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informatīvs izdevums

Olainē aug talantīgi un gudri bērni
Maijs Olaines novada skolās atnāca ar pēdējā zvana
skaņām, pirmajiem eksāmeniem un labi padarīta darba
sajūtu. Īpaša tā bija tiem 45
Olaines novada skolēniem un
43 viņu skolotājiem, kurus
mācību gada nogalē Olaines
1. vidusskolas konferenču zālē
kopā aicināja novada domes
priekšsēdētājs Jānis Pavlovičs, lai suminātu par ļoti labiem
sasniegumiem novada mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos, kā arī valsts mēroga skatēs, gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkiem.
Paldies tika teikts skolotājiem, kuri bija pamanījuši skolēnu spējas un talantus, pratuši
tos ieinteresēt strādāt kādā jomā
vairāk, nekā to prasa izglītības
programmas. Gandarīta bija
skolotāja Lelda Balode, jo viņas
skolēni bija gan valsts bioloģijas
olimpiādes uzvarētāju vidū, gan
konkursa „Pazīsti savu organismu” valsts kārtas laureāti. Par
mērķtiecību un strādīgumu tika
uzteikti arī paši skolēni. Piekto
klašu skolēniem saņemtais At-

Ar skanīgu līgo
Lai Jāņunakts zied.
Lai uguns uz sauli
Un vasaru iet.
Novēlam sagaidīt
priecīgus un lustīgus

Līgo svētkus!
Olaines novada dome

zinības raksts un Olaines novada domes priekšsēdētāja rokas
spiediens bija pirmais lielais
pagodinājums, savukārt vidusskolēnu vidū bija skolēni, kuri
tika sveikti ar uzvarām vairākās
olimpiādēs. Viņiem tika dāvātas
arī vērtīgas grāmatas. Bija daudz
smaidu, īpaši tad, kad laureāti
klausījās muzikālo sveicienu, ko
viņiem veltīja piecgadīgā Elizabete Siliņa ar brīnišķīgo balsi un
vienaudži, starptautisko konkursu laureāti: saksofoniste Paulina
Piteņko un akordeonists Eduards
Rutkovskis.

Īpaši tika sumināti tie pedagogi, kuru audzēkņi pārstāvēs
mūsu novadu X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos. 31 tūkstoša dalībnieku vidū būs 230 mūsu novada
skolēni no deju kolektīviem
„Pienenīte”, „Oļi” un Olaines
1. vidusskolas deju kolektīva,
no Olaines mehānikas un tehnoloģiju koledžas kora „Skandijs”. Sūrā darbā uz šo skaisto
mirkli viņus ir vadījuši pedagogi Svetlana Ļitvinova, Aija
Freimane, Jeļena Panfilova,
Anita un Jānis Precinieki un
Kristīne Banaškeviča.
Pienācis jūnijs - laiks, kad
skolai saka ardievas devīto un
divpadsmito klašu absolventi.
Viņu vidū arī mūsu izcilnieki, vairāku mācību priekšmetu
olimpiāžu un konkursu laureāti: Elvis Čops, Artūrs Hodaņonoks, Elīza Brikmane, Guna Sakaine, Liene Miltiņa Anastasija
Orehova, Artjoms Nikolajevs.
Šogad mūsu novada vidusskolas beigs deviņdesmit divi 12.
klašu skolēni, un prieks, ka pieciem no tiem sekmju izrakstos
būs tikai izcilas sekmes: Gunai
Sakainei, Lienei Miltiņai, Artjomam Nikolajevam, Andrejam
Stremovskim un Aleksandram
Gucolam.
Sveicam visus šī gada devīto
un divpadsmito klašu absolventus, viņu skolotājus un vecākus!

Sveiciens un laba vēlējumi visiem
izglītības iestāžu absolventiem!
No pirmā zvana, pirmā sola,
No klases, kas jau gaida mūs,
Vēl pirmie draugi, pirmā skola
Uz visu mūžu prātā būs.
Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot
Un dot.
/O.Vācietis/

Mārīte Zaube,
speciāliste izglītības,
kultūras un jaunatnes lietās

Olaines novada dome

Ģimenes
svētki

Vārds
deputātam

Darām
kopā!

Pilsētas
svētki

“Atvasara”
aicina aust

30. maijā Jaunolainē notika ģimenes svētki. Piedāvājam
apskatīt fotoreportāžu

Ar saviem apsvērumiem
ekonomiskās krīzes sakarā dalās
deputāts Māris Vanags

Projekta «Darām kopā!»
ietvaros Olaines muzejā notika
četras radošās darbnīcas

Ikgadaējo Olaines pilsētas
svētku ietvaros tika atklāts futbola stadions.

Audēju pulciņš “Atvasara” aicina pievienoties jaunas
dalībnieces

2. lpp.

3. lpp.

