
Olaines novada iedzīvotāju 
skaits 2017. gada 1. janvārī – 
20 227 cilvēki. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, tas ir nedaudz 
samazinājies (2016. gadā – 20 
330 cilvēki). Demogrāfiskā si-
tuācija novadā ir nedaudz pa-
sliktinājusies: dzimušie 2016. 
gadā – 194 cilvēki, 2015. gadā 
– 211; mirušie 2016. gadā – 222 
cilvēki, 2015. gadā – 211. Ne-
skatoties uz iepriekš minēto, ko-
pumā iedzīvotāju skaitu novadā 
var raksturot kā samērā lielu un 
stabilu, kas ir skaidrojams ar to, 
ka esošie un potenciālie iedzī-
votāji atzīst novada ģeogrāfiskā 
izvietojuma priekšrocības, infra-
struktūras, satiksmes iespēju un 
sniegto izglītības, sociālo un citu 
pakalpojumu kvalitāti un līdz ar 
to par savu dzīvesvietu izvēlas 
Olaines novadu.
Pašvaldības funkciju nodroši-
nāšanai ir izveidota pašvaldības 
administrācija – iestāde "Olaines 
novada pašvaldība" ar Olaines 
pagasta pārvaldi, kā arī: 
1. pašvaldības iestādes:  
1.1. Olaines 1. vidusskola ar 

struktūrvienību Olaines sā-
kumskola;

1.2. Olaines 2. vidusskola;
1.3. Olaines pirmsskolas izglī-

tības iestāde "Dzērvenīte";
1.4.  Olaines pirmsskolas izglī-

tības iestāde "Zīle";
1.5. Olaines pirmsskolas izglī-

tības iestāde "Magonīte";
1.6. Olaines speciālā pirmssko-

las izglītības iestāde "Ābe-
līte";

1.7.  Olaines Mūzikas un māk
slas skola;

1.8. Olaines Kultūras centrs ar 
struktūrvienībām Olaines 
Kultūras nams, Jaunolai-
nes Kultūras nams, Olai-
nes Bibliotēka, Gaismu 
Bibliotēka, Jaunolaines 
Bibliotēka;

1.9. Olaines Sporta centrs ar 
struktūrvienībām Olaines 
peldbaseins, Jaunolaines 

stadions un skeitparks, 
Olaines stadions, Olaines 
slidotava un skeitparks, 
Olaines 2. vidusskolas 
stadions, Olaines Sporta 
nams;

1.10. Olaines Vēstures un māk
slas muzejs;

1.11. pašvaldības aģentūra 
"Olaines sociālais die-
nests";

      
2. kapitālsabiedrības:
2.1. akciju sabiedrība "Olaines 

ūdens un siltums" – paš-
valdībai pieder 100% akci-
ju;

2.2. sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Zeiferti" – paš-
valdībai pieder 100% kapi-
tāla daļu;

2.3. sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Olaines veselī-
bas centrs" – pašvaldībai 
pieder 100% kapitāla daļu;

2.4. sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Zemgales 29" 
– pašvaldībai pieder 54% 
kapitāla daļu;

2.5. sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "Rīgas Apriņķa 
Avīze" – pašvaldībai pie-
der 2,48% kapitāla daļu;

2.6. sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību "NKC" (Ķīmijas, 
farmācijas, biotehnoloģi-
jas un vides nozaru kvali-
fikācijas centrs) ar mērķi 
piedalīties arodizglītības 
programmu izstrādē un 
realizēšanā jauniešiem un 
bezdarbniekiem – pašval-
dībai pieder 5,71% kapitā-
la daļu.

Jebkuras pašvaldības darbības 
finansiālo pamatu veido budžets, 
kas ir svarīgākais instruments 
pašvaldības ekonomisko un so-
ciālo vajadzību sabalansēšanai, 
kā arī pašvaldības teritorijas 
ilgtermiņa attīstībai un autono-
mo funkciju izpildes nodroši-
nāšanai. Tāpēc Olaines novada 
dome, sagatavojot 2017. gada 

pašvaldības budžetu, plāno ne-
pieciešamos finanšu resursus 
pašvaldības funkciju izpildei, 
pašvaldības ekonomiskās un so-
ciālās infrastruktūras attīstībai 
un projektu realizācijai. 
Pašvaldības ekonomisko attīstī-
bu un finanšu situāciju ietekmē 
kopīgā situācija ekonomiskajā 
un sociālajā jomā valstī. No tā, 
kā attīstīsies valsts prognozētais 
makroekonomiskais scenārijs, ir 
atkarīgi arī pašvaldības finanšu 
resursi. 
Olaines novada pašvaldības bu-
džets 2017. gadam izstrādāts, 
ievērojot likumos "Par pašval-
dību budžetiem", "Par pašvaldī-
bām", "Par budžetu un finanšu 
vadību", "Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un dar-
binieku atlīdzības likums", "Par 
valsts budžetu 2017. gadam", kā 
arī nodokļu likumos, Ministru 
kabineta noteikumos un citos 
normatīvajos aktos paredzētās 
prasības. 
Olaines novada pašvaldības bu-
džets ir dokuments, kurš nofor-
mēts un apstiprināts kā pašvaldī-
bas saistošie noteikumi. Pašval-
dības budžetā ir ieņēmumu daļa, 
izdevumu daļa un finansēšanas 
daļa. Pašvaldības budžets izstrā-
dāts atbilstoši klasifikācijai, kuru 
nosaka Ministru kabinets, un sa-
stāv no pamatbudžeta un speciā-
lā budžeta. 
Plānojot 2017. gada pašvaldības 
budžetu, kā prioritārs ir izvirzīts 
uzdevums nodrošināt pašvaldī-
bas finanšu stabilitāti ilgtermiņā. 
Pašvaldība, kā katru gadu, ņem 
vērā visu nozaru un jomu inte-
reses un esošos līdzekļus cenšas 
sabalansēt tā, lai pietiktu gan 
saimnieciskajiem darbiem, gan 
infrastruktūras uzturēšanai un 
attīstībai, gan sociālajiem jau-
tājumiem, izglītībai, kultūrai un 
sportam. 

Bērnu pilsētiņa tiks izbūvēta 
Olai  nes Mežaparkā, nepilnu 
2000 m2 lielā platībā, un tā būs 
unikāla ar savu atraktīvo di-
zainu un risinājumiem. Vairāk 
nekā 800 m2 liela teritorija būs 
klāta ar gumijas segumu, kurā 
būs izveidoti reljefa kāpšanas 
kalniņi ar līšanas trubām zem 
tiem, nerūsējoša tērauda reljefa 
slidkalniņiem, alpīnisma kāp
šļiem to sānos, batutiem, rāpša-
nās aizķerēm, virvēm un citām 
aktivitātēm. Gumijas segumā 
būs iestrādāti 2D un 3D elemen-
ti, kas ļaus bērniem droši pārvie-

toties, kā arī spēlēt klasītes, mā-
cīties ciparus un burtus. Otrajā 
zonā būs pieejams kāpelēšanas 
komplekss ar ģeometrisku tīklu 
sistēmas konstrukciju, karuseli 
un daudz dažādām šūpolēm. 
Projekts Latvijā būs viens no 
pirmajiem šāda mēroga lauku-
miem ar gumijas segumu un 
reljefā integrētiem elementiem. 
Atbilstoši pašvaldības iepirku-
ma rezultātiem darbus veiks 
SIA "Fixman", kopējais darbu 
izpildes termiņš ir 2017. gada 
19. jūnijs, līguma summa –  
287 628,08 EUR ar PVN.

Pilsētas dzimšanas dienā,  
20. februārī, parkā pie Olaines 
Kultūras centra tika svinīgi at-
klāts vides objekts, kas veltīts 
Olaines 50. jubilejai.

Atklāšanā klātesošos uzrunā-
ja Attīstības nodaļas vadītājs 
Kristaps Kauliņš: "Pie idejas 
strādājām vairāk nekā pusgadu. 
Galvenais vadmotīvs iecerei 
bija attēlot olainiešu un Olaines 
novada iedzīvotāju vērtības – 
visu, kas mums ir svarīgs, dod 
spēku dzīvot un attīstīties. Galu 
galā secinājām, ka tam atbilst 
Olaines svētku dziesma, un pa-

pildinājām to ar vārdiem, kas 
ir svarīgi mums kā cilvēkiem 
un novadam kopumā." Objektu 
veidoja metālmākslinieks Artis 
Aleksandrovs: "Radot šī vides 
objekta vizuālo veidolu, vēlējos 
izveidot Olaines pilsētas un no-
vada spēka vietu – gaismas cilin-
drs simbolizē dzīvību, savukārt 
starojošā gaisma apzīmē enerģi-
ju un spēku." Atklāšanas svētkos 
Olaines svētku dziesmu izpildīja 
tās autors Atis Auzāns kopā ar 
popgrupu "Domino". 

Aicinām ikvienu apskatīt objek-
tu un izbaudīt tā radīto noskaņu!
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2017. gadā un turpmāk Olaines 
novada pašvaldībai ir būtiski 
nodrošināt novada attīstības un 
investīciju projektu ieviešanu 
un realizāciju, tādējādi uzlabo-
jot dzīves vides kvalitāti novadā, 
ielu, ceļu u. c. infrastruktūru. Lai 
veicinātu Olaines novada attīs-
tību, investīcijām infrastruktūrā 
plānots piesaistīt arī Eiropas Sa-
vienības fondu finansējumu. 
Olaines novada pašvaldības 
2017. gada budžeta projekts tika 
izskatīts Olaines novada domes 
komiteju sēdēs.
Skaitliskā informācija par bu-
džeta ieņēmumiem un izdevu-
miem pieejama Olaines novada 
domes saistošo noteikumu "Par 
Olaines novada pašvaldības 
2017. gada budžetu" pielikumos.
Olaines novada konsolidētā 
budžeta (pamatbudžeta un spe-
ciālā budžeta) ieņēmumu kopē-
jais apjoms 2017. gadā plānots  
18 587 618 EUR apmērā, ko vei-
do pamatbudžeta ieņēmumi (18 
287 283 EUR) un speciālā bu-
džeta ieņēmumi (300 335 EUR).
2017. gadā Olaines novada 
dome nosaka šādas prioritātes 
– novada attīstība un teritorijas 
labiekārtošana, izglītība, sociālā 
aizsardzība.

IEŅĒMUMI

Olaines novada pašvaldības 
konsolidētā budžeta kopējie 
ieņēmumi 2017. gadā plānoti  
22 125 057 EUR apmērā, ko 
veido pamatbudžeta un speciā-
lā budžeta ieņēmumi (18 587 
618 EUR) un naudas līdzekļu 
atlikums gada sākumā (3 537 
439 EUR). 

Lielākais īpatsvars pamatbudže-
ta ieņēmumos ir iedzīvotāju ie-
nākuma nodoklim (ieņēmumi no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
veido 73,06% no kopējiem Olai-
nes novada pašvaldības budžeta 
ieņēmumiem budžeta apstiprinā-
šanas brīdī). 
Saskaņā ar MK noteikumiem 
"Noteikumi par pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas fonda ie-
ņēmumiem un to sadales kārtību 
2017. gadā" Olaines novada paš-
valdības iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa prognoze ir 13 579 498 
EUR, kas ir par 7,88% vairāk 
nekā 2016. gadā. Nekustamā 
īpašuma nodokļa prognoze ir  
1 592 566 EUR, kas ir par 3,51% 
vairāk nekā 2016. gadā. 
2017. gadā valsts mērķdotācijas 
vispārizglītojošo skolu, profe-
sionālās ievirzes skolu pedagogu 
un speciālās izglītības pedagogu 
darba samaksai un darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātām iemaksām ir piešķir-
tas astoņiem mēnešiem. Šobrīd 
nav informācijas par pašvaldības 
vispārējās izglītības pedagogu, 
profesionālās ievirzes pedagogu 
un speciālās pirmsskolas izglī-
tības pedagogu mērķdotāciju 
apjomu 2017. gada septembrim–

decembrim. Valsts mērķdotācija 
speciālās pirmsskolas izglītības 
iestādes uzturēšanas izdevu-
miem salīdzinājumā ar iepriek-
šējo gadu ir samazināta – 189 
416 EUR.
Pašvaldības budžetā tiek iemak-
sātas šādas valsts nodevas:
 par apliecinājumiem un citu 

funkciju pildīšanu bāriņtiesās;
 par civilstāvokļa aktu reģistrā-

ciju, grozīšanu un papildināša-
nu;

 par uzvārda, vārda un tautības 
ierakstu maiņu personu aplie-
cinošos dokumentos;

 par dzīvesvietas deklarēšanu.

