4.4. savāktā sniega izvešanu
no ietvēm, kur tas traucē gājējiem
vai transporta satiksmei;
4.5. dažādu priekšmetu novākšanu no ietvēm, kā arī gājējiem
un transporta satiksmei bīstamo
vietu iežogošanu ietvju seguma
bojājumu gadījumos;
4.6. tirdzniecības un pakalpojumu sfēras nekustamā īpašuma
īpašniekam teritorijas sakopšanu
10 m platā joslā ap objektu, kā arī
objekta skatlogu, durvju un fasādes tīrība;
4.7. nekustamo īpašumu pagalmu, ēku kāpņu telpu apgaismošanu diennakts tumšā periodā;
4.8. urnu izvietošana pie
veikaliem un citām sabiedriskām
iestādēm, sabiedriskā transporta
pieturvietām un atkritumu urnu iztukšošanu un izvešanu;
4.9. privātmāju pagalma un
zemes sakopšanu;
4.10. neapdzīvotās vai saimnieciskā darbībā neizmantotām
ēkām pieguļošās teritorijas sakopšanu;
4.11. inženierkomunikāciju
avāriju dēļ esošā apledojuma likvidēšanu, gājējiem un transporta
satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ar standarta barjerām un ceļa
zīmēm, kā arī signāluguņu uzstādīšanu sliktas redzamības apstākļos,
teritorijas sakopšanu gar virszemes
inženierkomunikāciju tīklu cauruļvadiem un 5 metrus platā aizsargjoslā no tiem, inženierkomunikāciju aku vāku notīrīšanu no sniega;
4.12. garāžai piegulošās teritorijas un piebrauktuvju sakopšanu;
4.13. būvobjekta teritorijai līdzās esošo piebrauktuvju, ietvju,
zālienu un grāvju sakopšanu, nepieļaujot transportlīdzekļu un citas
būvtehnikas un to ritošās daļas radīto netīrumu nokļūšanu uz brauktuves, zāles nopļaušanu, būvžoga
uzturēšanu un krāsošanu, sadzīves
un celtniecības atkritumu izvešanu;

4.14. dzelzceļa joslas un pieguļošas teritorijas uzturēšanu un
sakopšanu;
4.15. lauku teritorijās lauksaimniecības zemes auglības saglabāšanu, veicot visus sakopšanas
un atjaunošanas darbus, nepieļaujot zemes pārpurvošanos un aizaugšanu, zemes aizaudzēšanu ar
nezālēm, krūmiem, kokiem;
4.16. meliorācijas sistēmas, ar
meliorāciju saistīto vaļējo grāvju,
kopšanu un uzturēšanu;
4.17. lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības nokopšanu
līdz tekošā gada 14.oktobrim.
5. Aizliegts:
5.1. lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meža zemes un
citu teritoriju piesārņošanu ar ražošanas, celtniecības sadzīves atkritumiem;
5.2. nekustamo īpašumu atklātajās teritorijas daļās uzkrāt atkritumus, būvgružus, automašīnu
vrakus un cita veida metāllūžņus;
5.3. izgāzt saslaukas un jebkura veida atkritumus šim nolūkam neparedzētās vietās.
III Būvju uzturēšana, remonts
un būvdarbi
6. Olaines novada pašvaldības teritorijā nekustamā īpašuma
īpašnieki namīpašumam vai dzīvoklim, veic to tehnisko uzturēšanu, ievērojot Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasības un nodrošina:
6.1. dzīvojamās mājās koplietošanas telpu sakopšanu, atkritumu
vadu tīrīšanu;
6.2. dzīvojamās mājas uzturēšanu kārtībā atbilstoši LR normatīvo aktos reglamentētajām prasībām un Olaines novada domes
lēmumos noteiktajam, ievērojot
un pildot Latvijas būvnormatīvu
prasības;
6.3. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpu, pagrabu,
bēniņu un citu mājai piederošu
neapdzīvojamo telpu uzturēšanu
kārtībā;
6.4. sniega un ledus notīrīšanu no balkoniem, lodžijām, ēku
jumtiem, lāsteku nolaušanu, lai
nepieļautu sniega un ledus krišanu
no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem. Situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju
un transportlīdzekļu drošība, tiek
veikta bīstamo vietu norobežošana, steidzami veicot pasākumus
sniega, ledus un lāsteku novākšanai, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus;
6.5. pie dzīvojamām ēkām
ēkas numura vai plāksnītes ar nosaukumu piestiprināšanu;
6.6. namīpašumu fasāžu (tai
skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu), žogu, vārtu, vārtiņu
savlaicīgu krāsošanu, žogu un vārtu remontēšanu, kā arī neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu žogu
un vārtu atjaunošanu vai novākšanu;
6.7. neapdzīvotās vai saimnieciskā darbībā neizmantotās
ēkas iežogošanu vai aiznaglošanu,
ievērojot ēku ugunsdrošības noteikumus;

