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Redzēt Santa Klausu...

Lai Ziemassvētku prieks valda
katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu,
ko satiek savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras,
dāvājot tikai labu,
Lai jaungada brīnums vispirms
notiek mūsos...
Novēlam sirdsmieru svētkos,
veselību, spēku, izturību, ticību,
saskaņu ģimenē,
par spīti grūtumam laimīgiem būt!
Tikai gaišas un labas dienas
lai kāpj pār Jaunā gada slieksni!
Olaines novada dome

Уходит старый год,
Шуршит его последняя страница.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее - не сможет повториться.

Ziemassvētku atnākšanu negaidot, daudzi atnākušie olainieši sveica Pasaules galveno Santa Klausu
jau 5. decembrī, kad viņš apmeklēja Olaini
olainiešu novēlējums bērniem,
kas pašlaik atrodas slimnīcā, un
visu dāvinātāju paraksti.
Otrs Santa Klausa palīgs
Olainē ir AS „Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Valērijs Maligins. Viņš Santa Klausam nodeva nogādāšanai Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcā bērniem
šobrīd nepieciešamākos medikamentus – pret klepus zāles
un arī probiotiķus jeb veselīgās
baktērijas gremošanas un zarnu
trakta darbības uzlabošanai. Kopumā ar šiem medikamentiem ir
iespējams palīdzēt vairāk nekā
500 mazajiem pacientiem.
Modes un izklaides centra
“Rīga Plaza” vadība, atpūtas
centra “Fantasy Park”, “Olainfarm“ un Latvijas SOS Bērnu
ciematu asociācijas darbinieki
parūpējās, lai 30 bērni no Olaines novada maznodrošinātajām
ģimenēm varētu atpūsties, rotaļāties un tikties ar Santa Klausu
atpūtas centrā “Fantasy Park”.
Olaines novada pašvaldība
pateicās Olaines kultūras un
sporta centra darbiniekiem, kas
ir ieguldījuši darbu pasākuma
„Dodam neko sev neprasot” organizēšanā, kā arī galvenajiem
pasākuma vadītājiem – Lielajam rūķim Jānim Preciniekam
un Mazajam rūķim Līgai Gulbei, un mazajiem dziedātājiem
– grupai „Sapnītis”, Viktorijai
Jansonei, Nikitam un Ļizai
Strogoviem.
Nataļja Tropkina

Благодаря Олайнскому краевому самоуправлению и АО «Olainfarm»
5 декабря Санта Клаус
навестил жителей Олайнского края.

Встретились с Санта Клаусом

Pateicoties Olaines novada pašvaldībai un AS „Olainfarm”, 5.decembrī Pasaules galvenais Santa Klauss
apciemoja Olaines novada
iedzīvotājus.
Gaidot Santa Klausu, mazie olainieši mūzikas pavadījumā dejoja, atkārtojot rūķu
rādītas kustības, un kopā dziedāja visiem labi pazīstamu
dziesmu „Zvaniņš skan” trijās
valodās.
Olaines novada domes
priekšsēdētājs Jānis Pavlovičs,
kuru Santa Klauss iecēla par
savu palīgu Olaines novadā,
nodeva īpašajam viesim mazo
olainiešu rakstītas vēstules un
dāvanas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērniem.
Olaines novada pašvaldība
un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vadība pateicas
par atsaucību un labo sirdi
katram Olaines novada iedzīvotājam, kas piedalījās pašvaldības rīkotajā labdarības
akcijā un atnesa uz pašvaldību
dāvanu bērniem, kas atrodas
Bērnu slimnīcā. Jūs sagādājāt
prieku Ziemassvētku priekšvakarā gandrīz 200 bērniem, kas
saņēma mīkstās rotaļlietas, ar
izdomu noformētus saldumus,
apgleznotus svečturus, adītus
cimdus, zeķes, veikalā iegādātas un bērnu gatavotas galda spēles, grāmatas un daudz
ko citu. Kopā ar lielu maisu
pilnu ar dāvanām uz slimnīcu
tika nosūtīts arī rāmītis, kurā ir

Олайнское краевое самоуправление и руководство
Детской больницы благодарит за отзывчивость и доброту всех жителей Олайнского
края, кто принял участие в
нашей благотворительной
акции и принес в самоуправление подарок для детей, которые на данный момент находятся в Детской
больнице. Вы совершили
маленькое чудо и доставили радость почти 200 детям,
которые от вас получили
мягкие игрушки, интересно оформленные сладости,
обрисованные подсвечники
для чайных свечек, вязаные
варежки, носочки, в магазине приобретенные и самодельные настольные игры,
книги и другие подарки.
Вместе с большим мешком
полным подарков в больницу отправилась также
специально подготовленная
рамочка, в которой находится пожелание детям от
жителей Олайнского края
с подписями всех тех, кто
подготовил подарок для детей в больнице.
Наталья Тропкина

