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Līdz šim ir daudz paveikts, lai Olaines novads plauktu, un daudz
kas no tā realizēts kopā ar Olaines novada iedzīvotājiem, pateicoties
viņu izpratnei, atbildībai un saimnieciskai domāšanai. Tomēr vēl ir
daudz darāmā – gan domājot par Eiropas Savienības finanšu līdzekļu
piesaisti, gan panākot nepieciešamos grozījumus likumdošanā, kas
ietekmē pašvaldību darbu, gan radot jaunas darbavietas un uzlabojot
novada infrastruktūru.
Kopumā aizvadītajā posmā darbs ir bijis veiksmīgs, ir pārdzīvoti
gan labie gadi, gan krīzes laiks, tāpēc, lai visas pozitīvās iestrādes
novadā un pašvaldības darbā nepazustu, ir jābūt pēctecībai. Olaines novadam ir jākļūst vēl stiprākam, aktīvākam un labākam un mēs
esam gatavi šo izvirzīto mērķi sasniegt. Lai kaut ko sasniegtu, ir nepieciešama stipra komanda un mums tāda ir.
Mēs darīsim visu, lai novads turpmākajos četros gados piedzīvotu līdzsvarotu attīstību, lai Jūs ar prieku un lepnumu varētu saukt
Olaines novadu par savām mājām. Turpināsim veidot mūsu Olaines
novadu – pievilcīgu un daudzveidīgu, ziedošu un sakārtotu, lai tas
attīstītos par novadu, kur dibināt ģimenes un audzināt bērnus.
Novadnieku viedoklis par pilsētas attīstību mums vienmēr būs
svarīgs un izšķirošs. Komunicēsim ar iedzīvotājiem tradicionālajos un
modernajos plašsaziņas līdzekļos, lai ikviens varētu aktīvi iesaistīties
svarīgu lēmumu pieņemšanā.
Pateicos Jums un arī jaunievēlētajiem Olaines novada domes
deputātiem par man dāvāto uzticību.
Būsim vienoti ikdienā un svētkos!
Ar cieņu,
Olaines novada domes priekšsēdētājs
Andris Bergs

Tā aizies gadi, aizies dienas,
Tā aizies viss, kas kādreiz bijis skaists,
Bet pāri paliks atmiņas tik vienas?
Visskaistākais ir tomēr skolas laiks!

CIEN. PEDAGOGI,
SKOLĒNI UN VECĀKI
Ja dzīvo novada vietās, no kura nekursē sabiedriskais transports, bet vēlies piedalīties pasākumā, piesakies līdz 29. augustam, rakstot uz epastu agnese.kalnina@olaine.lv
vai zvanot pa tālr. 27099031; 67146038.
IEMŪŽINI OLAINES NOVADA JAUNIEŠU DIENU UN DALIES IESPAIDOS AR CITIEM!
Labākās fotogrāfijas un video tiks publicēti mājas lapā (blakus tiem tiks norādīti autori,
tāpēc lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu; ir iespēja arī palikt anonīmam).
Sūti fotogrāfijas un video uz epastu agnese.kalnina@olaine.lv vai atnes (nogādā)
Olaines novada pašvaldībā A. Kalniņai.

Dziesmusvētku atskaņas
Jauktā kora “Dziesma”
iespaidi

2. lpp.

Dzīvesvietu
deklarācijas
Valsts nodevas apmērs
izziņai par deklarēto
dzīvesvietu

3. lpp.

Sporta
aktivitātes
Olaines sportistu
sasniegumi pasaulē

4. lpp.

Sākoties jaunam skolas gadam,
skolēniem novēlam saglabāt 1.septembra un mācību
sākuma līksmību, zināšanu kāri un darba prieku
visa mācību gada garumā.
Pedagogiem novēlam centīgus un zinātkārus
skolēnus, radošu garu, optimismu un neizsīkstošas
enerģijas piepildījumu.
Liels paldies vecākiem par ieguldītājām pūlēm
bērnu sagatavošanai skolai, novēlam – pacietību
un izturību, sapratni un mīlestību,
palīdzot mūsu bērniem kāpt grūtajā, taču pasakaini
skaistajā zinību kalnā.
Olaines novada dome

Olaine
uz riteņiem
Olaines jauniešu idejas
novada attīstībai

5. lpp.

Domes
deputāti
Iepazīsim jauno Olaines
novada domi

6. lpp.

Jauktā kora “Dziesma” iespaidi par
“Vislatvijas Dziesmu un Deju svētkiem”
Veselas četras saules pilnas
dienas jauktais koris “Dziesma” pavadīja Rīgā Mežaparka
estrādē, kur piedalījās svētku
koncertos un ģenerālmēģinājumos. Estrādē par vēsumu neviens nesūdzējās. Gluži otrādi tā tika iesaukta par vox-pannu.
Citi ģība no karstuma, tomēr
mūsu dziedātājas bija attapīgas
un no situācijas izgāja, sauļojoties peldkostīmos un ik pa brīdim aplejoties ar ūdeni. Tādā
veidā Latvijas avīzes 5. jūlija
1. lapaspusē nonāca mūsu Alise. Vai katrs koris var lepoties
ar savu mediju zvaigzni? Mūsējais var!
Mums bija paveicies arī ar pusdienošanu. Lai gan varbūt porcijas nebija tik karaliskas, kā
citviet, kur tika ēdināti dalībnieki, tomēr mums bija savas
ekstras. Un, proti, pusdienojām
pašā Ķīšezera krastā un pusdienas apvienojām ar atsvaidzinošu peldi un pēcpusdienas snaudu. Jauki!
Protams, gatavojoties uznācie-

niem, neiztikām bez jokiem un
dažādām amizantām situācijām. Piemēram, dažas no meitenēm un arī daži no puišiem
bija nodibinājuši sakarus ar
apsardzi un kolonu kārtotājām
vai vedējām. Nekādu taustāmu
labumu no tā neguvām, tomēr
visiem bija jautri!
Īpaši jauks šogad izvērtās
gājiens. Saņēmām daudz apsveikumu no pazīstamiem cilvēkiem, kā arī paši itin bieži
uzsaucām “sveiks”! Paguvām
arī nedaudz uzdziedāt.
Tomēr visemocionālāko iespaidu uz visiem, protams, atstāja
Noslēguma koncerts. Neskatoties uz to, ka tas bija tik garš,
tomēr tas vērtās īsāks, jo esot
“tajā visā iekšā” un sajūtot šī
lielā notikuma burvību aizmirsās gan nogurušās kājas, gan
visas nedēļas nogurums.
Lai dzīvo Dziesmu svētki!
Lai līgo Dziesma Latvijā!
					
Jauktā kora “Dziesma”
vadītāja Sanita Šeflere

BAO IZVEIDO MODERNU SADZĪVES
BĪSTAMO ATKRITUMU
PIEŅEMŠANAS PUNKTU OLAINĒ
A/s BAO pabeigusi projektu par jauna sadzīves bīstamo atkritumu pieņemšanas punkta izveidi Olainē. Projekta ietvaros izbūvēts bīstamo atkritumu pieņemšanas laukums, slēgta
nojume, kā arī iegādāti konteineri specializētiem atkritumu
veidiem.