6.8. neapdzīvotās vai saimnieciskā darbībā neizmantotās
ēkas, kura atrodas publiskajā ārtelpā, ja tās izskats bojā pilsētas ainavu, tās fasādes sakārtošanu vai
apsegšanu ar dekoratīvu pārsegu,
kas atveido fasādes zīmējumu, atbilstoši Olaines novada pašvaldības būvvaldes norādījumiem;
6.9. ēkas atbilstību ugunsdrošības noteikumu prasībām;
6.10. būves nojaukšanu Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā
kārtībā, ja būve ir pilnīgi vai daļēji
sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama.
7. Būvdarbus, kas saistīti ar
paaugstinātu troksni (urbšana, kalšana, sišana u.tml.), atļauts uzsākt,
ja šie darbi ir saskaņoti ar mājas
īpašnieku vai apsaimniekotāju,
rakstiski vienojoties par veicamā
darba datumu, laiku un specifiku.
8. Būvdarbu un remonta
laikā nedrīkst pieļaut ēkas koplietošanas telpu piesārņošanu ar būvgružiem, kā arī atkritumu mešanu
ārā pa ēkas logiem.
IV Saistošo noteikumu izpildes
kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu
neievērošanu
9. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus,
sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi:
9.1. Valsts policijas un Olaines
novada pašvaldības policijas amatpersonas;
9.2. Olaines novada pašvaldības būvvaldes vadītājs, būvinspektors, būvinženieris;
9.3. Olaines novada domes deputāti.
10. Par izvairīšanos no pienākuma uzturēt un apsaimniekot
dzīvojamo māju atbildība iestājas
saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteikto. Par
pārējo saistošo noteikumu prasību
neievērošanu izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu: fiziskajām
personām - līdz Ls 250, juridiskajām personām - līdz Ls 1000.
11. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no
Noteikumu ievērošanas un pārkāpuma rezultātā radīto seku novēršanas. Ja persona pēc administratīvā soda uzlikšanas turpina
neatļauto darbību vai arī nenovērš
tā sekas, administratīvais sods var
tikt uzlikts atkārtoti.
12. Administratīvā soda naudas
ieskaita Olaines novada pašvaldības budžetā.
V Noslēguma jautājumi
13. Atzīt par spēku zaudējušiem Olaines pilsētas domes 2004.
gada 28.aprīļa Saistošos noteikumus Nr.3 „Par Olaines pilsētas
vides aizsardzību, namīpašumu,
teritoriju un apstādījumu uzturēšanu un labiekārtošanu” un Olaines
pagasta padomes 2006.gada 16.augusta Saistošos noteikumus Nr.22
„Olaines pagasta teritorijas un tajā
esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”.
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Pasākumi Olaines novadā
Kas
Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas stikla mākslas
apakšnozares studentu darbu izstāde
Putni un purvs fotogrāfijās. Izstāde

Kad
6.10. – 06.11.
4.10. – 4.11.