Желаем душевного спокойствия
на праздники
и все последующие дни,
здоровья, сил, выносливости,
согласия с семье,
назло различным проблемам
быть счастливыми!
Пусть только светлые и
хорошие дни переступят
через порог Нового года!
Олайнская краевая дума

Par apkures maksu
Daudz iedzīvotāju interesējas,
kāpēc šajā apkures sezonā, neskatoties uz to, ka siltumenerģijas tarifs,
salīdzinot ar iepriekšējo apkures
sezonu, ir samazinājies, rēķini par
apkuri oktobra un nu jau arī novembra mēnešos, tieši otrādi, kļuvuši
lielāki?
Skaidro Viesturs Liepa, AS
„Olaines ūdens un siltums” valdes
priekšsēdētāja vietnieks:
Jau iepriekš ar Olaines novada pašvaldības izdevuma „Olaines
Domes Vēstis” starpniecību AS
„Olaines ūdens un siltums” informēja Olaines iedzīvotājus par to,
ka ar jaunās metodikas norēķiniem
par komunāliem pakalpojumiem
spēkā stāšanos komunālo pakalpojumu rēķinos ir redzamas izmaiņas,
t.i. apkures sezonas laikā no mājas
kopējā siltuma patēriņa atsevišķi
netiek izdalīta maksa par izlietoto
siltumenerģiju karstā ūdens cirkulācijai mājas karstā ūdens cauruļvados. Lai kāda arī būtu pielietotā
norēķinu, metodika būtiskākais, ko
jāzina ikvienam iedzīvotājam, kas
interesējas par komunālo pakalpojumu maksas aprēķināšanas kārtību, ir tas, ka dzīvojamā māja par

sniegtiem komunāliem pakalpojumiem norēķinās saskaņā ar mājas
ūdens apgādes un siltuma ievadā
uzstādīto skaitītāju uzrādīto ūdens
un siltumenerģijas patēriņu un apstiprinātajiem komunālo pakalpojumu tarifiem. Tas nozīmē, ka daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji katru
mēnesi maksā tikai par konkrētai
dzīvojamā mājai piegādātajiem
komunālajiem pakalpojumiem, un
nekādi papildus patēriņi, kas ir ārpus mājas, iedzīvotājiem nav jāapmaksā.
Līdz ar to metodika norēķiniem
par komunālajiem pakalpojumiem
nosaka kārtību, kādā katras konkrētais mājas ūdens un siltumenerģijas
patēriņā tiek sadalīts starp mājas
kopīpašniekiem un kopējās mājas
komunālo pakalpojumu izmaksas
no pielietotās metodikas neietekmē.
Mājas siltumenerģijas patēriņš
ir atkarīgs no konkrētās mājas tehniskā projekta un mājas tehniskā
stāvokļa. Tādēļ arī māju siltumenerģijas patēriņš uz vienu apkurināmo
kvadrātmetru bieži vien ievērojami
turpinājums 3. lpp.
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Sveicieni gadu mijā
Seniori Olaines novadā

Sociālais dienests
Pašvaldības aģentūra „Olaines
sociālais dienests” darbā 2009. gads
iezīmējas kā lielu pārmaiņu un ražīga darba gads. Visus iedzīvotājus
tieši vai netieši ir skārušas ekonomiskās krīzes sekas, tāpēc sociālais
dienests bija tā vieta, kur cilvēki
meklēja palīdzību – gan finansiālu,
gan emocionālu. Šis gads iezīmējas
arī ar reģionālās reformas radītajām
pārmaiņām. Apvienojoties ar Olaines pagasta sociālo dienestu, esam
izveidojuši vienotu Olaines novada
sociālo dienestu, kurā apvienojām
visas sociālās struktūrvienības. Lai
veidotu vienotu datu bāzi, sāksim
strādāt ar vienotu sociālā darba
programmu. Cilvēki varēs griezties sociālajā dienestā pēc palīdzības tuvāk savai dzīvesvietai. Līdz
2009. gada decembrim esam pieņēmuši vairāk kā 3200 iesniegumu
no iedzīvotājiem. Esam pieņēmuši