•
•
•
•
•
•

IEDZĪVOTĀJIEM IESPĒJAMS NODOT VISA VEIDA
SADZĪVES BĪSTAMOS ATRITUMUS:
baterijas un akumulatorus
ledusskapjus, saldēšanas iekārtas, kondicionētājus
LCD un CRT televizorus, drukas un kopēšanas tehniku,
citu sadzīves tehniku
spuldzes un dzīvsudraba atkritumus
krāsas, lakas un šķīdinātājus
eļļas un eļļas filtrus.

Projekta īstenošana nodrošina iespēju Olaines un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem ērti atbrīvoties no nevajadzīgajiem sadzīves bīstamajiem atkritumiem, nogādājot
tos pieņemšanas punktā Celtnieku ielā 3a, darba laiks no
9.00 - 16.00.
Kopējās projekta izmaksas sastādīja 98 tk LVL + PVN, no
kuriem 50% līdzfinansēja ES Kohēzijas fonds. Darbs pie
projekta tika uzsākts pagājušā gada jūlijā un tā īstenotājs ir
SIA “ KR SYSTEM. Projekta Nr.3DP/3.5.1.2.3./11/ APIA/
CFLA/006/003 “Sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas
punkta ierīkošanu Olaines novadā”.
Papildus informācija:
Guna Bērziņa, attīstības projektu vadītāja
mob. tālr.: +371 2 6121614

BDK “Pienenītes”
piedzīvojumi
Bulgārijā
No 17.-26.jūnijam bērnu deju kolektīvs
“Pienenīte”  piedalījās starptautiskajā bērnu
festivālā “Raduga Zvjozd 2013”.
Sākot no 19. jūnija norisinājās
mēģinājumi, kā arī dalībniekiem tika dota iespēja piedalīties radošājās meistarklasēs,
kur mūsu kolektīva dalībnieki
parādīja ļoti labu sniegumu.
Kā atzīmēja festivāla organizētāji – “Pienenīte” atšķīrās
no citiem kolektīviem nevien
ar augstu profesionālo izpildījuma līmeni (tika iegūta godpilnā 2.vieta festivālā), bet arī
ar disciplīnu un uzvedības kultūru. Bērni un vecāki bija ļoti
aktīvi gan mēģinājumos, gan
ekskursijās. Tika organizēta
tikšanās ar Minskas paraugdeju
kolektīvu “Vesjaluška”.
Līgo vakarā iepazīstinājām
festivāla dalībniekus ar mūsu
tautas tradīcijām, dejām un rotaļām.
Lūk, ko par festivālu teica viena no dalībniecēm Sabīne Vonoga: “Man bija liels lepnums
par to, ka varēju pārstāvēt Lat-
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viju un Olaini šādos svētkos.
Tagad daudzās valstīs zinās par
Latviju, Olaini un “Pienenīti”.”
Pēc festivāla noslēguma devāmies atpakaļ uz mājām. Atkal
iebraucām Slovākijā – Rajecki
Teplicē, kur mūs uzņēma ļoti
viesmīlīgi, par ko lielu paldies
jāsaka Dzintaram Zeibotam.
Nolēmām pateikties par visu
organizējot koncertu viesnīcā.
Vēlos atzīmēt, ka festivāls bija
organizēts ļoti augstā līmenī
– radošs, daudzveidīgs un interesants. Pieredzes apmaiņa,
jaunas idejas, kā arī jaunas iepazīšanās.
Visa kolektīva dalībnieku un
vecāku vārdā sakām lielu paldies Olaines novada Domei,
Olaines Kultūras centram, A/S
Olainfarm par atbalstu BDK
“Pienenīte” dalībai festivālā.
					
BDK “Pienenīte” vadītāja
S.Ļitvinova

10.AUGUSTĀ VECĀS UN NOLIETOTĀS
ELEKTROTEHNIKAS SAVĀKŠANA
OLAINES MAZDĀRZIŅOS
Videi kaitīgu preču apsaimniekotājs “Latvijas Zaļais elektrons” sadarbībā ar Olaines
pašvaldību sestdien, 10.augustā, aicina atbrīvot savu mazdārziņu, māju vai dzīvokli no
vecās, nederīgās elektrotehnikas, izlietotajām baterijām
un akumulatoriem.

“Pētījumi ir pierādījuši, ka
elektronisko ierīču sastāvdaļas
satur kaitīgus materiālus, kas
nepienācīgi apsaimniekoti rada
draudus cilvēku un vides veselībai. Piemēram, televizoru un
datoru monitoros izmantotās
katodstaru lampas var saturēt
līdz pat 600 gramiem svina. Pat
neliels daudzums šī metāla var

bojāt nervu sistēmu, nieres un
novest pie saindēšanās.
Nepareizi atbrīvojoties no tehnikas visas kaitīgās vielas var
izdalīties zemē un ūdenī, un
vēlāk jau mūsu organismā,”
uzsver kampaņas iniciators,
A/S “Latvijas Zaļais elektrons”
pārstāvis Ilgmārs Purmalis.

NEDERĪGO ELEKTROTEHNIKU PIRMS NORĀDĪTĀ SAVĀKŠANAS LAIKA
ATSTĀJIET PIE SAVA MAZDĀRZIŅA VĀRTIŅIEM REDZAMĀ VIETĀ!

ATKRITUMU SAVĀKŠANAS GRAFIKS

1.
2.
3.
4.

OLAINE
Dāvi, Stīpnieki, Lapsas
Jāņupe 2, Druva, Straumes, Vīksnas, Leja
Līdumi, Puriņi, Lazdas, Lībieši, Ozollejas, Dzelmes,
Kļavas, Vizbules, Medņi, Mežsētas
Ielieči 2, Rājumi, Vaivadi

Laiks no
11:00
11:40
12:30

14:10

NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ LŪDZAM ZVANĪT PA TĀLRUNI 800 00 515
Kā nodot nederīgās elektriskās un elektroniskās iekārtas pārējā laikā?
Lielās nolietotās elektroteh- ņemtajiem atkritumu veidiem, Atceries!
nikas savākšanu varat pie- darba laikiem un kontaktiem Tikai pareizi pārstrādājot vecās
teikt, zvanot uz “Latvijas Zaļā visā Latvijā. Savukārt mazās elektroiekārtas, tiek mazināelektrona” bezmaksas tālruni nolietotās elektrotehnikas sa- ti draudi cilvēku veselībai un
80000515. Pakalpojums Rīgā vākšanai “Latvijas Zaļais elek- apkārtējai videi. Elektrotehun Pierīgā ir bez maksas. trons” ir izvietojis īpašas kastes niku nedrīkst izmest sadzīves
Zvanot uz norādīto tālruni, “Maxima XX” un “Maxima atkritumos, tā ir jānodod videi
iespējams uzzināt arī papil- XXX” veikalos. Tāpat vecās kaitīgu preču apsaimniekotāja
dus informāciju par atkritumu elektropreces var nodot “RD rokās.
punktu atrašanās vietām, pie- Electronic” veikalos.
Aktualitātēm un noderīgai informācijai par vides jautājumiem var sekot līdzi arī sociālajos
tīklos: www.twitter.com/Zalaiselektrons, www.draugiem.lv/zalaiselektrons
www.facebook.com/ZalaisElektrons