Saskaņā ar likumu "Par pašval-
dībām" ir noteiktas un pašvaldī-
bas budžetā tiek iemaksātas šā-
das pašvaldību nodevas:
 par reklāmu;
 par tirdzniecību publiskā vie-

tā;
 par būvatļauju saņemšanu u. c.

Pašvaldības iestāžu ieņēmumus 
– 676 435 EUR jeb 3,64% no 
kopējiem budžeta ieņēmumiem 
– veido vecāku maksas par bēr-

nu ēdināšanu pirmsskolas izglī-
tības iestādēs, ieņēmumi par tel-
pu, zemes, mūzikas instrumentu 
nomu, interešu izglītības un sa-
gatavošanas maksām, ieņēmumi 
par personu uzturēšanos sociālās 
aprūpes iestādē, peldbaseina un 
slidotavas sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi ieņēmu-
mi.
Speciālā budžeta ieņēmumi plā-
noti 300 335 EUR apmērā, ko 
veido mērķdotācija no valsts bu-
džeta pašvaldības autoceļu (ielu) 
finansēšanai (219 335 EUR) un 
dabas resursu nodoklis (81 000 
EUR).
Olaines novada pašvaldības pa-
matbudžeta un speciālā budžeta 
ieņēmumi tiek novirzīti pašval-
dības funkciju izpildes nodroši-
nāšanai – izdevumiem no budže-
ta finansēto institūciju, tajā skai-
tā pašvaldības izglītības, kultū-
ras, sporta, sociālo, sabiedriskās 
kārtības iestāžu un struktūrvienī-
bu, pašvaldības administrācijas 
finansēšanai, novada infrastruk-
tūras uzturēšanai, novada pasā-

kumu finansēšanai, pabalstiem 
trūcīgiem un maznodrošinātiem 
iedzīvotājiem un citiem izde-
vumiem, kas paredzēti Olaines 
novada domes saistošajos notei-
kumos "Olaines novada pašval-
dības budžets 2017. gadam".

IZDEVUMI

Konsolidētā budžeta izdevumi 
2017. gadā kopumā plānoti 22 
125 057 EUR apmērā, ko vei-
do pamatbudžeta un speciālā 
budžeta izdevumi (21 265 216 
EUR), aizņēmumu pamatsum-
mas atmaksa (491 970 EUR), 
ieguldījumi pašvaldības kapi-
tālsabiedrībās (167 255 EUR) 
un naudas līdzekļu atlikums 
perioda beigās (200 616 EUR).

Sadaļā "Pašvaldību uzturēša-
nas izdevumu transferti, sav-
starpējie norēķini u. c. izdevu-
mi" paredzēts finansējums 796 
571 EUR apmērā jeb 3,75% no 
kopējiem budžeta izdevumiem. 
Tajos ietilpst procentu maksāju-
mi Valsts kasei (16 000 EUR), 

maksājumi citām pašvaldībām 
par izglītības pakalpojumiem, ja 
Olaines novada skolēni apmeklē 
izglītības iestādi ārpus Olaines 
novada teritorijas (piem., Ķeka-
vā, Rīgā, Jelgavā u. c. pašvaldī-
bās), saskaņā ar principu "nauda 
seko skolēnam" (494 500 EUR), 
iemaksas pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā (226 290 
EUR), kas ir par 24 431 EUR 
vairāk, nekā faktiski ieskaitīts 
pašvaldību finanšu izlīdzināša-
nas fondā 2016. gadā, izdevu-
mi neparedzētiem gadījumiem 
(rezerves fonds) (35 000 EUR), 
pašvaldību vēlēšanu izdevumi 
(24 781 EUR) un citi izdevumi.

Izdevumu sadaļā "Izpildvaras 
un likumdošanas varas insti-
tūcijas" plānoti 2 008 469 EUR 
jeb 9,44% no kopējiem budžeta 
izdevumiem. Paredzētais finan-
sējums ietver ne tikai atlīdzību, 
bet arī finansējumu adminis-
trācijas darba nodrošināšanai 
(t. sk. komunālie maksājumi, 
tehniskais nodrošinājums, pas-

ta, kancelejas izdevumi, kā arī 
izdevumi, kas saistīti ar svinī-
gā pasākuma "Olaines novada 
jaundzimušo reģistrācija" norisi, 
iedzīvotāju informēšanu – paš-
valdības informatīvais izdevums 
"Olaines Domes Vēstis", video 
sižeti, pašvaldības interneta tī-
mekļa vietnes www.olaine.lv 
uzturēšana, informatīvā galda 
kalendāra izdošana gada nogalē, 
grāmatas "Ar Olaini sirdī" saga-
tavošanas darbi u. tml.).

Izdevumu sadaļā "Sabiedriskā 
kārtība un drošība" plānoti 
izdevumi pašvaldības policijas 
darbības nodrošināšanai – 450 
700 EUR jeb 2,12% no kopējiem 
budžeta izdevumiem. 2017. gadā 
ieplānoti līdzekļi deviņu papildu 
video kameru iegādei. Novada 
teritorijā 24 stundas diennaktī ir 
nodrošinātas divas pašvaldības 
policijas ekipāžas un tiek veikta 
nepārtraukta videonovērošana. 
Izdevumu sadaļā "Ekonomiskā 
darbība" 2017. gadā paredzēti 
1 175 885 EUR (956 514 EUR 
pamatbudžetā un 219 371 EUR 
speciālajā budžetā) jeb 5,53% no 

budžeta kopējiem izdevumiem.
2017. gadā plānots veikt Olaines 
novada ielu un ceļu rekonstruk-
ciju un turpināt Olaines novada 
ceļu seguma rekonstrukcijas 
programmas īstenošanu, tam 
paredzot 1 121 392 EUR. Ceļu 
uzturēšanai 2017. gadā no valsts 
plānotais finansējums ir 219 371 
EUR (finansējums speciālajā 
budžetā). Tā kā ar šo finansēju-
mu nepietiek, lai pilnīgi veiktu 
ikdienas uzturēšanas darbus un 
periodiskos remontdarbus, paš-
valdība papildus pamatbudžetā 
ir paredzējusi 90 000 EUR ceļu 
ikdienas un periodiskajai uzturē-
šanai un 20 000 EUR inventāra 
(barjeras, ceļa zīmes u. c.) uztu-
rēšanai un atjaunošanai. 
2017. gadā plānotie darbi ielu, 
ceļu, ietvju un veloceliņu projek-
tēšanai, atjaunošanai, izbūvei:
• iekšpagalmu Stacijas ielā 32, 

34, 36 pārbūves būvprojekta 
izstrāde;

• Akācijas ielas asfaltbetona se-
guma izbūve;

• pievedceļa izbūve d/s "Rīts" 

(dubultā virsmas apstrāde ar 
pamata pastiprināšanu);

• Celtnieku ielas posma izbūve 
ar nesaistīto segumu (gar bij. 
"betonmezglu");

• Rūpnīcu ielas rekonstrukcija;
• Misas ielas izbūves būvpro-

jekta izstrāde;
• autostāvvietas izbūve Kūdras 

ielā 5 (pie Olaines slidotavas);
• Priežu ielas asfaltbetona segu-

ma atjaunošana ("dzelzceļnie-
ku" ciemā);

• Gaismas ciema daudzdzīvokļu 
māju iekšpagalma seguma at-
jaunošana;

• gājēju un velosipēdistu celi-
ņa atjaunošana Zemgales ielā 
(Olaines 2. vidusskola–Dalbes 
iela);

• gājēju celiņa izbūves būvpro-
jekta izstrāde Jelgavas ielā 
(Celtnieku iela–Rīgas iela);

• gājēju celiņa seguma atjau-
nošana Jelgavas ielā (Zeiferta 
iela–Celtnieku iela);

• gājēju un velosipēdistu celiņa 
būvprojekta izstrāde un būv-
niecība Jaunolainē (Jaunolai-
ne–Lubauši–A8 (tunelis));

• gājēju un velosipēdistu celiņa 
seguma atjaunošana Zeiferta 
ielā (Olaines 1. vidusskola–
Kultūras nama parks);

• Mežaparka bērnu pilsētiņas 
gājēju celiņu izbūve;

• gājēju un velosipēdistu celiņa 
būvprojekta izstrāde Medem-
ciemā (bērnu laukums–Balo-
ži);

• grants ceļu atjaunošanas pro-
jektu realizācija, piesaistot ES 
finansējumu LAP 2020 pro
grammā u. c.

2017. gadā plānots turpināt ie-
sākto teritorijas attīstības plāno-
šanas dokumentu izstrādi ("Olai-
nes novada vietējās nozīmes 
centru un dārzkopības koopera-
tīvu teritoriju tematiskā plāno-
juma izstrāde" un "Lokālplāno-
jums Eiropas standarta platuma 
publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras līnijas "Rail Bal-
tica" būvniecībai Olaines novada 
Olaines pagasta teritorijas daļā, 
grozot Olaines novada Olaines 
pagasta novada teritorijas plāno-
jumu") un veikt Olaines pašval-
dības energopārvaldības plāna 
izstrādi, Olaines novada teri-
torijas plānojuma 2017.–2027. 
gadam izstrādi un ievadi TAPIS 
sistēmā.
2017. gadā pašvaldība turpina 
uzsākto atbalsta programmu 
daudzdzīvokļu māju energoefek-
tivitātes uzlabošanas (renovāci-
jas) projektu realizēšanai, pare-
dzot 141 660 EUR energoauditu 
veikšanai, tehnisko projektu un 
būvprojektu izstrādei un 63 541 
EUR ar māju renovācijas īsteno-
šanu saistītu procentu maksāju-
mu segšanai. 
Pašvaldība arī 2017. gadā turpi-
nās atbalstīt dārzkopības sabied-
rības, kuras labiekārto koplie-
tošanas zemi, līdz ar to budžetā 
paredzēts finansējums 155 720 
EUR apmērā dārzkopības sa-
biedrību infrastruktūras uzlabo-
šanas projektu līdzfinansēšanai.

Olaines mērs Andris Bergs 
ir olainietis otrajā paaudzē – 
viņa vecāki ir bijuši starp tiem 
ļaudīm, kuri pirms 50 gadiem 
piedalījās Olaines būvniecībā.  
A. Bergs ar Olaines pilsētas un 
novada attīstības jautājumiem 
strādā jau 18 gadus un šobrīd 
savā novadā saskata lielu at-
tīstības potenciālu. "Pilsētai ir 
visas iespējas atkal augt," saka  
A. Bergs.

Vai Olainē dzīvojat kopš 
dzimšanas?

Olaine ir mana dzimtā pilsēta, 
visa bērnība un jaunība šeit pa-
gājusi. Vecāki uz Olaini atbrauca 
sešdesmito gadu nogalē, pilsētas 
celtniecības laikā, tā ka esmu 
olainietis jau otrajā paaudzē. Lī-
dzīgi kā daudziem citiem vien-
audžiem, mani vecāki ir ķīmijas 
vai celtniecības nozaru cilvēki, 
jo šīs divas profesiju grupas ir 
veidojušas pilsētu, faktiski ir 
Olaines pamatā.