jaunus Olaines novada domes saistošos noteikumus Nr. 134 „Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanas un saņemšanas
kārtību Olaines novadā” un Nr.135
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā”. Jaunajos
saistošajos noteikumos iekļāvām
jaunu pabalsta veidu – pabalsts medicīnas pakalpojumu, medikamentu
un medicīnas preču iegādei.
Pateicoties Olaines novada pašvaldības saimnieciskai darbībai un
pareizai finanšu līdzekļu sadalei,
novada iedzīvotājiem netika samazināts izsniegto pabalstu veidu
skaits.
Visiem novada iedzīvotājiem
novēlam Jaunajā Tīģera gadā veselību, mīlestību un saticību!
Olaines novada
sociālā dienesta darbinieki

Pateicoties Olaines novada
domes piešķirtajam finansējumam, esam samērā aktīvi pavadījuši 2009. gadu.
Sākām jau ar pilsētas sakopšanas talku, kurā sakopām meža
teritoriju aiz Veselības centra.
Lieldienās bijām kopā ar Olaines
pagasta pensionāru biedrību “Pīlādzis” pagasta kultūras namā.
Savācām ap 800 parakstu pret
pensiju samazināšanu gan strādājošiem (70%), gan nestrādājošiem
(10%) pensionāriem un nosūtījām tos Satversmes tiesai.
Noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Ventspili un
Liepāju, kuros iepazītas ne tikai
pilsētu interesantākās vietas, bet
notikusi tikšanās ar šo pilsētu
pensionāru biedrībām, uzzinātas
viņu darbības metodes un virzie-

muzejā.
Rudens krāsainās lapas un pirmo sniegu oktobra sākumā baudījām Siguldas apkārtnē.
Seniori ir aktīvi Olaines
Vēstures un mākslas muzeja pasākumu apmeklētāji.
Daudz baltu dieniņu Laimiņa
dodi,
Diženi, raženi dzīvojot …

ni. Aktīvākie seniori pat uzdrīkstējās paceļot pa Vāciju – Berlīni,
Potsdamu, Vitenbergu, Eislēbeni,
Goslāru un Vernigerodi.
Vecmāmiņas/vectētiņi kopā
ar mazbērniņiem pabijuši izglītojošā braucienā pa Līgatnes un
Mores dabas parkiem un Mores

Priecīgus Ziemassvētkus visiem Olaines novada senioriem!
Lai veselība, dzīvesprieks un
radoša dzirksts Jaunajā 2010.
gadā!
Olaines novada
senioru biedrības “Liepas”
valdes priekšsēdētāja
Ārija Spuņģe

“Pīlādža” pensionāri novadā

Pensionāru biedrība “Pīlādzis”
uz šo brīdi ir apvienojusi 75 aktīvākos pagasta pensionārus un “pīlādžkoks” turpina augt un kuplot.
Biedrības darba apjoms un intensitāte šajā gadā vēl vairāk pieaugusi.
Protams, biedrības darba lauks
kļuvis plašāks, bet plašākas kļuvušas arī iespējas dažādās dzīves
jomās. Ar milzīgu atvieglinājumu
jāsaka, ka novada vadošajiem darbiniekiem un Sociālā dienesta vadībai veco cilvēku vajadzības un
problēmas nav vienaldzīgas, un
viņi ar sapratni, ieinteresētību un
atbildību izturas pret jebkuru mūsu
jautājumu.
Biedrība šajā gadā uzņēmusi
viesus – Rīgas reģiona pensionāru
biedrību vadītājus, ansamblis “Sarma” piedalījies Vislatvijas ansambļu skatē. Esam strādājuši, sakopjot Pēternieku vecās skolas parku,

godinājuši biedrus apaļajās jubilejās, svinējuši mūsu tautas svētkus,
atzīmējuši valsts svētkus. Rīkojuši
rudens izstādi, braukuši ekskursijā,
piedalījušies kultūras nama rīkotajos
pasākumos, apmeklējuši dažādus
seminārus un informatīvos pasākumus. Visu nemaz nevar uzskaitīt.