Projekta „Darām atkal” radošā darbnīca „Ziepju masas pārvērtības”.
Materiāli būs pieejami uz vietas. Dalība projektā bez maksas. Vēl plānotas šādas
radošās darbnīcas: „Izkrāso pats”, „Auduma ziedi”, „Filcēšana”. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta pa t.26136083.
Jelgavas A.Alunāna teātra izrāde “Roksija”
IEEJA: Ls 3; Ls 2.50; pensionāriem - Ls 2.00.
Jelgavas A.Alunāna teātra izrāde bērniem “Mazā raganiņa”
BIĻETES: pirmklasniekiem - 1.00 Ls, skolēniem - 1.50 Ls.
Autordziesmu izpildītāju koncerts
Vokālās šova studijas „Svetlana” koncerts
Olaines novada čempionāts šahā un dambretē
Pasākumu cikls „Tā mēs jūtam Latviju”:
- Latvijas jauno režisoru filmu programmā 9 īsfilmas: „KK-2678”, „Sesils”,
„Kāds un kāda”, „Mols”, „Reibums”, „Dushechka”, „Uz sienas”, „Gatavs”,
„Eks āmen s”.
- Leonīda Leimaņa filma „Pie bagātās kundzes”
- Saruna „Kā ir būt latvietim ārzemēs?” un filma „Vai viegli būt jaunam?”
1. (1986.) un 2. (2010.) daļa
- Latviešu danči kopā ar „Olaines danču klubu”
- Svētku filmu programmā filmas „Monētās dubultportrets” un „Svētku
anatomija”

Kur
Olaines Vēstures un mākslas
muzejs, Zemgales iela 33
Olaines Vēstures un mākslas
muzejs, Zemgales iela 33

21.10.
plkst.17.00

Olaines Vēstures un mākslas
muzejs, Zemgales iela 33

22.10.
plkst. 19.00
22.10.
plkst.14.00
23.10.
plkst.17.00
30.10.
plkst.16.00
30.10.
plkst.10.00

Jaunolaines Kultūras nams,
Meža iela 2, Jaunolaine
Jaunolaines Kultūras nams,
Meža iela 2, Jaunolaine
Olaines Kultūras nams,
Zeiferta iela 11, Olaine
Jaunolaines Kultūras nams,
Meža iela 2, Jaunolaine
Stacijas iela 38A, Olaine

2.11.
4.11.
9.11.

Olaines 1.vidusskolas
konferenču zāle,
Zeiferta iela 4, Olaine

17.11.

Lasījums „Krēslas stundā”

8.11.

Gleznošanas studijas izstādes atklāšana
„Laidīsim rudenī!” Tematiska pēcpusdiena, klusā stunda veltīta Mārtiņdienai
un veļu laikam

10.11.
plkst. 17.00
līdz 4.12.

Olaines Bibliotēka,
Zemgales iela 24, Olaine
Olaines Vēstures un mākslas
muzejs, Zemgales iela 33,
Olaine

10.11.

Gaismu Bibliotēka, Gaismas

Lāčplēša dienai veltīts pasākums

11.11.
plkst.17.00

Teātra izrāde “Henrijs VIII `Karaliskais gambīts”, nopietna komēdija 2 cēlienos.
Biļetes Ls 4; 5; 6.
Olaines novada čempionāts galda tenisā
“Mēs augam Latvijai” Neatkarīgās Latvijas proklamēšanai veltīts pasākums
Zigmara Liepiņa un Kaspara Dimitera muzikālās drāmas “Vadonis” video
versija
Māra Bumbiere un viņas draugi koncertā „Atmiņu lietus”
Dārta turnīrs „Jaunolaines kauss” (skolēniem)
Paaudžu tikšanās

11.11. plkst.
19.00
13.11.
plkst.10.00
17.11.
plkst.19.00
18.11.
plkst.14.00,
plkst. 16.00
18.11.
plkst.18.00
19.11.
plkst.12.00
24.11.
plkst.16.00

1) Pie piemiņas akmens
Jaunolainē, 2) Jaunolaines
Kultūras nams, Meža iela 2,
Jaunolaine
Olaines Kultūras nams,
Zeiferta iela 11, Olaine
Stacijas iela 38A, Olaine
Olaines Kultūras nams,
Zeiferta iela 11, Olaine
Olaines Kultūras nams,
Zeiferta iela 11, Olaine
Jaunolaines Kultūras nams,
Meža iela 2, Jaunolaine
Jaunolaines Kultūras nams,
Meža iela 2, Jaunolaine
Olaines Vēstures un mākslas
muzejs, Zemgales iela 33