Gribu no sirds pateikties mūsu 
pilsētas veidotājiem, kuri šo 
procesu pirms 50 gadiem uz-
sāka. Paldies arī visiem, kuri ir 
piedalījušies un piedalās Olaines 
attīstībā, rūpējas par mūsu cilvē-
kiem, domā par to, kā novadam 
piesaistīt jaunus uzņēmējus un 
iedzīvotājus. Tā kā pilsēta ir 
jauna, mēs – visi tās iedzīvotāji 
– pašlaik veidojam Olaines iden-
titāti un vēsturi.

Daudzi no cilvēkiem, kuri 
uz Olaini atbrauca pirms 50 
gadiem, atceras, ka tad bijusi 
raksturīga milzīga aizrautība 
ar darbu.

Jā, esmu par to runājis ar saviem 
vecākiem. Te bija sapulcināti 
jauni, labi izglītoti cilvēki, kuri 
juta, ka pēc viņu darba ir un 
būs pieprasījums. Viņi skaidri 
apzinājās sava darba nozīmī-
gumu, ņemot vērā to, ka ķīmija 
20. gadsimta vidū tika uzlūkota 
kā zinātne ar milzīgu potenciā-
lu izmainīt un attīstīt ražošanu, 
veselības aprūpi, lauksaimniecī-
bu. Pieprasījuma ziņā ķīmija tad 
bija līdzīga IT jomai mūsdienās. 
Šo īpašo gaisotni tajā laikā vēl 
spilgtināja tas, ka šī bija ļoti jau-
nu cilvēku pilsēta.

Jūs pārstāvat savā ziņā otro 
olainiešu paaudzi, kas seko 
pilsētas veidotājiem.

Jā, esmu dzimis 1976. gadā, – 
tad lielais būvniecības vilnis jau 
bija aiz muguras, tomēr arī man 
viena no bērnības spilgtajām at-
miņām ir nemitīgā pāļu dzīšanas 
skaņa, kas te skanēja gandrīz 
visu laiku. Jaunbūves, ložņāšana 
pa tām, spēles līdz vēlai tumsai 
pie jaunbūvēm un mūsu māju 
pagalmos, – tā ir mūsu paaudzes 
bērnības iezīme. Vasarā futbols, 
ziemā slidošana un hokejs uz 
pašu notīrīta ledus "purviņā", jo 
neviens tad negaidīja kādas īpaši 
ekipētas slidotavas. Ņēma un sa-
rūpēja paši. 

Kā nonācāt līdz mēra 
amatam?

Pēc Olaines 1. vidusskolas aiz-
gāju uz ekonomistiem Latvijas 
Universitātē. Pēc maģistrantūras 
pabeigšanas mācījos arī juristos 
un paralēli jau biju sācis darba 
gaitas. Vispirms strādāju uzņē-
mumā "Olainfarm", tad Olaines 
novada pašvaldībā – kā īpašuma 
fonda vadītājs. Sāku šeit strādāt 
1999. gadā. Gāja laiks, man šis 
darbs iepatikās, un 2005. gadā 
kļuvu par domes izpilddirekto-
ru, kas ir visu saimniecisko un 
attīstības jautājumu pārzinātājs 
un vadītājs. Var teikt, ka dažādu 
sakritību dēļ 2013. gadā kļuvu 
par domes priekšsēdētāju, jo tā-
das domas un vēlmes līdz tam 
man nebija. Visu šo laiku man 
līdzās ir stāvējusi arī mana taga-
dējā vietniece Inta Purviņa, kas 
vienmēr ir palīdzējusi ar savu 
padomu un pieredzi. 

Darbs pašvaldībā mani saista ar 
to, ka šeit pārskatāmā laikā var 
iziet procesu no idejas līdz rezul-
tātam, tātad – redzēt sava darba 
augļus. Tas dod man gandarīju-
mu un motivē. Politiski jautā-
jumi, dažādu lietu saskaņošana 
ministrijās un citās institūcijās, 
– tas gan vairāk nogurdina.

Kā vērtējat abus savus priekš-
gājējus mēra amatā? Vai esat 
no viņiem ko pārņēmis?

Man ir bijuši divi lieliski sko-
lotāji – Ojārs Kienkass un Jānis 

Pavlovičs, un no abiem ir biju-
si iespēja daudz mācīties. Abi 
ar savu pieeju, taču abiem bija 
skaidrs redzējums par Olaines 
attīstību. Ir būtiski saprast, ka 
katrs priekšsēdētājs strādāja ļoti 
atšķirīgā laikā un apstākļos. 
90. gadu sākums Latvijā bija 
laiks, kad viss bruka un juka, 
un domes galvenais uzdevums 
bija nodrošināt pamata vajadzī-
bas cilvēkiem. Atceros tādus 
laikus, kad mums beidzās nauda 
mazuta iegādei, kas draudēja ar 
centrālapkures atslēgšanu visai 
pilsētai. Samaksājām par vienu 
mazuta vagonu, jo naudas vai-
rāk nebija, un lūdzām, lai atved 

tomēr divus... Tas bija tāds iz-
dzīvošanas režīms. Vēlāk jau pa-
rādījās nauda, ko varēja ieguldīt 
attīstībā, un Pavloviča kungs sev 
apkārt veidoja spēcīgu, gudru 
cilvēku komandu. Viņa pieeja 
bija tāda, ka attīstība var sākties 
ar patīkamu, drošu vidi, kur cil-
vēkiem gribēsies dzīvot. Ar šādu 
domu arī tie pirmie ieguldījumi 
tika virzīti. Tad tika ielikti pama-
ti tam, lai šodien varētu runāt par 
pilsētas augšanu.

Kāds tagad ir attīstības 
posms?

Man šķiet, ir pagājis ilgs nosta-
bilizēšanās posms, un Olainei ir 
ļoti labs potenciāls atkal augt. 
Šobrīd mēs esam industriāla pil-
sēta ar attīstītu infrastruktūru uz-
ņēmējdarbībai, kā arī ērta un pa-
tīkama dzīvesvieta. Ar ļoti labu 
izglītību, atpūtas un izklaides 
iespējām, ar lielisku transporta 
savienojumu ar Rīgu. Dzelzceļš, 
kas nepazīst sastrēgumus, nogā-
dā līdz Rīgai 25 minūšu laikā. 

Visi vajadzīgie apstākļi ir radīti, 
tagad esam arī ķērušies pie pil-
sētas un novada popularizēšanas 
ārpus Olaines. Tam būs liela no-
zīme, jo cilvēkiem, kuri šeit nav 
bijuši, Olaine ir jāparāda kā ļoti 
laba iespējamā dzīvesvieta.

Vai rūpniecība netraucē tam, 
lai piesaistītu jaunus iedzīvo-
tājus?

Netraucē, jo mūsdienās ražošana 
ir tiktāl modernizēta, vides pra-
sības ir tik augstas, ka ražošana 
nekādā veidā neapdraud cilvē-
kus. Drīzāk pretēji – tās ir darba 
vietas, un drīz varēsim lepoties 

ar jaunām ražotnēm, tādas paš-
laik mūsu novadā veidojas vese-
las piecas. Uzņēmēji mūs izvēlas 
gan ļoti labās infrastruktūras, 
gan arī attieksmes dēļ, jo šeit uz-
ņēmējus ļoti ciena un ražošanu 
nevis cenšas atbīdīt pēc iespējas 
tālāk, bet piesaista.

Olaines vēsture balstās uz rūp-
niecību un ražošanu, īpaši ķī-
mijas nozari. Tāda šī pilsēta ir 
un paliks. Svarīgākais ir precīzi 
apzināties savas stiprās puses, un 
attīstīt tieši tās. Domāju, ka esam 
pēdējo gadu laikā izdarījuši lie-
lu darbu, lai saprastu, kā Olaine 
būtu jāpozicionē gan uzņēmēju 
vidē, gan starp mūsu potenciā-
lajiem iedzīvotājiem, un esam 
savlaicīgi uzbūvējuši faktiski 
visu nepieciešamo infrastruktūru 
kvalitatīvai dzīvošanai.

Ir dzirdēts, ka šķērslis 
jaunu iedzīvotāju piesaistei 
ir ļoti ierobežots dzīvokļu 
piedāvājums.

Jā, strādājam ar investoriem, 
un pašlaik šis jautājums ir ak-
tualizējies, – būvvaldē iesniegti 
dokumenti pirmās jaunās daudz-
dzīvokļu mājas būvniecībai pēc 
krīzes. Līdz šim ir notikusi pa-
domju laikā nepabeigto daudz-
dzīvokļu namu izbūve, Olaines 
novadā ir auguši privātmāju cie-
mati, bet jaunu daudzdzīvokļu 
namu nav bijis. Tas mainīsies, 
un pašvaldība spers konkrētus 
soļus, lai investorus ieinteresētu, 
piemēram, atbalstot esošo mā-
jokļu renovācijas un siltināšanas 

programmas. Tas nozīmē, ka ne-
kustamie īpašumi kļūs vērtīgā-
ki, tirgus situācija mainīsies, un 
jauniem projektiem Olaine kļūs 
interesantāka.

Ko nozīmē pašvaldības 
atbalsts dzīvojamo māju 
renovācijai un siltināšanai?

Mēs apmaksājam energoauditu, 
tehniskā projekta izstrādi, ap-
maksājam darbiniekus, kuri sa-
gatavo un iesniedz dokumentus 
finansējuma saņemšanai, kā arī 
sedzam procentu maksājumus. 
Domāju, ka šāds atbalsta apjoms 
šobrīd nav nevienā citā Latvijas 
pašvaldībā. Mēs gribam šo lietu 
"iekustināt", jo mājas renovācija 
nenozīmē tikai mazākus apku-
res rēķinus, vizuāli pievilcīgāku 
namu un augstāku dzīvokļa vēr-
tību, tā dod pārliecību, ka šī ēka 
kalpos vēl ilgus gadus. Zinu, ka 
cilvēki ir mazliet skeptiski, bet, 
tiklīdz būs redzamas pirmās re-
novētās mājas, domāju, ka šī 
skepse mazināsies.

0,02%
Pārējie nenodokļu ieņēmumi

3 270 EUR 

0,16%
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma pārdošanas 

un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
30 000 EUR 

73,06%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
13 579 498 EUR

8,57%
Nekustamā īpašuma nodoklis
1 592 566 EUR 

0,74%
Nodokļi par 
pakalpojumiem un precēm
137 880 EUR 

0,26%
Valsts (pašvaldību) un 
kancelejas nodevas
48 800 EUR 

0,06%
Naudas sodi un sankcijas

11 800 EUR 

3,64%
Pašvaldības iestāžu ieņēmumi

676 435 EUR 

12,92%
Valsts budžeta transferti
2 401 369 EUR 

0,57%
Pašvaldību budžeta transferti

106 000 EUR 

IEŅĒMUMI
kopā

18 587 618 EUR

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IEŅĒMUMU SADALĪJUMS

 Turpinājums no 1. lpp. 

Turpinājums 4. lpp.  

Naudas līdzekļu atlikums 
perioda sākumā  
3 537 439 EUR

IELIKTI PAMATI ATTĪSTĪBAI, OLAINE GATAVA AUGT

"Domāju, ka šāds atbalsta apjoms šobrīd nav nevienā citā Latvijas 
pašvaldībā. Mēs gribam šo lietu "iekustināt", jo mājas renovācija 

nenozīmē tikai mazākus apkures rēķinus, vizuāli pievilcīgāku namu 
un augstāku dzīvokļa vērtību, tā dod pārliecību, 

ka šī ēka kalpos vēl ilgus gadus."