Viss, ko darām, ir no tīras sirds
un brīvas gribas, bet pagasta teritorija ir plaša un, lai apmeklētu
cilvēkus, bez transporta un finansu
līdzekļiem neiztikt. Diemžēl tieši šī
“manta” mums ir deficīts.
Ko darīt? Būsim aktīvi un uzturēsim ciešus kontaktus, tā palīdzot
sev un līdzcilvēkiem rast labākos
risinājumus dažādām nebūšanām.
Kopā vieglāk! No sirds novēlam,
lai mums un novada vadībai būtu
veselība, lai Dieviņš dod gaišu
prātu un izturību tikt pāri tai nejaucībai, ko tagad par krīzi sauc. Galvenais – nebūsim vienaldzīgi, tas ir
ļaunākais no ļaunumiem.
Novēlu visiem novada cilvēkiem gaišus un priecīgus Ziemassvētkus! Sirdsmieru, veiksmi, savstarpēju cieņu un sapratni jaunajā,
2010.gadā!
Biedrības “Pīlādzis”
priekšsēdētāja Rasma Upmale

Nāciet kopā Jaunajā Gadā!

Jauniešu padome
Katru pašvaldību veido tās iedzīvotāji, un 2009. gadā Olaines
pilsētas iedzīvotāji ir bijuši īpaši aktīvi. Viņi ar prieku piedalījās visos
pilsētas pasākumos sākot ar „Miss
un Misters Olaine 2009” un beidzot
ar Lielo Talku. Iespējams, šī gada
lielākais ieguvums ir rekonstruētais
Olaines 1. vidusskolas stadions.
Protams, nedrīkst aizmirst par jauniem bērnu rotaļu laukumiem un
par izremontētiem ceļiem un māju
pagalmiem.
Olaines Jauniešu Padomei šis
bijis īpašs gads – pēc pusotra gada
pārtraukuma mēs atsākām savu
darbību. Mūsuprāt, šo gadu mēs
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aizvadījām ļoti raženi. Jau aprīlī
OJP noorganizēja „Miss un Misters
Olaine 2009”. Tālākajā OJP darbībā mēs aktīvi iesaistījāmies pilsētas
dzīvē, piedaloties Lielajā Talkā un
palīdzot pilsētas svētku vadīšanā
un „Dienas bez auto” organizēšanā.
Novembrī mēs uzņēmāmies godpilno pienākumu sarīkot Paaudžu tikšanos un piedalījāmies mūsu pašu
rīkotajā Teātra Sporta turnīrā. Mēs
guvām prieku un gandarījumu no
padarītā šajā gadā, un plānojam būt
tikpat aktīvi un ideju pilni nākamajā gadā.
Olaines Jauniešu Padome

Šis gads Pieaugušo izglītības centram ir bijis veiksmīgs.
Sarunās ar novadniekiem arvien
vairāk ir tādu, kas nebrīnās par
mūsu iestādes esamību, un šogad
pirmo reizi centra organizētajos
pasākumos apmeklētāju daudzums ir sasniedzis skaitli - 500.
Aizvadītajos 12 mēnešos
centrā notikušas 20 dažādas aktivitātes: notikuši kursi, darbojas
studija, bijušas lekcijas, tikšanās,
ekskursijas un izstādes. Esam
guvuši izpratni par enerģijas ieguves un patēriņa perspektīvām,
apzinājuši ceļus, kā stāties pretī
krīzei, kā saglabāt veselību un
dvēseles mieru gan ar ārstniecības paņēmieniem, gan garšīgu
ēdienu pašmāju receptēm.

Pats labākais, mūsuprāt, šogad ir bijis cikls „Mūsu novada
pazīstamie cilvēki”. Paldies Olaines novada būvvaldes vadītājai
un galvenajai arhitektei Santai

Rasai - Daukšei, fotogrāfam Jānim Deinatam, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
vadītājai Žanetai Jaundzemei
- Grendei, mūziķim, komponistam, producentam un skolotājam
Valdim Indrišonokam par tikšanos ar dažāda gadu gājuma cilvēkiem. Tas bija rosinoši!
Novadnieki, nāciet kopā Jaunajā gadā! Mēs varam darīt daudz
interesantu dvēseli un prātu pacilājošu lietu, kas šobrīd ir ļoti nepieciešamas mums visiem!
Sadarbības prieka pilnu 2010.
gadu!
Pieaugušo izglītības centra
vadītāja
Rudīte Babra
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„Elektrības norēķinu karte –
500 kWh” trūcīgajām ģimenēm
ar bērniem un GMI saņēmējiem
Olaines novada pašvaldība
ir noslēgusi Dāvinājuma līgumu
ar Latvijas pašvaldību savienību
par dāvanu karšu „Elektrības
norēķinu karte – 500 kWh”
pieņemšanu un izdali Olaines
novada trūcīgajām ģimenēm ar
bērniem un garantētā minimālā
ienākuma (GMI) saņēmējiem.
P/A „Olaines
sociālais
dienests” izdala dāvanu kartes
sociālā dienesta telpās Zemgales
ielā 33, Olainē, 211.a kabinetā.
Elektrības norēķinu kartes
var saņemt:
• Trūcīgo ģimeņu ar bērniem
mājsaimniecības;
• GMI pabalsta saņēmēju
mājsaimniecības.
Lai saņemtu dāvinājumu,
ierodoties sociālajā dienestā ir