VALSTS NODEVAS APMĒRS
IZZIŅAI PAR DEKLARĒTO DZĪVESVIETU

IELŪGUMS

2013. GADA 17. AUGUSTĀ PLKST. 13.00
IKŠĶILĒ NOTIKS KĀRTĒJAIS

LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTO
PERSONU 15. SALIDOJUMS
Laipni aicināti visi Olaines pilsētas politiski represēto
personu kluba “ATBALSS”
un Olaines pagasta politiski represēto
biedrības locekļi.
Pulcēšanās stāvlaukumā pie Olaines novada pašvaldības
17. augustā plkst. 10.50
Par savu dalību lūdzam jau savlaicīgi
(vietu skaits ierobežots),
informēt Skaidrīti Bendzuli – tālr. 27778806

Darām zināmu, ka Olaines novada pašvaldība 2013. gada jūnijā saņēma Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes norādījumus
par izziņu par deklarēto dzīvesvietu izsniegšanas kārtības
ievērošanu pašvaldībā.
Saskaņā ar augstāk minēto
Olaines novada pašvaldība
var izsniegt izziņu par deklarēto dzīvesvietu, ja dzīvesvieta deklarēta Olaines novada  
administratīvajā teritorijā
un, ja par šo izziņu  ir samaksāta valsts nodeva.
Iedzīvotāju reģistra likuma
17.pants nosaka, ka par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra maksājama
valsts nodeva. Ministru kabinets nosaka valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību, kā arī
atvieglojumus valsts nodevas
maksāšanā un atbrīvojumus no
valsts nodevas maksāšanas.
Saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumu Nr.844 “Noteikumi
par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” 2.4 punktu Valsts
nodevu par informācijas sa-

ņemšanu papīra formā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem
maksā šādā apmērā:
• piecu darbdienu laikā par datiem par vienu personu – 3 lati;
• vienas darbdienas laikā par
datiem par vienu personu –
6 lati;
• divu stundu laikā par datiem
par vienu personu – 10,50 latu.
Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju, kas sagatavota pēc
informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem, pieprasa:
• represētā persona;
• aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu
personu.
No valsts nodevas samaksas ir
atbrīvotas šādas personas:
• invalīdi;
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībnieki;
• pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
• personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

• personas, kurām dokuments
zudis no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ – nelaimes
gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā.
Lai saņemtu atvieglojumu vai
atbrīvojumu no valsts nodevas
samaksas, minētās personas
uzrāda attiecīgo statusu vai
faktu apliecinošu dokumentu.
Valsts nodevu ieskaita pašvaldības budžetā.
Informējam, ka vecākiem reģistrējot bērnu vietas saņemšanai Olaines novada pašvaldības
pirmskolas izglītības iestādēs
“Dzērvenīte”, “Zīle”, “Magonīte” un “Ābelīte”, piesakot
bērnu Olaines 1.vidusskolā un
Olaines 2.vidusskolā, kā arī
Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžā, nav jāiesniedz
izziņa par deklarēto dzīvesvietu, ja bērna dzīvesvieta
deklarēta Olaines novada
pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
Olaines novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
I.Brence
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OLAINIEŠIEM
GODALGOTAS VIETAS
PASAULES KAUSA POSMĀ
SKEITBORDA SLALOMĀ
Pēc nedēļu ilgas sporta nometnes skeitborda slalomā
Čehijas pilsētā Liberecā,
atgriezušies olainieši Arturs
Liskovs un Adrians Bendzulis. Visu nedēļu, sākot no
pirmdienas līdz piektdienai,
notika treniņi skeitborada
slaloma trasēs – milzu slaloma un speciālā slaloma
disciplīnās. Puišiem bija iespēja iemēģinat trases un ātrumus, kurus nevar sasniegt
Latvijas treniņu vietās.

Nedēļas nogalē no piektdienas līdz sestdienai norisinājās Pasaules kausa posma sacensības, kur junioru
konkurencē Artūrs Liskovs
izcīnīja 2.vietu, piekāpjoties
esošajam Pasaules junioru
čempionam Petram Mateušam.
Adrians Bendzulis izcīnīja
4.vietu, piekāpjoties pieredzējušajam junioram Vitekam Hromadko.

Divkārtējais pasaules čempions un Ginesa rekordu
ieguvējs skeitbordists Jānis
Kuzmins, kura vadībā puiši
trenējas, uzsver, ka jaunieši
ieguva neatsveramu pieredzi
un iemaņas, kuras noderēs
nākamgad, kad abiem būs
iespēja startēt 2014.gada
pasaules čempionātā junioru
konkurencē Čehijā.
Olaines skeitborda klubs
izsaka pateicību Olaines
novada domei par atbalstu!

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA SIRSNĪGI SVEIC
JĀNI KUZMINU AR EIROPAS ČEMPIONA TITULA
IEGŪŠANU
Vairākkārtējais Pasaules čempions un Ginesa rekordu
īpašnieks skeitbordā – olainietis Jānis Kuzmins –
aizstāvējis savu Eiropas čempiona titulu Londonā,
kur no 2.-4.augustam norisinājās Eiropas čempionāts
skeitborda slalomā.

APSVEICAM BOKSERI
ŅIKITU VERSOCKI AR LIELISKIEM
PANĀKUMIEM PASAULES UNIVERSIĀDĒ
KAZAŅĀ
17.jūlijā Tatarstānas galvaspilsētā Kazaņā noslēgusies
pasaules Universiāde, kurā dalību ņēma arī mūsu Olaines novada bokseris Ņikita Versockis. Pirmo reizi studentu Universiādes spēļu vēsturē tika iekļauti tādi sporta
veidi kā bokss, jostu cīņa, regbijs 7x7, sambo un sinhronā
peldēšana.
Boksa turnīrā labāko rezultātu sasniedza Ņikita Versockis, kurš pirmajā mačā pieveica dienvidāfrikāni, bet ceturtdaļfināla cīņā piekāpās Dmitrijam Bivolam, noslēguma
kopvērtējumā izcīnot augsto 5. vietu.
Latvijas delegācija sastāvēja no 120 sportistiem. Kopvērtējumā Latvija ar trīs medaļām ierindojusies dalītā 48.vietā, jo tikpat godalgas izcīnījuši arī Gruzijas sportisti.
Olaines novada dome un Olaines Sporta centrs sveic
Ņikitu Versocki ar panākumiem tik nozīmīgās un vēsturiskās sacensībās!

Olaines novada pašvaldība līdz 6. septembrim
izsludina konkursu uz
OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS
PRIEKŠNIEKA amatu.
Ar konkursa noteikumiem, prasībām un pienākumiem
var iepazīties Olaines novada pašvaldības mājas lapā
www.olaine.lv un Olaines novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā,
Zemgales ielā 33, Olainē, 1.stāvā.