Olaine, 70. gadi
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Vides aizsardzībai paredzē-
ti 715 201 EUR (611 750 EUR 
pamatbudžetā un 103 451 EUR 
speciālajā budžetā) jeb 3,36% 
no kopējiem plānotajiem izde-
vumiem. 
Novada teritorijas uzturēšanai 
ieplānoti 581 180 EUR , kas pa-
redzēti pilsētas un pagasta ielu, 
laukumu, parku, kapsētu un citu 
pašvaldības īpašumā esošo te-
ritoriju uzturēšanai. Klaiņojošo 
dzīvnieku sterilizācijai un ķerša-
nai ieplānoti 11 250 EUR. Tāpat 
ir paredzēts finansējums Olaines 
novada meliorācijas sistēmas un 
lietusūdens kanalizācijas tīklu 
apkalpošanai un izbūvei 103 451 
EUR apmērā.
Pašvaldības teritoriju un mājok-
ļu apsaimniekošanai paredzēts 
1 522 815 EUR jeb 7,16% no 
plānotajiem izdevumiem. Šajā 
sadaļā paredzēts finansējums:
• iekšējo inženiertīklu nomaiņai 

(ūdensapgāde, ugunsdzēsības 
sistēma, fekālās kanalizācijas 
stāvvadi) Veselības ielā 7;

• siltummezgla rekonstrukcijai 
Veselības ielā 7;

• četru sociālo istabu kosmētis-
kajam remontam un sanitārā 
mezgla rekonstrukcijai Zem-
gales ielā 31 (pie Pieaugušo 
izglītības centra) ;

• Apmeklētāju pieņemšanas un 
informācijas centra rekons-
trukcijai Zemgales ielā 33;

• energoaudita izstrādei objek-
tiem Meža ielā 2, Jelgavas ielā 
9, Stadiona ielā 2, Zeiferta ielā 
11, Jelgavas ielā 32;

• renovācijas projekta izstrādei 
un būvniecības uzsākšanai ob-
jektiem Veselības ielā 7, Zei-
ferta ielā 8;

• "OLAKS" telpu Stacijas ielā 
38a pagraba pārbūves būvpro-
jekta izstrādei;

• saieta nama Jāņupē būvpro-
jekta izstrādei, būvniecībai;

• Sila kapu izveides būvprojek-
ta izstrādei (t. sk. atmežošanas 
darbu veikšanai);

• esošo pašvaldības informāci-
jas stendu uzturēšanai un divu 
jaunu stendu izvietošanai (Uz-
varas līdumā un Lubaušos);

• ēkas un teritorijas Zemgales 
ielā 31 apsaimniekošanai;

• svētku noformējumam;
• apzaļumošanas pasākumiem;
• u. c. pasākumiem. 

2017. gadā apgaismojuma uztu-
rēšanai un rekonstrukcijai pie-
šķirti 355 715 EUR, tajā skaitā:
• gājēju celiņa apgaismojuma 

ierīkošanas darbiem starp 
Drustu gatvi 4 (SPII "Ābelīte", 
Parka iela 5, Olaine) un Dal-
bes ielu 8, Olaine;

• apgaismojuma rekonstrukcijas 
darbiem Meža ielā 12, 14, 16, 
Jaunolainē, Olaines pagastā;

• apgaismojuma izbūvei veloce-
liņam Mežaparkā (Zemgales 
iela 40), veco betona stabu de-
montāžai gar Veselības ielu 7, 
Olainē;

• apgaismojuma ierīkošanas 
darbiem Vēju ielā, Stūnīšos, 

Olaines pagastā;
• ielu apgaismojuma ierīkoša-

nas darbiem dzelzceļa pārejai 
un gājēju ceļam "Bērzpils–
A8", Olaines novadā;

• apgaismojuma ierīkošanas 
darbiem Pēterniekos, Olaines 
pagastā (no pagrieziena līdz 
A8 veikalam);

• prožektoru izbūvei Olaines 
2. vidusskolas stadionā, pie 
Jaun olaines sporta zāles, Gais-
mās virs asfaltētā laukuma;

• apgaismojuma izbūvei Zeifer-
ta ielā 2, Olainē (gājēju celiņš 
uz staciju "Olaine");

• apgaismojuma izbūvei Priežu 
ielā (Olaines gals);

• apgaismojuma izbūvei Ošu 
ielā pie bērnu rotaļlaukuma;

• paredzēts izveidot elektrības 
pieslēgumu Jāņupes karjerā, 
šādi nodrošinot iespēju tur or-
ganizēt pasākumus un veicinot 
pakalpojumu klāsta paplašinā-
šanu, t. sk. uzņēmējdarbību.

Izdevumi sadaļā "Veselība" 
plānoti 15 000 EUR apmērā jeb 
0,07% no plānotajiem izdevu-
miem, lai sekmētu veselības ap-
rūpes funkcijas pieejamību Olai-
nes novadā.

Izdevumu sadaļā "Atpūta, kul-
tūra un reliģija" ieplānoti 4 069 
701 EUR jeb 19,14% no kopē-
jiem budžeta izdevumiem. Sada-
ļā "Atpūta, kultūra un reliģija" ir 
paredzēts finansējums rotaļlau-
kumu un atpūtas vietu izveidei 
un labiekārtošanai Olaines no-
vadā (t. sk. Bērnu pilsētiņas iz-
veidošanai Olaines Mežaparkā, 
Līdumu karjera labiekārtošanai 
(līdzfinansējums), Jaunolaines 
meža labiekārtošanai (līdzfinan-
sējums), Mežaparka estrādes 
pārbūvei (kāpnes, margas, pan-
duss), papildu soliņu un velo-
novietņu uzstādīšanai, Ziemas 
kalna būvprojekta izstrādei, ve-
lomaršrutu marķēšanai). Tāpat 
šajā sadaļā tiek plānots finansē-
jums Olaines Sporta centra (813 
182 EUR), Olaines Vēstures un 
mākslas muzeja (92 508 EUR), 

Olaines Kultūras centra un tā 
struktūrvienību (Olaines Kultū-
ras nams, Jaunolaines Kultūras 
nams, Jaunolaines Bibliotēka, 
Gaismu Bibliotēka, Olaines Bib-
liotēka) (879 591 EUR) darbības 
nodrošināšanai. Šajā sadaļā arī 
paredzēts finansējums māksli-
niecisko pašdarbības kolektīvu 
darbības atbalstam.
2017. gadā plānots saglabāt tra-
dicionālos pasākumus Olaines 
novadā, kā arī piedāvāt pasāku-
mus ne tikai Olainē un Jaunolai-
nē, bet arī citās novada apdzīvo-
tajās vietās. 

Pašvaldība nodrošina iedzīvotā-
jiem bezmaksas brīvas pieejas 
internetu pašvaldības bibliotē-
kās (Olaines Bibliotēkā (15 da-
tori), Jaunolaines Bibliotēkā (3 
datori), Gaismu Bibliotēkā (3 
datori)), kā arī Olaines novada 
pašvaldības Apmeklētāju pie-
ņemšanas un informācijas cen-
trā, Olaines pagasta pārvaldē un 
citos WiFi punktos.
Faktiskie Olaines Sporta centra 
būvju (sporta nama, peldbaseina, 
stadionu, slidotavas, skeitparku 
u. c.) uzturēšanas izdevumi ir 
paredzēti sadaļā "Atpūta, kultūra 
un reliģija". Jāatzīmē, ka pašval-
dības sporta būvju uzturēšanas 
izmaksas ir lielākas nekā ieņē-
mumi no sniegtajiem pakalpo-
jumiem šajos objektos, bet paš-
valdība turpinās tās uzturēt, jo 
tās palīdz novada iedzīvotājiem 
ievērot veselīgu dzīvesveidu, 
pilnveido sporta stundu piedāvā-
jumu pašvaldības skolās, palīdz 
uzlabot veselību un dažādot liet-
derīgas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas gan bērniem, gan pieau-
gušajiem. Tāpat sadaļā "Olaines 
Sporta centrs" ir iekļauts finan-
sējums dažādu sporta pasāku-
mu organizēšanai, sporta centra 
pulciņu/sekciju uzturēšanai un 
finansiālais atbalsts sportistiem 
(gan individuālajiem, gan ko-
mandām) saskaņā ar saistoša-
jiem noteikumiem. 2017. gadā 
paredzēts finansējums Olaines 
peldbaseina grīdu remontam, sli-
dotavas telpu (ģērbtuvju) remon-

ta pabeigšanai un slidotavas lau-
kuma vasaras seguma iegādei, 
Jaunolaines skeitparka pilnīgai 
atjaunošanai.
Lai paplašinātu Olaines novada, 
jo īpaši Jaunolaines, iedzīvotāju 
sportošanas iespējas, kā arī kva-
litatīvi nodrošinātu Olaines sā-
kumskolas skolēnu sporta nodar-
bības (pašlaik skolēniem spor-
ta stundas notiek Jaunolaines 
Kultūras nama zālē), paredzēts 
finansējums 1 900 000 EUR 
Jaunolaines sākumskolas sporta 
zāles (Meža ielā 2, Jaunolainē) 
būvniecībai, autoruzraudzībai 

un būvuzraudzībai. To plānots 
pabeigt līdz 2017. gada beigām.

Lielākie izdevumi Olaines no-
vada pašvaldības 2017. gada bu-
džetā, tāpat kā līdz šim, plānoti 
izglītībai, kas budžeta noteiku-
mu apstiprināšanas brīdī ir 8 231 
719 EUR jeb 38,71% no kopē-
jiem plānotajiem pamatbudžeta 
izdevumiem, t. sk. šādu izglītī-
bas iestāžu darbības nodrošinā-
šanai:
 PII "Dzērvenīte" – 
 905 829 EUR,
 PII "Zīle" – 1 098 652 EUR,
 PII "Magonīte" – 
 1 004 093 EUR,
 SPII "Ābelīte" – 
 981 054 EUR,
 Olaines 1. vidusskola (tajā 

skaitā sākumskola Jaunolainē) 
– 1 719 728 EUR,

 Olaines 2. vidusskola – 
 1 548 861 EUR,
 Olaines Mūzikas un mākslas 

skola – 339 657 EUR,
 Olaines Pieaugušo izglītības 

centrs – 43 972 EUR,
un šādiem mērķiem:
 bērnu uzturēšana privātajās 

pirmsskolas izglītības iestādēs 
– 219 300 EUR,

 dažādu izglītības pasākumu 
atbalsta fonds – 15 000 EUR,

 jauniešu aktivitāšu finansiālā 
atbalsta fonds – 81 770 EUR,

 izglītības funkciju nodrošinā-
šana – 92 949 EUR,

 brīvpusdienu nodrošināšana 
1.–4. klasēm – 180 854 EUR.

Olaines Mūzikas un mākslas 
skolas budžetā paredzēts finan-
sējums jaunu instrumentu un 
mācību līdzekļu iegādei, Olaines 
2. vidusskolā plānoti naudas lī-
dzekļi sporta zāles rekonstruk-
cijas darbiem 370 000 EUR 
apmērā. Olaines 1. vidusskola 
un Olaines 2. vidusskola turpi-
nās darboties dažādos starptau-
tiskajos projektos. Olaines 1. 
vidusskolā ierīkos papildu pro-
jektorus, sistēmblokus. Skolās 
veiks klašu un gaiteņu kārtējos 
remontdarbus, kā arī Olaines 1. 
vidusskolas tautas deju kolek-
tīvam "Dzērve" piešķirts līdz-
finansējums dalībai 2017. gada 
Vispārējos latviešu dziesmu un 
deju svētkos ASV. 
2017. gadā turpinās izmaksāt 
pašvaldības stipendijas Olaines 
1. un 2. vidusskolas 10.–12. kla-
šu sekmīgākajiem skolēniem – 
30 EUR mēnesī katram, kopā 20 
450 EUR.
Lai vecākiem būtu mazāk jāie-
gulda līdzekļi bērna sagatavo-
šanā skolai un ievērojot Izglītī-
bas likuma prasības, pašvaldība 
nodrošinās visu nepieciešamo 
valsts izglītības standartiem at-
bilstošo mācību līdzekļu iegādi 
visās izglītības iestādēs – gan 
skolās, gan pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs. 
Pirmsskolas izglītības iestādē 
"Zīle" plānots veikt kārtējos 
remontdarbus telpās un izgata-
vot trīs interaktīvās nojumes. 
Pirmsskolas izglītības iestādē 
"Dzērvenīte" plānots veikt ēkas 
jumta rekonstrukcijas darbus 
un veļas mājas remontdarbus. 
Pirmsskolas izglītības iestādē 
"Magonīte" plānots veikt kāpņu 
telpas remontdarbus, savukārt 
speciālajā pirmsskolas izglītības 
iestādē "Ābelīte" veiks baseina 
hidroizolācijas atjaunošanas dar-
bus. Visas pirmsskolas izglītības 
iestādes iegādāsies mēbeles un 
mīksto inventāru grupām. 
Pirmsskolas izglītības iestādēs, 
Olaines 1. vidusskolas un Olai-
nes 2. vidusskolas sagatavošanas 
grupās notiks 5–6 gadus veco 
bērnu sagatavošana skolai.  
219 300 EUR dome paredz Olai-
nes novada bērnu (no 1,5 gada 
vecuma) uzturēšanai privātajās 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
vai pie privātā bērnu uzraudzī-
bas pakalpojuma sniedzēja, ja 
tiem nevar nodrošināt vietu paš-
valdības pirmsskolas izglītības 
iestādēs.
Pašvaldība apmaksā pusdienas 
trūcīgo ģimeņu un daudzbērnu 
ģimeņu bērniem. Lai veicinātu 
bērniem un jauniešiem veselīga 
uztura paradumus un veselīga 
uztura normām atbilstošu pus-
dienu pieejamību pēc iespējas 
lielākam izglītojamo skaitam 
skolās, izrādot brīvprātīgu ini-
ciatīvu, pašvaldība apmaksās 
vairāk nekā pusi no ēdināšanas 
maksas skolēniem, kuri ēd sko-
las kopgaldā, līdz ar to skolēnu 
vecāku maksa par ēdināšanas 
pakalpojumu būs tikai 0,55 EUR 
dienā. Līdzfinansējums ēdināša-

Aicinām pievienoties 
pašvaldības oficiālajai lapai

www.facebook.com/
OlainesNovadaPasvaldiba.