jāuzrāda:
• trūcīgas personas (ģimenes)
izziņa;
•
lēmums
par
GMI
piešķiršanu;
• Latvenergo līgums ar personu, kura atbilst noteiktam
statusam par elektroenerģijas
piegādi mājsaimniecībai (vai
norēķinu kvītīm, kurās ir norādīts
līguma Nr. un līgumslēdzēja
persona).
Uz katru mājsaimniecību
tiks izsniegta viena dāvinājuma
karte 500 kWh vērtībā.
Neskaidrību
gadījumā
lūdzam griezties P/A „Olaines
sociālais dienests” 211.a vai
214. kabinetā vai zvanīt pa
tālr. 67146046, 67146043 vai
67146047.

Noslēdzies projekts
„Ūdenssaimniecības
attīstība Olainē un Jaunolainē”
ŠIS PROJEKTS PALĪDZ MAZINĀT
EKONOMISKĀS UN SOCIĀLĀS
ATŠĶIRĪBAS EIROPAS SAVIENĪBAS
PILSOŅU VIDŪ

Š.g. 11.novembrī ekspluatācijā tika nodotas Olaines notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
bet 12.novembrī Jaunolaines
lielciema notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas. Un tas nozīmē, ka ir
noslēgusies ES Kohēzijas fonda
līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un
Jaunolainē” realizācija, kura kopumā ilga aptuveni 5 gadus.
Kopumā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un
Jaunolainē” ietvaros tika:
- izbūvētas divas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;
- ierīkoti un rekonstruēti
ūdensapgādes tīkli kopumā 15 km
garumā;
- rekonstruēti un izbūvēti kanalizācijas spiedvadi kopumā 7

km garumā;
- rekonstruēts un izbūvēts pašteces kanalizācijas tīkls kopumā
10 km garumā;
- rekonstruēti lietus kanalizācijas tīkli kopumā 7,5 km garumā;
- rekonstruētas 6 notekūdeņu
pārsūknēšanas stacijas;
- uzstādīti 12 jauni kanalizācijas sūkņi, rekonstruētas 6, slēgtas
8, izbūvētas un aprīkotas 2 artēziskās akas;
- izbūvētā ūdens atdzelžošanas stacija Jaunolainē.
Projekta realizācija nodrošinās kvalitatīvu dzeramā ūdens
piegādi Olaines un Jaunolaines
iedzīvotājiem. Jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodrošinās
ienākošo notekūdeņu attīrīšanu
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, t.sk. samazinās slāpekļa un fosfora daudzumu
novadītajos notekūdeņos, tādejādi
samazinot vides piesārņojumu un
saglabājot ūdens resursus nākamajām paaudzēm.
Nataļja Tropkina

p a š v a l d ī b a s

Mīļi sveicam
Zelta kāzu jubilejā!

Nikolaju un Mariju Babenko!

i n f o r m a t ī v s

Pie tavas rokas turēšos
Lietū, putenī.
Pie tavas sirds sildīšos
Mūža rudenī.
/V. Kokle-Līviņa/

Jāni un Mariju Kalvišus!

• DOMES LĒMUMI •
• Dome apsveic Olaines 1. un
2.vidusskolas skolēnus Ziemassvētkos ar saldumu paciņām (piešķirti
Ls 4710).
• Nolemts apmaksāt šajā mācību gadā transporta izdevumus
personai X sakarā ar meitas pārvadājumiem ar personīgo transportlīdzekli no deklarētas dzīvesvietas
Tiltiņi, Stīpnieki (no minētas dzīvesvietas nav iespējams izmantot
sabiedrisko transportu) līdz Olaines
2.vidusskolai 100% apmērā.
•
Saskaņā
ar
deputātes
J.Golubevas 1.decembra iesniegumu nolemts izbeigt deputātes
Jeļenas Golubevas pilnvaras pirms
termiņa.
PAR PLĀNOTIEM OLAINES
NOVADA OLAINES
PAGASTA TERITORIJĀ
“ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBAS PROJEKTIEM’’
Apstiprināti ūdenssaimniecības
infrastruktūras projektu ieviešanas
termiņi (gadījumā, ja tiks saņemts
projektu līdzfinansējums no ERAF
un KF) ar sekojošiem ieviešanas
grafikiem:
• Stūnīšu ciema apdzīvotā vietā
Gaismas – 2010. - 2012.g.;
• Jaunolaines Lielciems 2.kārta
- 2010. - 2013.g.;
• Pārolaines ciems - 2011. 2013.g.;
• Pēternieku ciems – 2012. 2015.g.
Apstiprināts tehniski – ekonomiskais pamatojums projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Pārolaines ciemā”.
Iekļautās komponentes: ūdensap-