Es piedzimu pasaulē,
Lai kopā ar tevi satiktu ik rītu,
Es piedzimu pasaulē,
Lai tavas rokas sasildītu
Ne tikai dienu, ne tikai mūžu
Zem debesīm zilgām,
Divus mūžus, trīs mūžus daudz ilgāk.
/Ā. Elksne/

Olaines
novada dome

Dzīvokļa īpašuma Nr. 39, kopējā platība 38.8 kv.m; dzīvojamā
platība 17.9 kv.m; pie dzīvokļa īpašuma piederošā mājas kopīpašuma domājamā daļa 3880/28959
Šie noteikumi attiecas tikai uz fiziskām personām (personu drīkst
pārstāvēt izsolē uz pilnvaras pamata tikai laulātais):
• kuru nepārtrauktā pastāvīgi deklarētā dzīvesvieta Olaines
novada (pilsētas un pagasta) teritorijā ne mazāk kā vienu gadu;
• kuriem ir ikmēneša regulāri ienākumi (alga, citi regulāri
ienākumi);
• kuru īpašumā (īpašnieks un tā laulātā) vai īres lietošanā
(atbildīgais īrnieks un tā laulātais) nav cita dzīvojamā
platība vai māja.
DZĪVOKĻA īpašuma tiesības tiek ierakstītas Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas, Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā uz
Olaines novada pašvaldības vārda.
DZĪVOKĻA īres lietošanas līguma termiņš – 12 gadi.
DZĪVOKĻA īres tiesību izsoles sākumcena noteikta Ls 600.00.
DZĪVOKĻA īres tiesību solis noteikts Ls 100.00.
Reģistrācijas nodeva noteikta Ls 10.00 (kura maksājama – rekvizīti: Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr.90000024332, AS “Swedbanka”, HABALV22, konts LV82HABA0551020841125);
DZĪVOKĻA īres tiesību izsole notiks 2013.gada 27. augustā  
plkst. 10.00, Olaines novada domes telpās, 2 stāvā, sēžu zālē,
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Ar DZĪVOKĻA izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā
33, 1.stāvā, Apmeklētāju un informācijas centrā, Olainē, pirmdienās un ceturtdienās. Ar DZĪVOKLI var iepazīties dabā griežoties
pie apsaimniekotāja AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā
27, Olainē, Olaines novadā (pie sekretāres).
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta
2013.gada 22. augustā, plkst. 12.00.

Saņem
Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums

pa pastu!
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Ja vēlaties saņemt “Olaines Domes Vēstis” savā pasta kastītē, tad piesakieties pakalpojuma saņemšanai.
Pieteikuma forma pieejama www.olaine.lv un klātienē uz vietas pašvaldībā (Zemgales ielā 33, Olainē un
Meža ielā 2, Jaunolainē) un Gaismu bibliotēkā (Gaismas ielā 1-1, Gaismās, Stūnīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma numuri elektroniskā
formā (sākot no 2006.gada) ir atrodami
www.olaine.lv

LATVIJAS SIEVIEŠU

INVALĪDU ASOCIĀCIJAS

“ASPAZIJA” OLAINES NODAĻAS

DALĪBNIECES DOSIES

sveic DIMANTA kāzās

PIEREDZES APMAIŅAS
BRAUCIENĀ

Viktoru un Veru Mavrinus

UZ LIELVĀRDI

(laulība noslēgta 1953.gada 4.jūlijā
Bašķīrijas APSR Arhangeļskas rajona Bakaldinas ciema padomē).

sveic ZELTA kāzās
Grigoriju un Fortunatu Fedorukus

(Laulība noslēgta 1963.gada 1.jūnijā
Rīgas pilsētas Ļeņina rajona dzimtsarakstu nodaļā).

Marku un Mariju Ščerbakovus

(Laulība noslēgta 1963.gada 3.jūnijā Preiļu rajona Lomu ciema padomē).

•
•
•
•

PROGRAMMĀ:
Tikšanās ar Lielvārdes novada invalīdu biedrības
pārstāvjiem Lielvārdes Dienas centra telpās;
“Likteņdārza” apskate Kokneses novadā;
Ķeguma Krusta kalna apmeklējums;
Dendroloģiskais parks “Lazdukalni” Pārogrē
Pieteikšanās dalībniecēm pie “Aspaziju” vadītājas
L. Bērziņas pa tālr. 25902406

Pēteri un Ilgu Klaucānus

(Laulība noslēgta 1963.gada 29.jūnijā Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā).

Jāni Ivaru un Ieviņu Ainu Tolēnus

(Laulība noslēgta 1963.gada 20.jūlijā Rīgas rajona Dalbes ciema padomē).
MUTISKĀ IZSOLĒ AR AUGŠUPEJOŠU SOLI (par latiem)
OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA IZSOLA SEV PIEDEROŠA
NEIZĪRĒTA VIENISTABAS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMU STACIJAS
IELĀ 34-39, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ,
ĪRES TIESĪBAS UZ 12 GADIEM

22. AUGUSTĀ

OLAINE UZ RITEŅIEM,
JAUNIETIS PIE STŪRES
VAI ESAT AR VELOSIPĒDU IEPAZINUŠI OLAINES NOVADU UN
IZSAPŅOJUŠI IDEJAS OLAINES NOVADA ATTĪSTĪBAI?
Jaunieši, kas ar savām idejām un darbu vēlas iesaistīties Olaines novada attīstībā,
šādu velobraucienu un rosīgu diskusiju ceļu mēroja brīvdabas seminārā
“OLAINE UZ RITEŅIEM” (13. – 15. jūlijs).
Brīvdabas semināru “Olaine
uz riteņiem”, paplašinot savas
funkcijas un atbalstot jauniešu
iniciatīvu, organizēja Olaines

vēstures un mākslas muzejs un
jauniešu projektu konkursā atbalstīja Olaines novada pašvaldība. Tā mērķis bija veicināt
jauniešu pilsonisko līdzdalību
un velobraucienā paplašināt
savas zināšanas par Olaines
novadu.
Seminārs norisinājās no 13.
līdz 15. jūlijam ideju lidojumam piemērotās vietās – Uzvaras līduma kempingā “Sapnīši” un Olaines vēstures un
mākslas muzejā. Tā dalībnieki
bija 12 Olaines novada jaunieši
vecumā no 12 līdz 22 gadiem,
kurus ar neformālās izglītības

metodēm un dažādiem uzdevumiem uz rezultātu – ieteikumu
kopumu virzīja semināra vadītāji Brigita Medne un Artūrs
Pētersons. Galvenās
aktivitātes bija neformālās izglītības darbnīcas, būvējot “Sapņu
Olaini”, daloties idejās un vienojoties par
prioritātēm, un pašu
dalībnieku
plānots
velobrauciens, kura
mērķis bija pēc iespējas vairāk apskatīt Olaines
novadu un pagastu (Grēnēs,
Jaunolainē, Stūnīšos, Medemciemā), satikt jauniešus, kas
pārstāvēja savu dzīvesvietu,
pastāstot par nepieciešamajiem
uzlabojumiem.
Pēc trīs dienu saspringta darba pie ieteikumu kopuma Olaines novada attīstībai jaunieši
savas idejas prezentēja domes
priekšsēdētājam, pašvaldības
izpilddirektoram un jaunatnes lietu speciālistei, kura atzīst, ka “gan jauniešiem, gan
pašvaldības pārstāvjiem šāda
tikšanās bija liels ieguvums.