3. lpp.

4. - 5. lpp.

7. lpp.
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Ģimenes svētki Jaunolainē

Jaukā vasaras sākuma
svētdienā, 30. maijā Jaunolainē notika Ģimenes svētki. Notika gan vietējo talantu, gan
viesu koncerti, bērniem bija
sarīkotas dažādas atrakcijas.
Piedāvājam ielūkoties šī pasākuma fotomirkļos.

vairāk foto www.olaine.lv

Ciemos pie Džimbas

Atzīmējot Starptautisko
bērnu aizsardzības dienu, šī
gada 1.jūnijā Latvijas SOS
Bērnu ciematu asociācijas ģimeņu stiprināšanas un atbalsta projekts Olaines novadā
sniedza iespēju 18 bērniem
ar vecākiem doties aizraujošā drošības ceļojumā ciemos
pie Drošuļa Džimbas, kurš ir
atzīts par personiskās drošības „speciālistu”. Džimba ir
speciāli radīts tēls, kurš palīdz
bērniem atpazīt bīstamas si-
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tuācijas , kurās varētu draudēt briesmas.
Centrā „Dardeze” bērni un
Džimba ceļojumā devās ar vilcienu. Varbūt Jums tas šķiet
dīvaini. Ar vilcienu - ēkā? Jā,
Jūs pareizi sapratāt. Braukšanas
biļetes, kontrole, daudzas pieturvietas, kur bērni ar dažādu
rotaļu un interaktīvu nodarbību
palīdzību mācījās par personisko drošību, kā arī neiztrūkstoša
pietura – „bērnu kafejnīca” ar
našķiem.

Džimba pēc īpaši izstrādātas 3 stundu garas preventīvi
izglītojošas programmas bērniem mācīja apgūt bērnu drošībai svarīgas lietas: kā rīkoties
situācijās, kad svešinieks aicina doties līdz; kā atšķirt labos
pieskārienus no sliktajiem; kā
rīkoties, ja esi apmaldījies u.c.
Sarežģītas un dažkārt vecākus
mulsinošas lietas, uz kurām
grūti rast atbildes un skaidrojumus, šeit tika pasniegtas vienkārši un dabiski.
Arī Tev ir iespēja ciemoties
pie Džimbas gan piesakoties pie
speciālistiem, kuri strādā centrā
„Dardedze”, gan ielūkojoties
interaktīvā portālā par bērnu
personisko drošību un jautājumiem, kas saistīti ar vardarbības
novēršanu www.dzimba.lv, kur
Tu atradīsi dažādu informāciju,
filmas un spēles, kuras vecāki
var spēlēt kopā ar bērniem, lai
rosinātu diskusiju par drošības
jautājumiem.
Vasaras nebēdnīgais brīvlaiks rudenī beidzas un, atsākot
skolas gaitas, tas ir vienlīdz sa-

traucoši gan mazajam skolēnam,
gan viņa vecākiem, domājot par
savu bērnu drošību uz ceļa, skolā, saskarsmē ar vienaudžiem
un pieaugušajiem. Lai arī mēs,
vecāki, runājam ar bērniem par
drošības jautājumiem, tas nekad
nevar būt par daudz.
Atcerēsimies, ka mēs, pieau-

gušie, esam atbildīgi par to, lai
mūsu bērni varētu justies droši
lielajā un reizēm tik nedrošajā
pasaulē!
Solvita Degle,
Ģimeņu stiprināšanas un
atbalsta projekta
“SOS Bērnu ciemati”
koordinatore Olaines novadā

Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarbniekiem piedāvā
apgūt
Ķīmisko procesu tehniķa profesiju
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā
Apmācību ilgums – 6 mēneši
Apmācību laikā tiek maksāta stipendija
Darba devēja izvirzītās pretendentam kvalifikācijas un
izglītības prasības – vidējā izglītība
Pēc apmācību beigšanas tiek nodrošinātas darba vietas
šādos Latvijas uzņēmumos:
• SIA “Olaines ķīmiskā rūpnīca Biolars”
• AS “Grindeks”
• AS “Olainfarm”
• SIA “Silvanols”
Sīkāka informācija NVA Rīgas reģionālajā filiālē un pa
tālr.67870999, 28342230
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Darījām kopā un izdevās!