gādes un kanalizācijas sistēmu izbūve. Projekta finansējums aptuveni Ls 310 000 ar PVN (no tiem 85%
ERAF finansējums un 15% pašvaldības finansējums).
Apstiprināts tehniski – ekonomiskais pamatojums projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Pēternieku ciemā”.
Iekļautās komponentes: jaunu urbumu „Pēternieki - 2” un „Pēternieki - 3” izbūve, ūdensapgādes
tīklu rekonstrukcija ciema centrā,
ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, jaunu kanalizācijas tīklu izbūve
kanalizācijas sistēmas paplašināšanai. Projekta finansējums aptuveni
Ls 170 000 ar PVN (no tiem 85%
ERAF finansējums un 15% pašval-

Mums šogad vēl ir iespēja
palīdzēt bērniem, proti, Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai.
Līdz ar to ģimeņu atbalsta grupa “VIVA” un jaunatnes Sarkanais Krusts ziedos līdzekļus

Veltas Elon - King un Sarmītes
Janovskas bērnu grāmatu „Sienāzīšu ceļojums uz Mēness”
iegādei, kas savukārt tiks dāvinātas Olaines pilsētas izglītības iestādēm un bibliotēkām.
Par iegūtajiem līdzekļiem Bērnu
paliatīvās aprūpes biedrība varēs iegādāties daļu no aparatūras
bērnu paliatīvajai aprūpei.
Svētītus un sirsnīgus Ziemassvētkus!
Andra Andersa,
Olaines NVO apvienības
priekšsēdētāja

dības finansējums).
Apstiprināti priekšlikumi tehniski – ekonomiskā pamatojuma
izstrādei projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada
Jaunolaines Lielciemā 2.kārta”,
kuri ietver esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un
jaunu ūdensvadu un kanalizācijas
tīklu paplašināšanu jaunu abonentu
pieslēgšanai. Provizoriskā projekta
finansējuma summa Ls 756 000 ar
PVN (no tiem 85% KF finansējums
un 15% pašvaldības finansējums).
Pēc iepriekš minēto projektu ieviešanas plānots realizēt projektos
iestrādāto tarifu politiku, ja to apstiprinās sabiedrisko pakalpojumu
regulators.

Par apkures maksu
turpinājums no 1. lpp.
atšķīras, pat šķietami līdzīgām mājām.
Spilgts piemērs ir karstā ūdens
piegādes (cirkulācijas) izmaksas,
kas dažādām mājām svārstās no
0,70 Ls līdz 14 Ls no dzīvokļa īpašuma, kas ziemas laikā attiecīgi
ietekmē apkures maksu par apkurināmās platības m2 robežās no Ls
0.015 līdz pat Ls 0.31.
Karstā ūdens pakalpojums, lai
arī ir šķietami vienkāršs un ērts, iz-

maksās ir salīdzinoši dārgs un vienīgā iespēja šis izmaksas samazināt
ir mājas ūdensapgādes sistēmu renovācijā izslēdzot nevajadzīgos siltuma patēriņu karstā ūdens apgādes
sistēmā. Pieredzē rāda, ka mājās ar
rekonstruētu karstā ūdens apgādes
sistēmu siltumenerģijas patēriņš
karstā ūdens cirkulācijas sistēmā
ir iespējams samazināt gandrīz uz
pusi. Līdz ar to ir iespēja izvēlēties
vai nu apmaksāt lielus komunālo
pakalpojumu rēķinus vai mājas renovācijas darbu izmaksas.