Jaunieši iepazina Olaines novadu, dalījās ar idejām, kā to
uzlabot, un abas puses varēja
tikties neformālā gaisotnē, lai
par to diskutētu”. Sarunas gaitā
īpaši tika uzsvērta jauniešu iniciatīvu centra nepieciešamība
Olainē, drošības uzlabošana,
kā arī pagasta labiekārtošana,
piemēram, Stūnīšu basketbola
laukums, Medemciema bērnu
laukums, skeitparks un karjeri
Jaunolainē. Drošības jautājumi
tika uzsvērti kā prioritāri, jo
dažādu konfliktu, noziedzīgu
un huligānisku nodarījumu dēļ
tiek bojāts gan pilsētas ārējais
tēls, gan dažādi kultūras pasākumi, novada vizuālais noformējums, ikdienas drošība uz
ielas. Savukārt jauniešu iniciatīvu centrs, kādi jau izveidoti
vairākās Latvijas pilsētās, Olainē būtu vieta, kur jauniešiem
satikties, izglītoties, piedalīties
dažādos projektos, apmācībās,
lietderīgi pavadīt brīvo laiku,
vieta, kur saliedēties dažādu
vecumu, tautību un grupu jauniešiem. Pilns “Olaine uz riteņiem” kopsavilkums pieejams

LATVIJAS TAUTAS SPORTA ASOCIĀCIJA
UN OLAINES NOVADA
SENIORU BIEDRĪBA “LIEPAS” AICINA IKVIENU

IESAISTĪTIES PASĀKUMĀ
PAR VESELĪGU DZĪVESVEIDU
OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
2013. GADA 13.AUGUSTĀ

PROGRAMMĀ:
15:00 – 15:30
Dalībnieku reģistrācija
15:30 – 17:00
Lekcija, kurā uzzināsiet par
fizisko aktivitāšu, uztura un
ēšanas paradumu ietekmi uz
veselību, kā arī par nūjošanu
kā efektīvu veselīga dzīvesveida sastāvdaļu

17:00
Nūju izdalīšana, iesildīšanās
un nūjošanas apmācība instruktoru vadībā, pārgājiens
18:45
Atsildīšanās pēc nūjošanas
jautājumi un atbildes pie tējas un veselīgām uzkodām

Katram – lielam un mazam, jaunam un vecam
būs iespēja:
• uzzināt par fizisko aktivitāšu un pareiza uztura nozīmi
veselības saglabāšanā un slimību profilaksē!
• apgūt nūjošanas pamatus un uzlabot nūjošanas prasmes!
• iztaujāt ekspertus par interesējošiem jautājumiem!
• izbaudīt lielisku atpūtu svaigā gaisā!
Olaines vēstures un mākslas
muzeja mājaslapā www.olainesmuzejs.lv. Daudzas no jauniešu idejām jau iepriekš iekļautas plānos, dažas diemžēl
nav iespējams ietekmēt, taču ir
arī tādas idejas, par kurām notiks vēl turpmākas tikšanās un
gaidāma ideju realizācija. Jauniešus patīkami pārsteidza viesu pretimnākšana, ieinteresētā
pieeja un konkrēta risinājuma
meklēšana.
Olaines novads izceļas ar
savu nepārtraukto attīstību, atbalstu jauniešu iniciatīvām un
interesēm, tāpēc jaunieši un
visi iedzīvotāji – izmantosim
iespējas, kas tiek piedāvātas,

neskriesim blakus “velosipēdam” vai aiz tā, bet gan būsim
pie attīstības stūres.
Nākamais Olaines novada
pašvaldības jauniešu projektu iesniegšanas termiņš ir
18. septembris, kā arī augustā tiks organizētas apmācības interesentiem.
Seko informācijai:
www.olainesmuzejs.lv,
www.olainesjauniesiem.lv,
www.olaine.lv, kā arī informācijas stendos un sociālajos
portālos.
Brigita Medne,
projekta vadītāja
muzejpedagoģe
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IEPAZĪSIM JAUNO OLAINES NOVADA DOMI

21.jūnijā uz pirmo domes sēdi pēc ievēlēšanas ieradās jaunievēlētie Olaines novada deputāti.
Vienbalsīgi par Olaines domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Andris Bergs. Deputāti, vienbalsīgi vienojās arī  par priekšsēdētāju vietnieku
ievēlēšanu, kā pirmā priekšsēdētāja vietniece tika ievēlēta Inta Purviņa, taču kā otrai priekšsēdētāja vietnieks tika ievēlēts
Aleksandrs Čmiļs. Domes sēdē tika apstiprināti arī komisiju sastāvi:

ANDRIS BERGS,
LSDSP
• Olaines novada domes
priekšsēdētājs
• Finanšu komitejas priekšsēdētājs

JĀNIS KLIEVĒNS,
LSDSP
• Olaines novada domes deputāts
• Attīstības un komunālo jautājumu
komitejas priekšsēdētājs
• Finanšu komitejas loceklis

INĀRA BRENCE,
LSDSP (līdz 24.07.2013)
• Olaines novada domes deputāte
• Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas locekle
• Finanšu komitejas locekle

JĀNIS SARVA,
A8
• Olaines novada domes deputāts
• Finanšu komitejas loceklis

JĀNIS KUZMINS,
LSDSP
• Olaines novada domes deputāts
• Attīstības un komunālo
jautājumu komitejas loceklis

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Izbeigt Olaines novada domes
deputātes Ināras Brences pilnvaras pirms termiņa. Andris Greidāns ieņem Ināras Brences vietu.
• Izdarīt nolikumā Nr.14 “Olaines novada pašvaldības policijas
nolikums” šādu grozījumu:
Izteikt IV. sadaļas “Pašvaldības
policijas darba organizācija”
punktu 21. sekojošā redakcijā:
21.1. Pašvaldības policijas darbinieka dienesta apliecībai ir
šādi rekvizīti:
21.1.1. Pašvaldības policijas
darbinieka vārds, uzvārds;
21.1.2. Pašvaldības policijas
darbinieka personas kods;
21.1.3. Olaines novada pašvaldības policijas darbinieka amata
nosaukums;
21.1.4. Pašvaldība policijas darbinieka fotogrāfija;
21.1.5. Apliecības numurs;
21.1.6. Apliecības derīguma
termiņš.
• Ievēlēt Olaines novada pašvaldības Administratīvajā komisijā:
Janīnu Krūmiņu, Rudīti Babru,
Ivetu Gavriloviču, Ingu Pavloviču, Olgu Zujeviču

INTA PURVIŅA,
LSDSP
• Olaines novada domes
priekšsēdētāja pirmā vietniece
• Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas priekšsēdētāja
• Finanšu komitejas locekle

JĀNIS PRECINIEKS,
LSDSP
• Olaines novada domes deputāts
• Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas loceklis

MĀRIS VANAGS,
A8
• Olaines novada domes deputāts
• Attīstības un komunālo
jautājumu komitejas loceklis

DENISS ĻEBEDEVS,
A8
• Olaines novada domes deputāts
• Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas loceklis
• Finanšu komitejas loceklis

OĻEGS NOVODVORSKIS,
Saskaņas centrs
• Olaines novada domes deputāts
• Attīstības un komunālo
jautājumu komitejas loceklis