Pievienojies mums 
un uzzini pirmais!

nas pakalpojumam ir paredzēts 
2017. gada budžetā, tāpat kā 
kompensācija ēdināšanai Olai-
nes pirmsskolas izglītības iestā-
dēs.
Pašvaldība šogad, tāpat kā jau 
vairāku gadu garumā, paredz fi-
nansējumu katras novada skolu 
klases mācību ekskursiju izde-
vumu segšanai un Ziemassvētku 
dāvanām skolēniem un pirms-
skolas izglītības iestāžu audzēk-
ņiem, kā arī izlaidumu dāvanām 
absolventiem.
Pašvaldība arī 2017. gadā tur-
pinās pilnībā vai daļēji (katru 
gadījumu izvērtējot individuāli) 
kompensēt Olaines novada sko-
lēnu braukšanas izdevumus, kas 
ir saistīti ar izglītības iestādes 
apmeklēšanu. Transporta izde-
vumu kompensācijai skolēniem 
un skolēnu autobusu nodrošinā-
šanai konkrētajos maršrutos at-
vēlēti 119 150 EUR. Pašvaldība 
saglabā visus iepriekš izveidotos 
un no pašvaldības puses apmak-
sātos skolēnu autobusu reisus.
 Paredzēts finansējums 16 535 
EUR apmērā dienas ekonomet-
ņu organizēšanai 110 bērniem 
2017. gada vasarā Olaines 1. vi-
dusskolas struktūrvienībā Olai-
nes sākumskola un Olaines 2. 
vidusskolā. Papildus 2017. gadā 
plānots līdzfinansēt (6195 EUR) 
Olaines 2. vidusskolas nomet-
ņu vadītāju organizētu 7 dienu 
izbraukuma diennakts nometni 
"Pēddzinis" 50 bērniem no 5. 
līdz 8. klasei no abām skolām.
Lai nodrošinātu plašākas iespē-
jas bērniem vasarā lietderīgi 
pavadīt laiku, plānots izsludināt 
"Olaines novada pašvaldības 
bērnu un jauniešu vasaras no-
metņu projektu konkursu", kurā 
uz finansējumu varēs pretendēt 
NVO apvienībā reģistrētās ne-
valstiskās organizācijas, paš-
valdības iestādes un juridiskās 
personas, kas apņemas organizēt 
nometnes. Plānotais finansējums 
šai aktivitātei ir 5000 EUR.
Veicinot Olaines novada jau-
niešu iniciatīvu un līdzdalību 
sabiedriskajos procesos Olaines 
novadā, 6000 EUR tiek novirzīti 
"Olaines novada jauniešu pro-
jektu konkursa" projektu atbal-
stīšanai. Projektu iesniedzēji var 
būt jebkuri Olaines novada ad-
ministratīvajā teritorijā deklarēti 
jaunieši vai Olaines novadā eso-
šas izglītības iestādes audzēkņi 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem, 
kuri realizēs projektu Olaines 
novadā. 
2017. gadā īpaša vērība tiek 
pievērsta arī jaunatnes politi-
kai Olaines novadā. Atbilstoši 
izstrādātajai Olaines novada 

jaunatnes politikas stratēģijai 
2012.–2018. gadam un Olaines 
novada jaunatnes politikas rīcī-
bas plānam 2015.–2018. gadam 
ir paredzēts finansējums aktivi-
tātēm un pasākumiem par ko-
pējo summu 40 675 EUR. Šis 
finansējums sevī ietver dažādus 
neformālās izglītības veicināša-
nas pasākumus jauniešiem, pie-
mēram, jauniešu apmācības pa-
vasara brīvlaikā, Jauniešu dienas 
aktivitāšu organizēšanu, Olaines 
novada konkursa "Jauniešu gada 
balva" organizēšanu, sarunu va-
karu organizēšanu, patriotisko 
pasākumu organizēšanu skolu 
vidusskolēniem, brīvprātīgā dar-
ba popularizēšanas pasākumu 
organizēšanu, skolu jauniešu 
saliedēšanās ciklu, reģionālu un 
starptautisko pieredzes apmai-
ņas braucienu atbalstu. 
2017. gadā paredzēti līdzekļi 
Olaines novada jauniešu centra 
Veselības ielā 7, Olainē, darbī-
bas nodrošināšanai.
2017. gadā 8407 EUR tiks no-
virzīti Olaines novada skolēnu 
vasaras brīvlaika nodarbinātības 
pasākumu organizēšanai pašval-
dības iestādēs, radot iespēju 15–
17 gadu vecumu sasniegušiem 
skolēniem apgūt darba prasmes 
un iemaņas. 
Izglītības funkciju nodrošinā-
šanai pašvaldībā 2017. gadā 
paredzēti līdzekļi 92 949 EUR 
apmērā, tajā skaitā pedagoģiski 
medicīniskās komisijas darbības 
nodrošināšanai, mācību priekš-
metu novada olimpiāžu organi-
zēšanai, skašu un valsts nozīmes 
pasākumu organizēšanai, skolē-
nu zinātniski pētniecisko darbu 
skates organizēšanai, starpnova-
du skolēnu sporta sacensībām, 
tehniskās jaunrades dienas orga-
nizēšanai, pilsoniskās izglītības 
pasākumiem, izglītības iestāžu 
pedagogu konferencei, skolēnu 
mācību priekšmetu olimpiāžu 
(konkursu, skašu, sacensību) 
laureātu un viņu skolotāju go-
dināšanai, pedagogu tālākizglī-
tības pasākumu (pieredzes se-
mināru) organizēšanai un citām 
aktivitātēm.
2017. gadā paredzēta Olaines 
Pieaugušo izglītības centra funk-
ciju paplašināšana, organizējot 
pedagogu tālākizglītības kursus, 
pieaugušo mūžizglītības un citus 
pasākumus atbilstoši Nacionāla-
jam attīstības plānam. 

Ņemot vērā pašreizējo ekono-
misko situāciju valstī, kas ietek-
mē mūsu iedzīvotāju labklājību, 
dome izvirza sociālo politiku par 
vienu no savas darbības prioritā-
tēm. Izdevumu sadaļā "Sociālā 
aizsardzība" piešķirts finansē-
jums 2 279 155 EUR apmērā jeb 

10,72 % no kopējiem plānota-
jiem pamatbudžeta izdevumiem. 
Sociālo pabalstu izmaksām pa-
redzēti 772 000 EUR. Sociālo 
pabalstu izmaksām paredzēto 
līdzekļu daudzums ir samazinā-
jies, jo ir samazinājies trūcīgo 
personu skaits, kā arī ir veiktas 
izmaiņas Olaines novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 2 
"Par ģimenes vai atsevišķi dzī-
vojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu un 
sociālajiem pabalstiem Olaines 
novadā". Sociālā palīdzība tiek 
piešķirta pēc ģimenes (personas) 
izvērtēšanas un trūcīgā vai maz-
nodrošinātā statusa piešķiršanas.
Paredzēts vairāk līdzekļu izlietot 
dažādu speciālistu pakalpojumu 
apmaksai, kas palīdzēs cilvē-
kiem pēc iespējas īsāku laiku 
atrasties krīzes situācijā un būt 
sociālā dienesta klientiem. Liels 
uzsvars tiks likts uz preventīvo 
darbu, organizējot atbalsta gru-
pas sociālā dienesta klientiem un 
attīstot jaunus pakalpojumus.
Olaines sociālais dienests aktīvi 
piedalās projektā "Eiropas atbal-
sta fonds vistrūcīgākajām perso-
nām", kura ietvaros izsniedz pār-
tikas pakas, saimniecības preces 
un skolas piederumu komplektus 
trūcīgām un ārkārtas situācijās 
nonākušām personām vai ģime-
nēm.
2017. gadā invalīdiem un pen-
sionāriem, kuru ienākumi nepār-
sniedz 320 EUR, izmaksās 80 
EUR zobu protezēšanai kārtējā 
gada periodā.
Daudzbērnu ģimenēm tiks snieg-
ta bezmaksas ēdināšana skolās 
un pirmsskolas izglītības iestā-
dēs, kā arī piešķirts pabalsts iz-
glītībai un audzināšanai mācību 
gada sākumā 72 EUR apmērā.
Olaines novada nevalstisko or-
ganizāciju darbības atbalstam 
piešķirti 19 839 EUR.

Pašvaldība lepojas ar tādām 
Olaines novada tradīcijām kā 
jaundzimušo svinīgā reģistrācija 
un Zelta kāzu jubilāru sveikšana, 
tāpēc turpinās tās arī 2017. gadā. 
Ir paredzēts finansējums 150 
EUR apmērā katra jaundzimušā 
vecākiem un 150 EUR – katram 
Zelta kāzu jubilāru pārim, kā arī 
novada iedzīvotāji tiks sveikti 80 
un 85 gadu jubilejās ar 50 EUR 
lielu pabalstu. Personām no 90 
līdz 99 gadiem jubilejās izmak-
sās 75 EUR, un 100 un vairāk 
gadu jubilejās – 150 EUR.
Lai saglabātu autobusu reisus 
"Olaine–Sila kapi", "Olaine–Pē-
ternieki" un "Olaine–Jāņupe", 
paredzēts finansējums to trans-
porta izdevumu kompensācijai, 
kuri rodas saistībā ar šo maršrutu 
nodrošinājumu.

 Turpinājums no 4. lpp. 
PAR PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM

2017. GADA 3. JŪNIJĀ
Centrālā vēlēšanu komisija š. g. 3. februārī izsludināja 
republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, 
kas notiks 2017. gada 3. jūnijā. 
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
Iedzīvotāju reģistra departamenta datiem pašvaldību vēlēšanu 
izsludināšanas dienā mūsu novadā reģistrēti 20 185 iedzīvotāji, 
kas nozīmē, ka esam tiesīgi ievēlēt 17 domes deputātus.