Galvenais – nākotne

Nevalstiskās organizācijas aicina atbalstīt bērnus
Atkal ir pagājis viens notikumiem bagāts gads. Kā vienu
no šādiem var minēt pilsētas un
pagasta apvienošanos vienā novadā. Līdz ar to pilsētas NVO
apvienības ļaudīm bija iespēja
iepazīties un sadraudzēties vēl
ciešāk ar pagasta nevalstiskajām
organizācijām.
Liels paldies sakāms Olaines
novada pašvaldībai un sociālajam
dienestam, kopā sadarbojoties
esam raduši iespēju pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un daudzbērnu ģimenēm
apmeklēt baseinu ar atlaidēm.

i z d e v u m s

2009.gads pagasta vēsturē ir
atvēris jaunu lapu. Pagastā ir notikuši daudzi notikumi, kas skāruši ikkatru no mums. Kā viens
no galvenajiem – pašvaldību vēlēšanas. No jūnija mēs dzīvojam
vienā novadā. Daudz kas ir mainījies mūsu dzīvē. Valsts finansiālās problēmas skārušas mūs
visus. Daudzas labas ieceres ir

palikušas projektu stadijā, kuru
īstenošana ir atlikta uz nākamiem
gadiem. Bet jādzīvo ir arī tālāk.
Galvenais mūsu visu dzīvē ir
nākotne. Un nākotne tie ir mūsu
bērni. Šogad uzsākta ilgi gaidītā
pirmsskolas izglītības iestādes
„Magonīte” rekonstrukcija. Jau
nākamgad durvis vērs jaunais
korpuss, kurā savas otrās mājas,
kamēr vecāki darbā, atradīs novada bērni. Liels prieks par to.
Neviens cits, kā mēs paši, ar
sapratni un labām idejām, bez pārmetumiem un rūgtuma, atradīsim
virzību pretī labajam un gaišajam.
Veidosim skaistu savu novadu.
Gaišus, mīļus Ziemassvētkus!
Jaunajā 2010.gadā novēlu droši
skatīties nākotnē, paturēt siltumu
ik smaidā, nosargāt laimi sirdī.
Aija Rituma,

Olaines pagasta pārvaldes vadītāja
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Olaines Domes Vēstis

N o v a d a
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Precinieku ģimene pie
Valsts prezidenta

Sveicam ģimenes ārsti

Nelli Šohinu
nozīmīgā dzīves jubilejā un
pateicamies par ilggadēju
darbu un personīgo
ieguldījumu jaunās
paaudzes veselības aprūpes
nodrošināšanā Olainē.

Olaines novada dome
Turpinot iedibināto tradīciju,
Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatleres kundze
15.decembrī aicinājuši 20 ģimenes no Latvijas pilsētām un
novadiem iedegt Rīgas pils Ziemassvētku egli. Šo ģimeņu vidū
bija arī Olaines novada pārstāvji
- Precinieku ģimene.
Jānis un Anita Precinieki strādā par deju skolotājiem
Olaines PII „Zīle” ar 135 bēr-

niem, Olaines Kultūras centrā ar
deju grupas „Oļi” 122 bērniem
un vada vidējās paaudzes deju
kolektīvu „Janita” ar 42 dejotājiem. Iepriekšējos Dziesmu
un deju svētkos Jānis bija izvēlēts par virsvadītāja palīgu deju
svētkos.
Ģimenē ir 3 bērni. Viņi ir
kopā ar vecākiem gan deju mēģinājumos, gan visos svētku pasākumos.

Sociālā drošības tīkla atvieglojumi veselības
aprūpes saņemšanai trūcīgajiem pacientiem
• Trūcīgie pacienti tiek atbrīvoti no visām
pacientu iemaksām un pacientu līdzmaksājuma par
operāciju, kas līdz šim bija 15 latu.
• Trūcīgie pacienti atbrīvoti no maksas par
uzturēšanos “slimnīcu viesnīcās’’, ja pa dienu
ārstējas dienas stacionārā.
• Valsts apmaksās trūcīgām personām izdevumus
par kompensējamajiem medikamentiem pilnā
apmērā (lētākajām zālēm līdzvērtīgu zāļu grupā), ja
izdevumi par valsts nekompensēto daļu kalendārā
gada laikā sasniedz 50 latus, bet 2009. gadā -12,5
latus.
Veselības norēķinu centra
bezmaksas informatīvais tālrunis 80001234
katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00
Stadiona darba laiks ziemas periodā:
Время работы стадиона на зимний период:
Darbdienās: 8.00 – 17.00
Sestdienās: 9.00 – 15.00
Svētdienās, svētku dienas - slēgts.
Olaines novada pašvaldība izsludina sev piederošu
dzīvokļu īpašumu īres tiesību izsoles:
1. Stacijas ielā 40-8, Olainē (3 - istabu dzīvoklim)
2. Zemgales ielā 11-12, Olainē (1- istabu
dzīvoklim).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā
33, 1.stāvā, Apmeklētāju un informācijas centrā,
Olainē, pirmdienās un ceturtdienās.
Олайнское краевое самоуправление объявляет
аукцион на право аренды ему принадлежащих
квартир:
1. Ул.Стацияс 40-8, Олайне (3 – ех комнатная)
2. Ул.Земгалес 11-12, Олайне (однокомнатная).
С положением аукциона можно ознакомиться по
понедельникам и четвергам в самоуправлении
по ул.Земгалес 33, Олайне, 1 этаж.