PAZIŅOJUMS

ALEKSANDRS ČMIĻS,
Saskaņas centrs
• Olaines novada domes
priekšsēdētāja otrais vietnieks
• Finanšu komitejas loceklis
• Attīstības un komunālo
jautājumu komitejas loceklis

ĢIRTS STEPKA,
LSDSP
• Olaines novada domes deputāts
• Attīstības un komunālo
jautājumu komitejas loceklis
• Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas loceklis
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LĪGA GULBE,
LSDSP
• Olaines novada domes deputāte
• Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas locekle

ANDRIS GREIDĀNS,
LSDSP (no 24.07.2013)
• Olaines novada domes deputāts
• Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas loceklis
• Finanšu komitejas loceklis

GINTS RITUMS,
Saskaņas centrs
• Olaines novada domes deputāts
• Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas
loceklis
• Finanšu komitejas loceklis

VLADIMIRS BOROVSKIS,
Saskaņas centrs
• Olaines novada domes deputāts
• Attīstības un komunālo
jautājumu komitejas loceklis

IRINA NOVOHATJKO,
Saskaņas centrs
• Olaines novada domes deputāte
• Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas locekle
• Finanšu komitejas locekle

ARMANDS ZNOTIŅŠ,
LSDSP
• Olaines novada domes deputāts
• Attīstības un komunālo
jautājumu komitejas loceklis
• Finanšu komitejas loceklis

Olaines novada dome
aicina pieteikt kandidātus
Olaines novada vēlēšanu komisijas vēlēšanām
saskaņā ar likumu “Par
pilsētu, rajonu, novadu un
pagastu vēlēšanu komisijām
un vēlēšanu iecirkņu komisijām’’ līdz š.g. 16.augustam ieskaitot.
Pieteikuma anketas saņemamas Olaines novada
pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā
33, 1. stāvā un Olaines
pagasta pārvaldē.
Pieteikumi jāiesniedz
Olaines novada pašvaldības
kancelejas vadītājai
B.Vigupei 102. kabinetā,
Zemgales ielā 33,
apmeklētāju pieņemšanas
laikā pirmdienās
(10.00-12.00, 13.00-19.00)
un ceturtdienās
(8.00-12.00, 13.00-18.00).
Tālr. uzziņām 67146015.

• Atcelt Olaines novada domes
2013.gada 22.maija sēdes lēmumu “Par Olaines novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas
ieņēmumiem” (5.prot., 7.p.).
• Nodot apsaimniekošanā un
uzturēšanā AS “Olaines ūdens un
siltums” no AS “Latvijas Valsts
meži” bezatlīdzības lietošanā pieņemto nekustamā īpašuma (zemes) “Spulles masīvs” uz 2013.
gada 5.jūnija noslēgtās Vienošanās par zemes gabala bezatlīdzības lietošanu noteikto termiņu (uz
pieciem gadiem).
• Nolemts par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu un piekrišanu zemes iegūšanai 15 īpašumos
Olaines novadā;
• Nolemts par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanu un
lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanu 12 īpašumos Olaines novadā;
• Slēgt nekustamā īpašuma
“Ālupi 1”, Jaunolainē, Olaines
pagastā, Olaines novadā, 4,06 ha

platībā, nomas līgumu mežaparka
izveidošanai, ar I. F. uz 7 gadiem.

ses fonds” Godasardzes ozola
stāda iegādei, kuri tiks ieguldīti
amfiteātra izbūvei.

• Vienpusēji lauzt 2012.gada
5.jūnija zemes nomas līgumu koģenerācijas stacijas būvniecībai,
kas noslēgts starp Olaines novada pašvaldību un: SIA “OE 1” un
SIA “OE 2”

• Atbalstīt Bērnu kristīgās izglītības apvienības Olaines “Kristīgā
skoliņa” nodarbību organizēšanu
Olaines Kultūras centrā Zeiferta
ielā 11, Olainē 2013.gadā no 19. 23.augustam.

• Pagarināt 2008.gada 1.jūlija
Nomas Līguma termiņu ar G.L.
uz 5 (pieciem) gadiem, no 2013.
gada 1.jūlija līdz 2018.gada
30.jūnijam.

• Atbalstīt E. Gabrānes dalību
Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienības 2. bērnu nometnē Nīderlandē, Groningenā.

• Izslēgt no Olaines novada pašvaldības bilances nekustamo īpašumu: zemes gabalu Zeiferta ielā
15A, Olainē, Olaines novadā; zemes gabalu dārzkopības sabiedrībā “Bitīte 2” Nr.39, Galiņos,
Olaines pagastā, Olaines novadā;
zemes gabalu “Pie Zemgales ielas
47”.
• Piešķirt SIA “Maestro”, reģ.
Nr.40103424871, nokavētā nodokļa parāda par 2013. gadu un
nokavējuma naudas samaksas
termiņa pagarinājumu, par nekustamo īpašumu Zeiferta ielā
6, Olainē, Olaines novadā, līdz
2013.gada 27.decembrim.
• Apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam Ābele O, 140/141, Dāvos,
Olaines pagastā, Olaines novadā.
		
• Nolemts piešķirt vienotu adresi 4 zemes vienībām.
• Piešķirt vienotu adresi: Baznīcas iela 10, Jaunolaine un Baznīcas iela 11, Jaunolaine.
• Apsveikt Olaines 1. un 2. vidusskolas pirmklasniekus Zinību
dienā ar pašvaldības suvenīru.
• Finansiāli atbalstīt Olaines
Mūzikas un mākslas skolas vijoļspēles klases audzēkņu M.
Panovas, A. Bardovas un E. Tomasa dalību vasaras nometnē
“Muzicēsim kopā” Sējā (Latvija)
un 33.Starptautiskajā Jauniešu
Mūzikas Festivālā Main-Spessart
apgabalā Bavārijā (Vācija).
• Piešķirt finanšu līdzekļus Ls
1000,00 nodibinājuma “Kokne-

• Atbalstīt biedrības “Olaines
krievu kopiena” ieceri gatavot
un iesniegt projekta pieteikumu
Eiropas Lauksaimniecības fonda
līdzfinansētajā projekta konkursā
Leader pieejas īstenošanas pasākumā.
• Atbalstīt AS “Olaines ūdens
un siltums” priekšlikumu par avārijas stāvoklī esošā siltumtrases
posma starp kamerām K-2-22/1
un K-2-22/5 pie ēkas Skolas ielā
2, Olaine, Olaines novadā nomaiņu,
• Atbalstīt ugunsdzēsības un
trauksmes izziņošanas signalizācijas sistēmas izveidi pašvaldības
izglītības iestāžu un struktūrvienību pārvaldīšanā nodotām ēkām.
• Piešķirt braukšanas izdevumu kompensāciju 3 bērniem
100,00 mēnesī uz laiku no 2013.
gada 2.septembra līdz 2014.gada
30.maijam transporta nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz Rīgas
71.vidusskolas Bērnu invalīdu
izglītības un rehabilitācijas centra skolēnu autobusa pieturvietai
Rīgā un atpakaļ.
• Akceptēt finanšu līgumu Projekta programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros.
• Iesniegt projekta “Pēternieku
parka labiekārtošana Olaines novadā” iesniegumu biedrības “Pierīgas partnerība” izsludinātajā 7.
kārtas atklātajā konkursā Lauku
attīstības programmas 2007.2013.gadam pasākuma “Vietējās
attīstības stratēģijas” ietvaros
apstiprinātās vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai, kur 90% no
attiecināmajām izmaksām finansē