Projektu konkursa „Olaines novada bērnu un
jauniešu interešu izglītība” 2.posma rezultāti

AS „SWEDBANK”
apbalvo Olaines 2.vidusskolas pedagogu Irēnu Beitāni
ar dāvanu karti par ilggadēju
bērnu un jauniešu izglītošanu, patriotisku audzināšanu,
profesijas mīlestību un
sakarā ar nozīmīgu
darba un dzīves jubileju.
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Projektu konkursa „Olaines novada bērnu un jauniešu
interešu izglītība” 2.posmam
izvērtēšanai tika iesniegts
21 projekts. Saskaņā ar projektu konkursa vērtēšanas
komisijas un Olaines novada
domes deputātu lēmumu finansiāli atbalstīti 15 projekti:
1) „Latviešu ievērojamāko
režisoru augstākie mākslinieciskie sasniegumi 2009.
un 2010.gadā” - Ls 300;
2) „Pasākumu cikls „Tā mēs
jūtam Latviju”” – Ls 200;
3) „Vizuāli plastiskās māks-

las konkurss „Sapņu pavadoņi”” – Ls 150; 4) „Vizuāli plastiskās mākslas
konkurss„Novadamozaīka””–
Ls 300; 5) „Uzdāvini Ziemassvētkus!” – Ls 300;
6) „Stikla mozaīkas” –
Ls 300; 7) „Darām atkal” –
Ls 300; 8) „Jauniešu lasīšanas
veicināšanas projekts „Vidusskolēni – jaunākās latviešu literatūras vērtētāji”” – Ls 227;
9) „Jaunie mūziķi Latvijai” –
Ls 150; 10) „Olaines novada
skolēnu vieglatlētikas skriešanas, lēkšanas un mešanas

disciplīnu dienas” – Ls 246;
11) „Radošums, uzņēmība un inovācija darbībā” –
Ls 150; 12) „Slavas minūte”
– Ls 300; 13) „Draudzējas
bērni!” – Ls 300; 14) „Dzīvnieki un pilsēta!” – Ls 300;
15) „Kompass” – Ls 170.
Aicinām gan bērnus un
jauniešus, gan pieaugušos
izmantot projektu piedāvātas iespējas, par kurām var
uzzināt pašvaldības informācijas stendos, šajā izdevumā un interneta mājas lapā
www.olaine.lv.

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
oktobrī

70. gadskārtā
Eleonoru Beitāni
Jūliju Beļkoviču
Jevgēniju Česlavičus
Aleksandru Gailišu
Tamāru Gulbi
Pēteri Klaucānu
Miļu Martinovu
Mārīti Pegovu
Broņislavu Putku
Stefāniju Rudusāni
Laumu Vucenu
75. gadskārtā
Nikolaju Babenko
Kirjanu Drugoveiko
Praskovju Livčani
Jāni Maļuhinu
Konstantinu Matjasu
Antoņinu Sauleskalnu
Regīnu Siņicinu
Alfrēdu Sīpolu
Oktjabrinu Smirnovu
Reginu Ugorenko
Irēnu Zīli
80. gadskārtā
Praskovju Bezborodovu
Aleksandru Družiņinu
Lidiju Gavrilovu
Valentīnu Ivančikovu
Ņinu Ivanovu
Āriju Liepiņu
Mihailu Lukjančiku
Nadeždu Podrezu
Alvi Staltmanu
85. gadskārtā
Nadeždu Ivanovu
Birutu Meieri
90.gadskārtā
Anganitu Solovjovu
91.gadskārtā
Lidiju Gajevsku
Jāni Šukstu
92.gadskārtā
Grigoriju Černiju
96.gadskārtā
Valēriju Sporāni
Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums “Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus
sūtiet uz e – pastu
natalja@olaine.lv vai zvaniet
pa tālr. 67146026.