4

Olaines novada pašvaldība izsludina konkursu
„Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņas
veidošanas noformējums 2009”.
Konkursa dalībnieki sadalīti trijās grupās:
1.grupa – uzņēmumi un valsts iestādes, kas darbojas Olaines
novada administratīvajā teritorijā, pašvaldības iestādes,
organizācijas, noformējot ēku ārējās fasādes;
2. grupa – Olaines novada iedzīvotāji, noformējot
daudzdzīvokļu ēkas logus, balkonus, lodžijas,
kāpņu telpu logus;
3. grupa – Olaines novada iedzīvotāji, noformējot no ārpuses
privātās dzīvojamās mājas.
Pieteikšanās dalībai konkursā obligāta!
Pieteikumi tiek pieņemti
līdz 2009.gada 30.decembrim (ieskaitot).
Ar konkursa nolikumu var iepazīties
elektroniski - www.olaine.lv,
klātienē - Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā
(Zemgales 33, Olaine, 1.stāvs) vai
Olaines pagasta pārvaldē (Meža 2, Jaunolaine).
Sīkāka informācija pa tālr. 67964333, 67146026.
Олайнское краевое самоуправление
объявляет конкурс
«Рождественское и Новогоднее оформление, создающее
праздничное настроение в 2009 году».
С положением конкурса можно ознакомиться
на www.olaine.lv или в Центре по приему посетителей и
обеспечению информацией (ул.Земгалес 33, Олайне, 1
этаж), а также в Управлении Олайнской волостью (ул.Межа
2, Яунолайне).
Подробная информация по тел. 67964333, 67146026.

Olaines novada pašvaldība kopā ar
Olaines Jauniešu Padomi pasludina
27.decembri par Ziemassvētku sporta dienu un
aicina Olaines novada iedzīvotājus apmeklēt Olaines
pilsētas slidotavu un Olaines pilsētas peldbaseinu
bez maksas.
Sīkāka informācija par darba grafikiem utt.
informatīvajos stendos, www.olaine.lv un
pa tālr. 67964333, 67146026.
Олайнское краевое самоуправление вместе с
Олайнским молодежным советом провозглашают
27 декабря Рождественским днем спорта и
приглашают посетить Олайнский
каток и бассейн бесплатно.
Подробная информация о графиках работы и т.д.
на информативных стендах, www.olaine.lv и
по тел. 67964333, 67146026.

Olaines
novada
pašvaldība
sirsnīgi
sveic
decembrī
70.gadskārtā
Zigrīdu Brikmani
Leontiju Danovsku
Garaldu Kuzminu
Ainu Rozenlauku
Zentu Upeniku
Ļubovu Veisjušanu
Borisu Davidjuku
Jāni Matveju
Voldemāru Mežalu
Valentinu Mišukovu
Ludmilu Sjedinu
Broniusu Slajus
Vladimiru Šarakovu
Aristoriju Ščebrenko
Nelli Šohinu
Vnifantiju Voroncovu
Egonu Zebri
75.gadskārtā
Aleksandru Beļunu
Sergeju Jakovļevu
Editu Johimu
Elgu Kalniņu
Eleonoru Keiseli
Juliju Makejevu
Olgu Strapcāni
Janīnu Babāni
Hedvigu Bedrīti
Sofiju Jevdokimovu
Varvaru Melaua
Jadvigu Novicku
80.gadskārtā
Feoktistu Smirnovu
Ludmilu Uļjanovu
Viktoriju Jurkeviču
Ainu Pluci
90.gadskārtā
Jekaterinu Bistrakovu
91.gadskārtā
Natāliju Biti
92.gadskārtā
Broņislavu Daudišu
94.gadskārtā
Nikolaju Koļesņikovu
Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums
“Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Atbildīgā par izdevumu
sabiedrisko attiecību
speciāliste Nataļja Tropkina.
Ieteikumus un komentārus
sūtiet uz e – pastu
natalja@olaine.lv vai zvaniet
pa tālr. 67146026.