Eiropas Lauksaimniecības fonds
Lauku attīstībai (ELFLA), kas
sastāda 9508,73LVL. Kopējā projekta finansējuma summa sastāda
12 783,95 LVL (10 565,25 LVL
bez PVN);
• Atbalstīt projektēšanas dokumentācijas izstrādāšanu projektu
pieteikumam “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātam konkursam
“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” iesniegšanai pašvaldības
izglītības iestādēm”:
• Izdarīt grozījumu Olaines novada pašvaldības administrācijas –
iestādes “Olaines novada pašvaldība” darbinieku amatu sarakstā
(apstiprināts ar Olaines novada
domes 2013.gada 23.janvāra sēdes lēmumu (1.prot., 25.p.)), svītrojot no amatu saraksta iekšējās
kontroles administratoru.
• Atbrīvot Olaines novada domes deputāti I. Brenci un ievēlēt
Olaines novada domes deputātu
A. Greidānu par domes Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu
komitejas un Finanšu komitejas
locekli.
• Akceptēt domes priekšsēdētāja 2013.gada 15.jūlija rīkojumu
Nr.57 “Par deleģēšanu Latvijas
Pašvaldību savienības komitejās
un tās apakškomitejās”..
• Ar 2013.gada 1.jūliju atļaut
Ģ.Batragam savienot Olaines novada pašvaldības izpilddirektora
amatu ar Olaines novada pašvaldības iestādes “Olaines novada
pašvaldība” vadītāja amatu.
• Pilnvarot domes priekšsēdētāju un/vai priekšsēdētāja vietniekus, un/vai pašvaldības izpilddirektoru parakstīt Rīgas rajona zemesgrāmatā iesniedzamās izziņas
par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu, kurš saskaņā ar
Olaines pilsētas domes 2005.gada
28.septembra saistošo noteikumu
Nr.6 “Olaines pilsētas teritorijas
plānojumu 2004.-2016.” un Olaines pagasta padomes 2008.gada
16.jūlija saistošo noteikumu Nr.8
“Olaines pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadiem gra-

fiskā daļa, teritorijas izmantošana
un apbūves noteikumi” noteikto
lietošanas mērķi ir “Savrupmāju
dzīvojamās apbūves teritorijas”
un “Dārzkopības sabiedrību teritorijas”, ja tas nav nepieciešams
pašvaldībai, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas.
• Piešķirt domes priekšsēdētājam Andrim Bergam ikgadējo atvaļinājumu no 2012.gada 11.marta līdz 2013.gada 10.martam – 14
kalendāras dienas (10 darba dienas) no 2013.gada 19.augusta līdz
1.septembrim (ieskaitot).
• Pieņemt no B.K. dāvinājumu – dzīvokli Nr.39 (trīsdesmit
deviņi) ar kopējo platību 38,80
kv.m (vienistabas dzīvoklis) un
mājas kopīpašuma – 388/28959
domājamo daļu, Stacijas ielā 34,
Olainē, Olaines novadā, ar visām
tiesībām un pienākumiem, kas
saistīti ar šo dzīvokļa īpašumu un
attiecas uz to.
• Apstiprināt īres tiesību izsoles
noteikumus “Olaines novada pašvaldības vienistabas dzīvokļa īpašuma Stacijas ielā 34-39, Olainē,
Olaines novadā, īres tiesību izsoli
uz 12 gadiem”
• Piešķirt Mavrinu ģimenei
vienreizēju materiālo palīdzību
Ls 300,- no Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu
sadaļas “Sociālā nodrošināšana”
atšifrējuma “Olaines sociālais
dienests”.
• Reģistrēt 2 novada iedzīvotājus Olaines novada dzīvokļu
jautājumu risināšanā sniedzamās
palīdzības pirmās kārtas reģistrā.
• Dome nolemj piešķirt 2 personām vienreizēju pabalstu komunalo maksājumu parāda apmaksai.
• Noteikt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldībai piederošam vienistabas dzīvoklim Zemgales ielā
35-13.
• Uzņemt 2 personas ilgstošās
sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai p/a “Olaines sociālais
dienests’’ Olaines sociālās aprūpes centrā uz pastāvīgu laiku.

Saistošie noteikumi Nr.18

Saistošie noteikumi Nr.14

Grozījumi Olaines novada domes 2013.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 “Olaines novada pašvaldības nolikums”
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2013.gada 24.jūlija
sēdes lēmumu (9.prot., 54.2.p.)
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1. punktu un 24.pantu

Grozījumi Olaines novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
“Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības atļauju un nodevu Olaines novadā”
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2013.gada 12.jūnija sēdes lēmumu (7.prot., 21.p.)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu
Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu

Izdarīt Olaines novada domes 2013.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 “Olaines novada pašvaldības nolikums”
šādus grozījumus:
1. aizstāt V daļas “DOMES DARBA REGLAMENTS” 104. punktā vārdus “Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai”
ar vārdiem “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai”;
2. svītrot VI daļas “APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA” 109. punkta pēdējo
teikumu.

Izdarīt Olaines novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par tirdzniecību
publiskās vietās, tirdzniecības atļauju un nodevu Olaines novadā” šādus grozījumus:
1. papildināt 5.1.punktu ar 5.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Olaines Mežaparka teritorijā” (pielikums Nr.17);
2. papildināt 5.2. punktu ar 5.2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“laukumā pie Karjera Jāņupe” – (pielikums Nr.18);
3. papildināt 5.2. punktu ar 5.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Spulles masīva” laukumā pie karjera (pielikums Nr.19)
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Pasākumi Olaines novadā augustā
KAD

KAS

KUR

17.07. - 17.08

Ernas Počas analogās fotogrāfijas un
zīmējumu izstāde “Pelēkbalts”
Zandas Jansones darbu izstāde

Olaines Vēstures un mākslas muzejā,
Zemgales ielā 33, Olainē
Olaines Vēstures un mākslas muzejā,
Zemgales ielā 33, Olainē
Bērnu lit. nodaļa
Kūdras iela 16
Gaismu Bibliotēka

30.07. - 31.08.