Vēlamies informēt mūsu vēlētājus, ka šajā gadā pašvaldība 
ir izveidojusi un Centrālā vēlēšanu komisija apstiprinājusi 
jaunu vēlēšanu iecirkni Nr. 789 Olaines novada 
pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" klientu 
apkalpošanas centrā "Gaismas", kas atrodas Gaismas ielā 
6, Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines novadā. Jaunais iecirknis 
ir izveidots ar mērķi uzlabot vēlēšanu procesu tieši Stūnīšu 
ciema iedzīvotājiem, kā arī daļai Medemciema (valsts galvenā 
autoceļa A8 "Rīga–Jelgava" labā puse) balsstiesīgajiem 
iedzīvotājiem.
Stūnīšu ciema balsstiesīgie iedzīvotāji tiks automātiski 
piesaistīti šim iecirknim, bet Medemciema vēlētājiem, kuri 
vēlēsies balsot iecirknī Nr. 789, pašiem jāpiesaka iecirkņa 
maiņa ne vēlāk kā 18 dienas pirms pašvaldību vēlēšanām.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 70 dienas pirms 
vēlēšanām pa pastu nosūtīs vēlētājam uz viņa dzīvesvietas 
adresi Latvijā informāciju par to, kura vēlēšanu iecirkņa 
vēlētāju sarakstā viņš ir iekļauts.

Papildu informāciju var saņemt pie Olaines novada vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētājas Skaidrītes Ritumas, tālr. 67146049, 
vai vēlēšanu komisijas sekretāres Sandras Straumes, 
tālr. 67146058. Gaidīsim pieteikumus un būsim gatavi 
3. jūnija pašvaldību vēlēšanām!

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Skaidrīte Rituma

3,36%
Vides aizsardzība
715 201 EUR

7,16%
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 
1 522 815 EUR 

0,07%
Veselība
15 000 EUR 

9,44%
Izpildvaras un likumdošanas

varas institūcijas
2 008 469 EUR

2,12%
Sabiedriskā kārtība un drošība

450 700 EUR 

5,53%
Ekonomiskā darbība

1 175 885 EUR 

19,14%
Atpūta, kultūra un reliģija
4 069 701 EUR 

10,72%
Sociālā aizsardzība
2 279 155 EUR 

3,75%
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti,

savstarpējie norēķini u. c. izdevumi
796 571 EUR

IZDEVUMI
kopā

21 265 216 EUR

KONCERTA
BIĻETE

38,71%
Izglītība 

8 231 719 EUR 

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS

 Turpinājums no 3. lpp. 

Turpinājums 5. lpp.  

Aizņēmumu atmaksa  491 970 EUR
Līdzdalība komersantu kapitālsabiedrībās  167 255 EUR

Naudas līdzekļu atlikums 
perioda beigās  

200 616 EUR

OLAINES NOVADA

JAUNIEŠU PROJEKTU
KONKURSS

Ja esi Olaines novadā deklarējies 
jaunietis vai Olaines novada izglītības 

iestāžu audzēknis 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem, vari

Konkursa nolikums: www.olainesjauniesiem.lv
Konsultācijas: agnese.kalnina@olaine.lv 

vai 67146038

līdz 10. martam
iesniegt pieteikumu

iegūt finansējumu 
līdz 600,00 EUR

realizēt ideju
Ja cilvēkam ir problēmas ar alkohola lietošanu, 

un viņš vēlas atmest dzeršanu, iespējams,
AA (Anonīmo alkoholiķu) grupa "Dzīve" var palīdzēt! 

Sapulces notiek ceturtdienās plkst. 18.30, Olainē, 
Zemgales ielā 31, 

trešajā stāvā (ieeja pa centrālajām durvīm).
Precīzāka informācija pieejama www.aa.org.lv 
sadaļā "Sapulces" vai zvanot uz tālr. 27575866.
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Pielikums Nr. 1 Olaines novada do-
mes 2017. gada 25. janvāra sēdes 
lēmumam (1. prot., 26. p.)

Apbalvojamo saraksts ar 
Olaines novada domes 
ATZINĪBAS RAKSTU 

Olaines pilsētas 
50. gadadienā

1. Olaines 1. vidusskolas direktora 
vietniecei Evelīnai STEPIŅAI par 
apzinīgu, ilggadēju darbu un iegul-
dījumu Olaines 1. vidusskolas mācī-
bu un audzināšanas darba mērķtiecī-
gā organizēšanā un vadīšanā.

2. Olaines 1. vidusskolas skolotā-
jai Silvijai GAROZAI par īpašu 
ieguldījumu darbā ar talantīgajiem 
skolēniem, kvalitatīvu klases au-
dzinātājas darbu, veiksmīgu skolas 
arod organizācijas vadīšanu.

3. Olaines 1. vidusskolas medicīnas 
māsai Maijai KRAVČEVSKAI par 
apzinīgu, ilggadēju darbu un mūža 
ieguldījumu Olaines bērnu un pus-
audžu veselības veicināšanā.

4. Olaines 2. vidusskolas matemāti-
kas skolotājai Valentīnai SIDORO-
VAI par īpašu ieguldījumu darbā ar 
talantīgajiem skolēniem un radošu 
pedagoģisko darbu.

5. Olaines 2. vidusskolas mūzikas 
skolotājai Verai GAHAJEVAI par 
radošu pedagoģisko darbu un nozī-
mīgu ieguldījumu izglītības jomā.

6. Olaines 2. vidusskolas elektriķim 
Aleksandram SAVEĻJEVAM par 
ieguldījumu iestādes ilgtspējīgā at-
tīstībā.

7. Olaines Mehānikas un tehnolo-
ģijas koledžas docentam, profesio-
nālās izglītības skolotājam Ivaram 
DUMBRAVAM par ilggadēju, pro-
fesionālu un aktīvu darbu koledžas 
attīstībā.

8. Olaines Mūzikas un mākslas sko-
las skolotājai Rutai CĪRULEI par 
ilggadēju un profesionālu darbu jau-
nās mūziķu paaudzes izglītošanā.

9. Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādes "Zīle" skolotāja palīdzei 
Nataļ jai JASEĻSKAI par godprā-
tīgu un radošu darbu bērnu audzinā-
šanā.

10. Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādes "Zīle" skolotājai Olgai 
KOL TIGINAI par ilggadēju, rado-
šu un kvalitatīvu pirmsskolas izglītī-
bas programmu īstenošanu.

11. Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādes "Dzērvenīte" skolotājai 
Larisai KURIPKAI par ilggadēju, 

pašaizliedzīgu darbu Olaines nova-
da bērnu audzināšanā.

12. Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādes "Dzērvenīte" medmāsai Te-
resai KUTOVAJAI par ilggadēju 
un pašaizliedzīgu darbu Olaines no-
vada bērnu veselības aprūpē.

13. Olaines Sporta centra mākslas 
vingrošanas sekcijas vadītājai Val-
dai STŪRMANEI par nozīmīgu 
ieguldījumu mākslas vingrošanas 
attīstībā Olaines novadā.

14. Olaines Sporta centra vadītājam 
Aleksejam GROMOVAM par no-
zīmīgu ieguldījumu bērnu futbola 
attīstībā Olaines novadā.

15. Olaines Sporta centra šaha liel-
meistaram Normundam MIEZIM 
par nozīmīgu ieguldījumu šaha spē-
les attīstībā Olaines novadā.

16. Olaines Kultūras centra sieviešu 
vokālā ansambļa "Ivuški" vadītājai 
Olgai ZUJEVIČAI par ieguldīju-
mu mākslinieciskā kolektīva attīs-
tībā, kultūras tradīciju popularizē-
šanā.

17. Olaines Kultūras centra sieviešu 
vokālā ansambļa "Undīne" vadītājai 
Sanitai ŠEFLEREI par ieguldīju-
mu mākslinieciskā kolektīva attīs-
tībā, kultūras tradīciju saglabāšanā.

18. Sabiedrības ar ierobežotu at-
bildību "Olaines veselības centrs" 
galvenajai ārstei Regīnai LĀCĪTEI 
par mūža ieguldījumu "Olaines ve-
selības centra" attīstībā.

19. Akciju sabiedrības "Olaines 
ūdens un siltums" valdes loceklim 
Viesturam LIEPAM par ilggadēju 
un profesionālu darbu Olaines nova-
da attīstībā.

20. Akciju sabiedrības "Olaines 
ūdens un siltums" finanšu direktorei 
Tamārai LEVICKAI par ilggadēju 
un profesionālu darbu kapitālsabied-
rības darbības nodrošināšanā.

21. Akciju sabiedrības "Olaines 
ūdens un siltums" vecākajai kon-
trolierei Eleonorai KUZMINAI 
par ilggadēju, mērķtiecīgu darbu 
kapitālsabiedrības darbības nodro-
šināšanā.

22. Sabiedrības ar ierobežotu atbil-
dību "Zemgales 29" dežurantei un 
sabiedriskajai darbiniecei Leontī-
nai BĒRZIŅAI par ilggadēju darbu 
kapitālsabiedrības darbībā, pilsētas 
sabiedriskajā darbā.

23. Biedrības "Klubs Gamma" 
priekšsēdētājam Borisam ŽEZLO-
VAM par ieguldījumu mazākumtau-
tību integrācijā, aktīvu dalību kultū-
ras jomā.

24. Ilzes un Normunda ČIŽIKU 
daudzbērnu ģimenei par priekšzī-
mīgu bērnu audzināšanu, sadarbību 
ar izglītības iestādēm.

25. Valentīnas MATVEIKO un 
Vladimira ŠEINA daudzbērnu ģi-
menei par labu bērnu audzināšanu, 
sadarbību ar Olaines 2. vidusskolu.

26. Olaines speciālās pirmsskolas 
izglītības iestādes "Ābelīte" mūzi-
kas skolotājai Aijai LIEPIŅAI par 
godprātīgu attieksmi pret darbu, ie-
guldījumu bērnu izglītošanā.

27. Olaines speciālās pirmsskolas 
izglītības iestādes "Ābelīte" skolo-
tāja palīdzei Tamārai JASEĻSKAI  
par profesionālu darbu bērnu audzi-
nāšanā.

• Apbalvot Olaines Kultūras nama 
kultūras pasākumu organizatori Vitu 
Jansoni ar Olaines novada domes 
Pateicības rakstu par ilggadēju, god-
prātīgu darbu un ieguldījumu Olai-
nes novada kultūras dzīvē, aktīvi 
organizējot kultūras pasākumus un 
iesaistot novada iedzīvotājus Olai-
nes novada popularizēšanā Latvijā 
un aiz robežām, sakarā ar 10 darba 
gadiem Olaines Kultūras centrā.

• Apstiprināt amatu klasificēšanas 
rezultātu apkopojumu Olaines nova-
da pašvaldībā. Apstiprināt Olaines 
novada pašvaldības administrācijas 
– iestādes "Olaines novada pašvaldī-
ba" – darbinieku un struktūrvienību 
darbinieku amatu sarakstus un darba 
samaksu. 

• Apstiprināt amatu klasificēšanas 
rezultātu apkopojumu un mēneša 
atalgojumu Olaines novada pašval-
dības iestāžu vadītājiem. 

• Apstiprināt viena izglītojamā 
uzturēšanas izmaksas 2017. gadā 
Olaines novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēs: pirmsskolas izglītības 
iestādē "Zīle" – 206,61 EUR mē-
nesī; pirmsskolas izglītības iestādē 
"Dzērvenīte" – 232,35 EUR mē-
nesī; pirmsskolas izglītības iestādē 
"Magonīte" – 191,52 EUR mēnesī; 
speciālajā pirmsskolas izglītības 
iestādē "Ābelīte" – 228,95 EUR mē-
nesī; Olaines 1. vidusskolā – 76,32 

EUR mēnesī; Olaines 2. vidusskolā 
– 54,50 EUR mēnesī.

• Apstiprināt viena izglītojamā 
vidējās izmaksas pirmsskolas izglī-
tības programmas apguvei norēķi-
niem ar privātām pirmsskolas izglī-
tības iestādēm: 232,11 EUR mēnesī 
izglītojamajiem vecumā no pusotra 
gada līdz četriem gadiem; 170,73 
EUR mēnesī obligātās sagatavoša-
nas vecuma izglītojamajiem. 

• Apstiprināt nolikumu Nr. 
NOL1/2017 "Interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas komisijas 
nolikums".