Projektu konkursā „Olaines novada bērnu un jauniešu
interešu izglītība” no Olaines
novada pašvaldības budžeta
finansējums tika piešķirts Beatrises Konošonokas projektam „Darām kopā”.
Projekta ietvaros Olaines
vēstures un mākslas muzejā tika
organizētas vairākas radošās
darbnīcas, kurās bērni kopā ar
saviem vecākiem un vecvecākiem varēja kopīgi darboties un
tādā veidā apgūt jaunas prasmes. Šajā laikā ikviens varēja
apgūt filcēšanas, pērļošanas pamatus, locīt origami un izgatavot konfekšu pušķus, lai svētku
dienās sagādātu interesantas un

oriģinālas dāvanas saviem mīļajiem cilvēkiem. Ar savām zināšanām un vaļaspriekiem dalījās
Jolanta Briede, Bruno Bahs,
Kristīne Zemīte, Inga Zemīte un
Lība Skuja.
Atsaucība bija negaidīti
liela. Uz katru nodarbību ieradās ap 30 cilvēku, strādāja trīs
stundas un labprāt darbotos vēl
ilgāk. Filcēšanu organizējām
vēlreiz, jo daudzi gribēja pagatavot rotaļlietu. Visgrūtāk gāja
ar konfekšu pušķiem: dažiem
nepietika pacietības pabeigt, citi
nāca strādāt nākošajā dienā.
Izstāde ar izgatavotiem
darbiņiem iepriecināja nevien
autorus, bet visus, kas piedalī-

jās Muzeju nakts pasākumos.
Projekta noslēguma pasākumā
Olaines mūzikas un mākslas
skolas audzēknes Beatrise, Ilze
un Elīna sniedza nelielu koncertu, sveicot radošo darbnīcu dalībnieku ģimenes.
Projekta rezultāti:
5 kopīgi pavadītas pēcpusdienas, darbojoties radošajās
darbnīcās - veicināja labāku saskarsmi starp bērniem un viņu
vecākiem.
Izgatavoto darbiņu izstāde.
Iegūtās zināšanas un jaunās
prasmes dod pamatu jaunām radošām idejām gan bērniem, gan
viņu vecākiem.
Interese bija ļoti liela, muze-

jā arī turpmāk varētu tikt rīkotas
šādas radošās darbnīcas.
Tika veicināta Olaines 1. un
2. vidusskolas, Olaines mūzikas
un mākslas skolas audzēkņu sadarbība ar Olaines Vēstures un
mākslas muzeju.
Popularizēts muzejs un muzeja krājums, piesaistīti apmeklētāji.
Ilze Zemīte,
projekta „Darām kopā” vadītāja

Vārds deputātam

Māris Vanags, A8
PROGNOZES
Pēdējā laikā daudzi prasa –
kad beigsies krīze? Man ir daži
apsvērumi šajā sakarā.
1. Vismaz gadu bankas
neatsāks liela mēroga kreditēšanu. Kāpēc? Tādēļ, ka bankas

šobrīd ir ieinteresētas atņemt
īpašumus tiem, kas vēl pēdējiem spēkiem maksā. Tā ir
viņu peļņa paturēt jau pa lielākai daļai apmaksātas lietas.
2. Kad šis laika posms
būs pagājis, kreditēšana atsāksies straujos tempos. Tas
notiks ne tādēļ, ka atdzīvosies
ekonomika. Naudas vienkārši
ir nenormāli daudz.
3. Pēc daudzām pazīmēm spriežot, pasauli piemeklēs tiešām īsta krīze, bet
pirms tās, loģiski spriežot, tirgi
tiks pārpludināti ar pieejamu
naudu. Kurš no lielo kapitālu (naudas) turētājiem būs tik
liels muļķis, ka beigās paliks
ar apdrukātu papīru kaudzēm?
Protams, ka šī nauda tiks pārvērsta precēs. Tas ir zeltā, ne-

Olaines Vēstures un
mākslas muzejs
Zemgales iela 33, Olaine

Darba laiks:
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
Sestdienās

14:00 – 18:00
10:00 – 17:00
14:00 – 18:00
10:00 – 14:00
11:00 – 14:00

IEEJA BEZ MAKSAS

kustamā īpašumā, ražotnēs,
tehnoloģijās u.c.
Viens no nosacījumiem- to
nedrīkst darīt strauji. Naudaszīmes kā tādas vairs neatbilst
mūsdienu globalizācijas prasībām. Tāpat arī naudas reālais segums (nodrošinājums)
ir smieklīgs. Naudas vērtība
ir pieņēmums, kurš īsā laika
sprīdī var pietuvoties nullei.
Mēs šobrīd esam pieraduši
pie naudaszīmēm un virtuālās
naudas, taču vēl nesen apgrozībā bija sudraba un zelta monētas, vēl senāk vērtība bija
zemei. Tātad vērtību skala
dilstošā secībā: nauda, vērtslietas, zeme (no kuras visas šīs
lietas ir nākušas).
Daudziem visas dzīves laikā nav uzkrājušās nevienas
no nosauktajām vērtībām. Bet
tāpēc nav jābēdājas, jo pastāv
vēl cita vērtību skala – morālā,
kas ir galvenā.