Sadarbība ar Bērnu/jauniešu
žūrijas ekspertiem
“Vecpiebalga – 19.gs. ievērojams latviešu
12.08. - 21.08.
kultūras dzīves centrs” 18.08 rakstniekam
Matīsam Kaudzītem – 165 (1848-1926)
Tematiska izstāde.
“Ne katrai tautai un ne katrai valodai ir
22.08. - 02.09.
sava valsts”. 25.08 rakstniecei, tulkotājai,
diplomātei Annai Žīgurei – 65 (1948)
Tematiska izstāde.
“Elēģija klusumam”. Literatūras izstāde
05.08. - 31.08.
dzejniecei  Olgai Lisovskai (1928) - 85
“Kur jūsu smaids?”
05.08. - 31.08.
Iespieddarbu izstāde Valdim Artavam
(1928-2003) - 85
“Atjaunotne”. Iespieddarbu izstāde
05.08. -31.08.
Aleksandram Solžeņicinam (1918-2008)
“Pirmā lasāmgrāmata”. Grāmatu izstādē
05.08. -23.08.
grāmatas ar lieliem burtiem – lasīt iesācējiem
Bardu koncerts.
10.08. plkst.16.00
Piedalās grupa “The Twins peek”
10.08. - 11.08. plkst. 10.00 Amatieru čempionāts volejbolā
“DIVI PRET DIVI”
OLAINES NOVADA TENISA
10.08. - 11.08.
ČEMPIONĀTS
Foto – velo orientēšanās sacensības
17.08. plkst. 14:00
“PILSĒTAS MEDĪBAS 2013”
Lielkoncerts “Zelta vasara” kopā ar
17.08.
šlāgergrupām “Apvadceļš”, “Baltie lāči” un
pūtēju kvartets “Zelta taures”
Informatīva izstāde. “Atmostas Baltija,
22.08. - 31.08.
Latvija, Lietuva, Igaunija”.  
Baltijas ceļam – 24 (1989. 23. Augusts)
“Jāņupes varavīksne”
24.08. plkst. 14.00
Gaismu mini sporta diena
24.08
Izstāde par godu aktrises jubilejai
28.08. - 31.08
“Absolūta skatuves valdniece, kura varēja
visu”. Aktrisei Veltai Līnei – 90
(1923 – 2012)
“Ceļojums cauri gadu simteņiem”
29.07. - 30.08.
Grāmatu izstādē vēsturiska sižeta grāmatas.
(5. – 12. kl.)
“Pirmā skolas diena nāk,
26.08. - 6.09.
Nāk un sēžas solā!”. Grāmatu izstāde veltīta
Zinību dienai. (1. – 4. kl.)
Olaines novada jauniešu dienas
31.08.
01.08. - 31.08.

Gaismu Bibliotēka

Olaines Bibliotēka
Zemgales iela 24
Olaines Bibliotēka
Zemgales iela 24
Olaines Bibliotēka
Zemgales iela 24
Bērnu lit. nodaļa
Kūdras iela 16
Olaines Mežparka estrāde
Volejbola laukums, Kūdras ielā 5
Olaines stadionā, tenisa kortā,
Zeiferta ielā 4
Olaines stadions, Zeiferta iela 4
Olaines Mežparka estrāde
Jaunolaines Bibliotēka
Meža iela 2
Jāņupe
Gaismās
Jaunolaines Bibliotēka
Meža iela 2
Bērnu lit. nodaļa
Kūdras iela 16
Bērnu lit. nodaļa
Kūdras iela 16
Olaines Mežparka estrāde

Aicinām sekot līdzi pasākumiem www.olaine.lv sadaļā “Pasākumi”
un informācijas stendos.

SENBALTU SPĒKA ZĪMES UN RAKSTI
Biedrība Olaines ģimeņu atbalstam “Pumpurs” aicina
uz tikšanos ar zintnieci, grāmatas “Senbaltu spēka zīmes un raksti”
autori AGNI LIESMU 14. augustā plkst. 18.00, Jelgavas ielā 15, Olainē.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 12. augustam pa tālr.: 29352622

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 12.jūnija līdz 6.augustam reģistrētie mirušie
Abramčika Aglaida, 71 gadus veca, 24.07.2013
Aukmanis Valdis, 74 gadus vecs, 25.07.2013
Čirkovs Vladimirs, 75 gadus vecs, 04.08.2013
Dabrais Voldemārs, 60 gadus vecs, 11.07.2013
Drabovičs Ivans, 65 gadus vecs, 13.06.2013
Guļāns Jānis, 40 gadus vecs, 26.07.2013

Kuriļenko Ņina, 85 gadus veca, 09.07.2013
Procenko Tamāra, 63 gadus veca, 24.06.2013
Ščebrenko Andrejs, 23 gadus vecs, 15.07.2013
Veļkovska Regina, 87 gadus veca, 19.07.2013
Kurakins Genādijs, 38 gadus vecs, 20.07.2013
Bidiņa Dzintra, 65 gadus veca, 30.07.2013

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums “Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada. Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv vai zvaniet
pa tālr. 67146026, 67146022.
Par rakstu saturu atbildīgi rakstu autori. Rakstos paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo pašvaldības viedokli.
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Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
jūlijā
70. gadskārtā
Moniku Balinsku
Annu Bambīti
Tamāru Bundiņu
Leontīnu Čmiļu
Leonardu Davidenkovu
Gaļinu Gomzu
Ņinu Ivanovu
Pjotru Jerankinu
Jāni Krastiņu
Valentinu Kurakinu
Leontīni Kuzminu
Pjotru Morozovu
Valentīnu Onufrijuku
Viktoru Pavloviču
Kārli Pelcu
Gaļinu Perevertailovu
Ilmāru Salagalu
Birutu Salmiņu
Vēsmu Sīpolu
Vladimiru Smirnovu
Valdi Spedževu
Kārli Strujeviču
Andreju Žiru
75. gadskārtā
Mariju Andresoni
Lūciju Bumbišku
Mariju Čistjakovu
Raisu Djominu
Alevtinu Doktorenko
Georgiju Gorbunovu
Valentinu Iļčenko
Kapitoļinu Ivaškinu
Leonīdu Jakušenko
Anatoliju Konošonoku
Dzidru Mētru
Valentinu Pekermani
Lūciju Poļaku
Jāni Precinieku
Ausmu Rītiņu
Antoninu Suminu
Ēriku Šuipi
Jevgēņiju Trifonovu
80. gadskārtā
Olgu Maržecku
Veru Mavrinu
Ludmilu Semjonovu
85.gadskārtā
Justinu Skaru
90. gadskārtā
Annu Zubricku
91. gadskārtā
Jāni Zandovski

92. gadskārtā
Marfu Jonaiti
93. gadskārtā
Vilmu Kosīti
94. gadskārtā
Antoņinu Punduri
95. gadskārtā
Rasmu Ziediņu

augustā
70. gadskārtā
Ināru Auci
Zaigu Brensoni
Ādolfu Jermaku
Irmīnu Lausku
Andreju Ločmeli
Ivanu Mocaku
Ingu Pēkšēni
Mariju Starodubu
Fjoklu Vasiļjevu
Vilni Vilciņu
Jāni Višu
Pēteri  Zandaru
75. gadskārtā
Ausmu Belkeviču
Rasmu Bulavu
Viktoru Čugunu
Moniku Eisaku
Jeļenu Gerasimovu
Oļegu Kirkaču
Petronelu Lugovaju
Ludmilu Stahoviču
Valentinu Targonsku
Gaļinu Valujevu
80. gadskārtā
Regīnu Ernestsoni
Uldi Kauliņu
Valentīnu Svilāni
Idu Vaneļanu
Antoņinu Verpakovsku
85.gadskārtā
Heronimu Keiselu
92. gadskārtā
Stefāniju Pauniņu
95. gadskārtā
Ernu Burkevicu
98. gadskārtā
Aleksandru
Prostiakovu