• Saskaņot vienošanās noslēgšanu 
starp AS "Olaines ūdens un siltums" 
un SIA "ETO" par grozījumiem 
2013. gada 6. maija Siltumenerģijas 
piegādes līgumā.

• Piedalīties atklātā projektu kon-
kursā un iesniegt Olaines novada 
pašvaldības projekta pieteikumu 
"Dabas takas izveide apkārt Līduma 
karjeram Olaines novadā" ar kopē-
jām izmaksām 55 000,00 EUR, tajā 
skaitā attiecināmajām izmaksām  
50 000,00 EUR, no kurām publiskais 
finansējums veido 45 000,00 EUR, 
bet pašvaldības līdzfinansējums vei-
do 5000,00 EUR no attiecināmajām 
izmaksām un 5000,00 EUR no neat-
tiecināmajām izmaksām.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavi-
nāmiem nekustamajiem īpašumiem 
"VEFBaloži" Nr. 222, "Vasara" Nr. 
100, "Vasara 100", "Vasara" Nr. 101 
un "IspašuGrūbas".

• Piekrist, ka personas iegūst īpa-
šumā nekustamos īpašumus: "Rīts" 
Nr. 256, 25/1000 domājamās daļas 
no zemes Zeiferta ielā 12 un 1/6 
domājamo daļu no zemes "Liepkal-
nes1" Nr. 38. 

• Izbeigt 2015. gada 4. jūnijā no-
slēgto Rezerves zemes fonda zemes 
nomas līgumu RZ48 par zemes ga-
bala dārzkopības sabiedrībā "Rīts" 
Nr. 21 iznomāšanu sakarā ar perso-
nas iesniegumu.

• Izbeigt 2007. gada 21. novembrī 
noslēgto Lauku apvidus zemes no-
mas līgumu Nr. 117 par zemes gaba-
la dārzkopības sabiedrībā "Gavana" 
Nr. 92 iznomāšanu sakarā ar perso-
nas nāvi.

• Izbeigt 2012. gada 16. janvārī no-
slēgto Lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. 442 par 1/4 domājamās 
daļas no zemes gabala "Lustes" iz-
nomāšanu sakarā ar personas iesnie-
gumu.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemes gabalu dārzkopības sabiedrī-
bā "Rīts" Nr. 391/392.

• Atsavināt Olaines novada pašval-
dības nekustamos īpašumus "Vizbuļi 
2" Nr. 3804 un "Vizbuļi 2" Nr. 3805. 
Apstiprināt nekustamo īpašumu at-
savināšanas izsoles noteikumus.

• Apstiprināt nekustamo īpašumu 
"Tiltiņi" Nr. 182, "Atlantika" Nr. 
46 un "Bitīte2" Nr. 21 2017. gada  
17. janvāra atsavināšanas izsoles 
protokolus. 

• Atzīt nekustamā īpašuma – dzī-
vokļa "Birznieki2" 18, Jaunolainē, 
– 2017. gada 17. janvāra atsavināša-
nas izsoli par nenotikušu. Pagarināt 
pieteikšanās, izsoles un maksāšanas 
termiņus nekustamā īpašuma atsavi-
nāšanai publiskā izsolē.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no Olaines novada 
pašvaldības bilances nekustamo īpa-
šumu Kūdras ielā 12A, Olainē, d/s 
"Mežsētu dārzs" Nr. 99 un "Rāvas", 
Dāvos.

• Noteikt pašvaldības nekustamā 
īpašuma atsavināšanas kārtību.

• Atļaut atdalīt no nekustamā īpa-
šuma "Džungļi" zemes gabalus, 
piešķirot nosaukumus un nosakot 
nekustamo īpašumu lietošanas mēr-
ķus, nodrošinot tiem piekļūšanu no 
valsts vai pašvaldības ceļa.

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-

jektu nekustamajiem īpašumiem 
"Akači" un "Ziemeļalpi", Grēnēs, 
Olaines pagastā, Olaines novadā. 
Noteikt nekustamo īpašumu lietoša-
nas mērķus un zemes vienību adre-
ses.

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam 
"Bērzpils 18", Stūnīšos, Olaines pa-
gastā, Olaines novadā. Noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķus 
un zemes vienības adresi. 

• Ierādīt vietu personai sociāla-
jā istabā Zemgales ielā 31, Olainē, 
Olaines novadā, uz 6 mēnešiem.

• Uzņemt 2 personas ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas pakalpojuma saņemša-
nai pašvaldības aģentūras "Olaines 
sociālais dienests" sociālās aprūpes 
centrā uz pastāvīgu laiku.

• Apbalvot ar Olaines novada do-
mes Atzinības rakstu un reprezentā-
cijas balvu ilggadējus darbiniekus, 
sabiedriski aktīvus cilvēkus un uz-
ņēmumu kolektīvus Olaines pilsētā 
saskaņā ar sarakstu.

• Apbalvot ar Olaines novada do-
mes goda rakstu "Olaines novada 
lepnums" un reprezentācijas balvu 
ilggadējus darbiniekus un sabiedris-
ki aktīvus cilvēkus Olaines pilsētā 
saskaņā ar sarakstu.

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (JANVĀRIS)

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

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka kār-
tību, kādā Olaines novada pašvaldī-
ba (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz 
licences vai atsaka to izsniegšanu 
interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu 
(turpmāk – programma) īstenošanai, 
kā arī kārtību, kādā tiek anulētas li-
cences. 

2. Licenci izsniedz Pašvaldības In-
terešu izglītības un pieaugušo nefor-
mālās izglītības programmu licencē-
šanas komisija (turpmāk – Komisi-
ja).

3. Komisiju izveido sešu cilvēku 
sastāvā, un to apstiprina pašvaldības 
izpilddirektors. Komisija darbojas 
saskaņā ar Olaines novada domes 
apstiprinātu Komisijas nolikumu.

4. Pašvaldībai adresēto pieteikumu 
licences saņemšanai jāiesniedz Paš-
valdībā Apmeklētāju pieņemšanas 
un informācijas centrā (Zemgales 
ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 1. 
stāvā) vai epastā 
olainesdome@olaine.lv 
(apstiprina ar eparakstu).

II.  LICENCES PIEPRASĪJUMA 
IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

5. Licences saņemšanai juridiska 
persona pašvaldībā iesniedz: 
5.1. pieteikumu, kurā norāda licen-

ces pieprasītāja nosaukumu, 
reģistrācijas numuru, juridisko 
adresi, tālruņa numuru, epasta 
adresi, kontaktpersonu, pro

grammas nosaukumu un veidu, 
programmas realizēšanas vietu;

5.2. apliecinājumu no vietas īpaš-
nieka vai tiesiskā valdītāja par 
programmas īstenošanai pare-
dzētās vietas nodrošinājumu;

5.3. licencējamo programmu dator-
rakstā valsts valodā. 

6. Licences saņemšanai fiziska per-
sona pašvaldībā iesniedz:
6.1. pieteikumu, kurā norāda licen-

ces pieprasītāja vārdu, uzvār-
du, personas kodu, dzīvesvietu, 
tālruņa numuru, epasta adresi, 
programmas nosaukumu un 
veidu, programmas realizēša-
nas vietu;

6.2. apliecinājumu no vietas īpaš-
nieka vai tiesiskā valdītāja par 
programmas īstenošanai pare-
dzētās vietas nodrošinājumu;

6.3. licencējamo programmu dator-
rakstā valsts valodā.

7. Licencējamā programma sastāv 
no:
7.1. programmas nosaukuma;
7.2. programmas mērķa un uzdevu-

miem;
7.3. programmas mērķauditorijas;
7.4. programmas īstenošanas ilgu-

ma (akadēmiskajās stundās);
7.5. plānoto rezultātu apraksta;
7.6. satura izklāsta;
7.7. dokumenta (apliecības) parau-

ga, kas tiks izsniegts pēc sek-
mīgas programmas apguves;

7.8. programmas īstenošanai ne-
pieciešamā personāla saraksta 
un lektoru parakstīta dzīves un 
darba gājums (CV); īstenojot 

interešu izglītības programmu, 
papildus jāpievieno pedagoģis-
ko izglītību apliecinoša doku-
menta valsts valodā kopija vai 
notariāli apstiprināta tulkojuma 
kopija, uzrādot oriģinālu. 

8. Licences pieprasītājam doku-
menti pašvaldībā jāiesniedz ne vēlāk 
kā nedēļu pirms Komisijas sēdes.

III. LICENCĒŠANAS 
KOMISIJA UN TĀS 
KOMPETENCE

9. Komisija:
9.1. izskata iesniegto pieteikumu 

un tam pievienotos doku-
mentus;

9.2. pieņem lēmumu par: 
9.2.1. licences izsniegšanu uz laiku 

līdz trīs gadiem; 
9.2.2. atteikumu izsniegt licenci; 
9.2.3. papildu informācijas piepra-

sīšanu; 
9.2.4. izsniegtās licences anulēša-

nu; 
9.3. desmit darba dienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas iz-
sniedz licenci; 

9.4. apkopo informāciju par pro
grammu īstenošanu pašvaldī-
bas teritorijā. Informācija par 
licencētajām programmām 
tiek publiskota pašvaldības 
tīmekļa vietnē 

 www.olaine.lv.
 
10. Komisijai ir tiesības atlikt jautā-
juma izskatīšanu, par to informējot 
licences pieprasītāju, un pieprasīt 
papildu informāciju vai dokumen-

tus. Jautājums par licences piešķir-
šanu tiek izskatīts nākamajā Komi-
sijas sēdē pēc pieprasītās informāci-
jas vai dokumentu saņemšanas.

11. Komisijas sēdes notiek katra mē-
neša otrajā nedēļā.

12. Komisija pieņem lēmumu par 
atteikumu izsniegt licenci, ja: 
12.1. iesniegtie dokumenti vai tajos 

norādītās ziņas neatbilst nor-
matīvo aktu vai šo noteikumu 
prasībām;

12.2. licences pieteicējs ir sniedzis 
nepatiesas ziņas.

13. Ja Komisija pieņem lēmumu 
atteikt programmas licencēšanu, li-
cences pieprasītājs ir tiesīgs atkār-
toti iesniegt pieteikumu attiecīgās 
programmas īstenošanai pēc Komi-
sijas lēmumā norādīto trūkumu no-
vēršanas.

14. Komisija pieņem lēmumu par iz-
sniegtas licences anulēšanu, ja: 
14.1. licences saņēmējs gada laikā 

pēc tās saņemšanas nav sācis 
īstenot programmu; 

14.2. programmas īstenošanā kon-
statēti normatīvo aktu pārkā-
pumi;

14.3. programmas īstenošanas lai-
kā ir konstatēts, ka licences 
saņēmējs sniedzis nepatiesas 
ziņas;

14.4. materiāli tehniskā bāze, finan-
siālie resursi vai darbinieku 
kvalifikācija nenodrošina kva-
litatīvu programmas realizēša-
nu;

14.5. licences saņēmējs ir miris (fi-
ziska persona), likvidēts (juri-
diska persona).

15. Par licences anulēšanu licences 
saņēmējs 14.1, 14.2., 14.3., 14.4. 
punkta gadījumos tiek informēts 
rakstiski ne vēlāk kā piecu darba 
dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas 
lēmuma pieņemšanas. Licences anu-
lēšanas gadījumā programmas īste-
nošana nekavējoties jāpārtrauc.

16. Komisija jebkurā laikā ir tiesīga 
pārbaudīt programmas īstenošanu.

17. Komisijas pieņemto lēmumu 
licences pieprasītājs var apstrīdēt 
Administratīvā procesa likumā no-
teiktajā kārtībā.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

18. Licences, kuras izsniegtas līdz 
šo saistošo noteikumu spēkā stāša-
nās dienai, ir derīgas līdz tajās norā-
dītā derīguma termiņa beigām.

19. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to pilna teksta 
publicēšanas pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.olaine.lv. 

20. Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās dienu atzīt par spēku zau-
dējušu Olaines novada domes 2012. 
gada 28. septembrī (14. prot., 12.1. 
p.) apstiprināto "Interešu un pieau-
gušo neformālās izglītības program-
mu licencēšanas kārtību".

Izdarīt Olaines novada domes 2010. gada 25. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 16 "Olaines novada sabiedriskās kārtības un sanitārās 
tīrības noteikumi" šādus grozījumus:
1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā 

redakcijā: "Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta  
pirmās daļas 4. un 6. punktu.";

2. izteikt saistošo noteikumu 16. punktu šādā redakcijā: 
 "16. Par veļas žāvēšanu pilsētas vai ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju pagalmos tam neparedzētās vietās (piemēram, starp kokiem), 
pāri dzīvojamo māju balkonu vai lodžiju margām – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40,00 euro.".

Medemciema iedzīvotājiem ir iespēja izmantot Valsts un 
pašvaldību vienotos klientu apkalpošanas centrus Ķekavas 
novadā, kur tiek pieņemti iesniegumi šādām valsts iestādēm:
• Valsts ieņēmumu dienests,
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
un sniegtas konsultācijas par šādu iestāžu e-pakalpojumiem:
• Nodarbinātības valsts aģentūra,
• Valsts darba inspekcija,
• Uzņēmumu reģistrs,
• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,
• Valsts zemes dienests.
 
Ķekavā: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, tālr. 67935803.
Baložos: Uzvaras prospekts 1A, Baložu pilsēta, Ķekavas novads, 
tālr. 67916410.

Saistošie noteikumi Nr. SN2/2017
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2017. gada 25. janvāra sēdes lēmumu (1. prot., 8. p.)

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 4. punktu 

Saistošie noteikumi Nr. SN3/2017
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2017. gada 25. janvāra 

sēdes lēmumu (1. prot., 9. p.)

Grozījumi Olaines novada domes 2010. gada 
25. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 
"Olaines novada sabiedriskās kārtības un 

sanitārās tīrības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
43. panta pirmās daļas 4. un 6. punktu

28. Olaines novada pašvaldības 
aģentūras "Olaines sociālais die-
nests" sociālajai darbiniecei Dianai 
KURUŠKO par nozīmīgu iegul-
dījumu sociālajā darbā pašvaldības 
aģentūrā "Olaines sociālais die-
nests".

29. Olaines novada pašvaldības iz-
pilddirektora vietniecei Kristīnei 
MATUZONEI par ilggadēju, god-
prātīgu un profesionālu darbu Olai-
nes novada attīstībā.

30. Olaines novada pašvaldības do-
mes sekretārei Ingai PRIEDĪTEI 
par ilggadēju, godprātīgu un profe-
sionālu darbu Olaines novada attīs-
tībā.

31. Olaines novada pašvaldības īpa-
šuma un juridiskās nodaļas juristei 
Janīnai KRŪMIŅAI par ilggadēju, 
nozīmīgu ieguldījumu Olaines no-
vada attīstībā.

32. Olaines 2. vidusskolas direktorei 
Ludmilai OSIPOVAI par ilggadē-
ju, radošu darbu bērnu audzināšanā, 
iestādes vadībā.

33. Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādes "Dzērvenīte" vadītājai Sil-
vijai TIŠČENKO par ilggadēju, 
radošu darbu bērnu audzināšanā, 
iestādes vadībā.

34. Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādes "Zīle" vadītājai Larisai 
KORŅEJEVAI par ilggadēju, ra-
došu darbu bērnu audzināšanā,  
iestādes vadībā.

35. Sabiedrības ar ierobežotu atbil-
dību "Olaines veselības centrs" val-
des priekšsēdētājam Jānim KLIE-
VĒNAM par ilggadēju kapitālsa-
biedrības vadību, aktīvu sabiedrisko 
darbību.

36. Akciju sabiedrības "OLAIN-
FARM" kolektīvam par nozīmī-
gu ieguldījumu uzņēmējdarbības 
attīstībā, ilggadēju atbalstu novada 
kultūras un sporta dzīves pilnveido-
šanā.

37. Sabiedrības ar ierobežotu atbil-
dību "BIOLAR" kolektīvam par 
nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdar-
bības attīstībā.

38. Sabiedrības ar ierobežotu atbil-
dību "OLAINES KŪDRA" ko-
lektīvam par nozīmīgu ieguldījumu 
uzņēmējdarbības attīstībā.

39. Akciju sabiedrības "NOR-
DIC INDUSTRIAL PARK" ko-
lektīvam par nozīmīgu ieguldī-
jumu uzņēmējdarbības attīstībā. 

Pielikums Nr. 2 Olaines novada do-
mes 2017. gada 25. janvāra sēdes 
lēmumam (1. prot., 26. p.) 

Apbalvojamo saraksts 
ar Olaines novada 

domes GODA RAKSTU 
"OLAINES NOVADA 
LEPNUMS" Olaines 
pilsētas 50. gadadienā

1. Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādes "Zīle" deju skolotājam un 
Olaines Kultūras centra bērnu deju 
kolektīva "Oļi" vadītājam Jānim 
PRECINIEKAM par nozīmīgu 
ieguldījumu tautas deju un kultūras 
tradīciju popularizēšanā.

2. Basketbolistei Guntai BAŠKO–
MELNBĀRDEI par sporta popula-
rizēšanu Latvijā, ārvalstīs un sasnie-
gumiem starptautiskajā sportā.

3. Skeitbordistam Jānim KUZMI-
NAM par nozīmīgu ieguldījumu 
sporta popularizēšanā Latvijā, pa-
saulē un sasniegumiem starptautis-
kajā sportā.

4. Latvijas Vieglatlētikas savienī-
bas izlases direktoram Dmitrijam 
MIĻKEVIČAM par sporta popula-
rizēšanu Latvijā, ārvalstīs un dalību 
starptautiskajā sportā.

5. Olaines novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētāja pirmajai vietnie-
cei Intai PURVIŅAI par ilggadēju, 
godprātīgu un nesavtīgu darbu Olai-
nes pilsētas infrastruktūras attīstībā 
un aktīvu dalību pilsoniskās sabied-
rības veidošanā.

6. Olaines 1. vidusskolas direktoram 
Jāzepam VOLĀNAM par ilggadē-
ju, radošu un nesavtīgu darbu izglī-
tības jomā.

7. Akciju sabiedrības "Olainfarm" 
valdes priekšsēdētājam Valērijam 
MALIGINAM par nozīmīgu iegul-
dījumu uzņēmējdarbības attīstībā un 
aktīvu dalību pilsētas sabiedriskajā 
dzīvē.

Turpinājums 7. lpp.  

 Turpinājums no 6. lpp. 
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Albertu un Hildu Tukišus!

Vladimiru un Nadeždu Vinogradovus!

Laulība reģistrēta 1957. gada 9. februārī Ventspils pilsētas 
Darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejā.

Laulība reģistrēta 1966. gada 30. decembrī 
Olaines pilsētciemata izpildkomitejā.

Foto no labās: Aleksandrs Čmiļs, 
Olaines novada domes priekšsēdētāja vietnieks

sveic DIMANTA kāzās

sveic ZELTA kāzās

Vien tad, ja viens otru mēs atrodam,
Viss atdzirkst un līdzsvaru atgūst.
Mēs krastu divas pretējās puses,
Kas ritēt dzīvības upei liek.
/V. Līvzemnieks/

Olaines novada dome

Olaines novada dome

Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā

Jaunolaines Kultūras namā

Olaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā

Olaines slidotavā

Olaines Sporta namā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
februārī

Pasākumi Olaines novadā martā

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Alberts Arnicāns, 80 gadus vecs, 14.02.2017.
Anna Bļinova, 95 gadus veca, 14.02.2017.

Georgs Cvetkovs, 74 gadus vecs, 19.02.2017.
Ēriks Dolgovskis, 42 gadus vecs, 25.01.2017.

Milda Emsiņa, 91 gadu veca, 15.02.2017.
Valters Gailītis, 72 gadus vecs, 14.02.2017.

Ludmila Linde, 70 gadus veca, 21.02.2017.
Guntis Reinholds, 59 gadus vecs, 19.02.2017.

Tamara Semjonova, 77 gadus veca, 07.02.2017.
Tadeušs Stahovičs, 82 gadus vecs, 12.02.2017.
Ivans Zenčenkovs, 79 gadus vecs, 26.01.2017.
Jurijs Župranskis, 49 gadus vecs, 07.02.2017.

Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines Domes Vēstis". 
Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: marite.ruja@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 67146026, 27838129.

KAD  KAS  KUR

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 2017. gada 26. janvāra līdz 21. februārim reģistrētie mirušie

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv, 
www.olaineskultura.lv/lv/bibliotekas, www.olainesjauniesiem.lv)

03.03. plkst. 19.30
10.03. plkst. 19.00

10.03. plkst. 21.00

18.03. plkst. 11.00
25.03. plkst. 12.00

07.03. plkst. 12.00
25.03. plkst. 12.00

04.03. plkst. 11.00
12.03. plkst. 11.00
Spēļu grafiks pieejams 
www.olainessports.lv
Spēļu grafiks pieejams 
www.olainessports.lv
Spēļu grafiks pieejams 
www.olainessports.lv

08.03.–24.03.

Ziņas par jubilāriem 21.02.2017.

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

70. gadskārtā
Annu Bessoļcevu 
Mariju Janovsku 
Intu Jurgevicu 
Vladimiru Nazarovu 
Aleksandru Ņekrilovu 
Svetlanu Odiņu 
Tamaru Slobodenjuku 
Mariju Valaini 
Ilmāru Vangeli 
Janinu Zaharčuku 

75. gadskārtā
Jāni Albiņu-Albu 
Lidiju Cvetkovu 
Jevu Dubkovu 
Raimundu Kairišu 
Āriju Kalniņu 
Ēriku Kelli 
Austru Kokoreviču 
Jahu Našatiru 
Annu Pomagaibisu 
Maiju Silāju 
Rudīti Svarinsku 
Juriju Tjapkinu 
Ainu Točelovsku 
Varvaru Zavacku 
Ingrīdu Zenkeviču 

80. gadskārtā
Borisu Borozdinu 
Zaigu Briedi 
Jaņinu Čekaļovu 
Vetu Hvostovu 
Olgu Irodionovu 
Jevgeņiju Jermolajevu 
Valentinu Koroļu
Anitu Kukuli 
Nadeždu Lužbinu 
Viktoru Ļutiju 
Onisimu Petuhovu 
Miķeli Ūdri 
Annu Virbali 

85. gadskārtā
Valentīnu Dibaņinu 
Česlavu Jurani 
Eiženiju Polni 
Margaritu Popovu 
Pavelu Vesņiču 
Staņislavu Vingri 

90. gadskārtā
Annu Beļikovu 

91. gadskārtā
Voldemāru Jurgensonu

92. gadskārtā
Mariju Fedosejevu
Rufinu Kuņicku

93. gadskārtā
Annu Jevdokimovu

94. gadskārtā
Igoru Viskovatovu

Vokālās grupas "Sonorus" koncerts (biļešu cena – 2,00 EUR)
Grupas "Otra puse" un Aijas Andrejevas  
koncerts "ES TEV" 
(biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un mājaslapā)
Koncerts "Ak, šīs sievietes" un atpūtas vakars ar grupu 
"Arsenāls" (biļešu cena – 4,00 un 6,00 EUR)
Konkurss "Olaines Cālis"
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai 
veltīta kinofilma
IZSTĀDES
Roberta Kulpes seno monētu izstādes atklāšana
Līgas Riekstas rokdarbu izstādes 
"Es pacēlu pūra lādi" atklāšana
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Olaines novada čempionāts zolītē (6. posms)
Olaines novada čempionāts galda tenisā (6. posms)
Olaines novada čempionāts telpu futbolā

Olaines novada atklātais amatieru hokeja čempionāts 
"Olaines Sporta centra kauss 2017"
Zemgales jaunatnes telpu futbola čempionāts 

IZGLĪTĪBA
Muzejpedagoģiskās nodarbības "Tā maksāja olainieši" 
(ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz 20172030)