Olaines novada bāriņtiesa izsaka pateicību AS “Olainfarm” par biļešu iegādi desmit Olaines novada bāreņiem uz koncertu
“Ласковый май” Rīgas kongresu namā. Bērni apmeklēja koncertu 4.maijā Rīgā, un tas viņiem ļoti patika.
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Olaines novada iedzīvotāji
5.jūnijā nosvinēja 10. pilsētas
svētkus un atzīmēja 43. pilsētas
gadadienu.
Olaines pilsētas svētku centrālais notikums bija Olaines
stadiona svinīgā atklāšana, tāpēc
arī svētku moto bija „Sportosim
kopā”. Jebkuram svētku dalībniekam tika piedāvāts gan iesaistīties dažādās sporta aktivitātēs,
gan baudīt sportu kā skatītājam,
gan būt vēsturiska notikuma –
stadiona atklāšanas – dalībniekam. Šogad tradicionālais gājiens noslēdzās netradicionāli
– stadionā, kur stadiona atklāšanas laikā savu sagatavotu dāvanu pilsētai priekšnesuma veidā

pasniedza visas piecas Olaines
novada pirmsskolas izglītības
iestādes. Atklāšanas ceremoniju
kuplināja arī citu pašmāju kolektīvi – Olaines Sporta centra
mākslas vingrošanas kolektīvs
“Piruete” un sporta deju kolektīvs “Olaine”. Atklāšanas ceremonijas laikā uzstājās arī viesi
– Talsu un Siguldas pūtēju orķestri, Salaspils kluba „Ašahari”
vingrotājs Leonards Berežnojs,
kas visus pārsteidza ar salto.
Olaines pilsētas svētkos apsveikt
olainiešus ieradās arī Ozolnieku

novada domes pārstāvji – priekšsēdētāja vietnieks Guntis Rozītis
un izpilddirektors Pēteris Veļeckis kopā ar jauniešu basketbola
komandu, kas piedalījās strītbola
sacensībās. Stadiona atklāšanā
piedalījās arī Latvijas Futbola federācijas administrācijas vadītājs
Edgars Pukinsks. Viņš mazajiem
Olaines futbolistiem uzdāvināja
futbola bumbas.
Stadiona rekonstrukcijai noritēja vairākās kārtās. Tiklīdz
kāds posms bija pabeigts, tā lielā
sporta kompleksa viena daļa bija

vairāk foto w
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ki – “Sportosim kopā!”
N o v a d a

pieejama novada iedzīvotājiem
un sportot gribētājiem no citām
apdzīvotām vietām. Pavisam nesen ir noslēgusies pēdējā plānotā
rekonstrukcijas kārta, un stadiona rekonstrukcijas darbus varam
uzskatīt par pabeigtiem. Stadiona
rekonstrukcija bija uzsākta 2008.
gadā rudenī, stadions tika svinīgi
atklāts 2010.gada 5.jūnijā.
Piedalīties Olaines stadiona
svinīgajā atklāšanā tika uzaicināti olainieši – ievērojami sportisti: Gunta Baško, Dmitrijs Miļkevičs, Jānis Kuzmins, Valentins

Morozovs. Olaines novada pašvaldība visiem pasniedza Pateicības rakstus par Olaines vārda
popularizēšanu Latvijā un pasaulē. Tāpat atklāšanas ceremonijas
laikā Olaines novada pašvaldība
pateicās Olaines novada iedzīvotājiem Edvīnam Ausējam, Daivai Gaišajai, Genadijam Mickevičam, Aldim Akantjevam, kas
iegulda nesavtīgu darbu, palīdzot organizēt un īstenot sporta
pasākumus Olainē.
Jāatzīmē, ka šogad par izciliem mācību sasniegumiem
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Olaines pilsētas ģerboni nest
uzticēja Olaines 2.vidusskolas
skolēnam Artjomam Nikolajevam, bet Olaines pilsētas karogu
nesa Olaines sportists Valentins
Morozovs. Šogad bija vēl viens
jauninājums – gājiena priekšgalā
bija divi Valsts policisti uz zirgiem.
Paldies visiem, kas ieguldīja
darbu Olaines pilsētas svētku organizēšanā! Paldies visiem, kas
iesaistījās un piedalījās svētku
programmas aktivitātēs! Ceram,
ka 5.jūniju pavadījāt kā dienu,
ko ir patīkami atcerēties!
Nataļja Tropkina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

w w w. o l a i n e . l v

5

Olaines Domes Vēstis

N o v a d a

p a š v a l d ī b a s

i n f o r m a t ī v s

i z d e v u m s

• DOMES LĒMUMI • DOMES LĒMUMI • DOMES LĒMUMI •
• Pieņemts zināšanai AS
„Olaines ūdens un siltums”
2010.gada 27.aprīļa valdes sēdes lēmums „Par ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas
pakalpojumu tarifu Olaines
pilsētā 2010.gadam”. Nolemts
atlikt Olaines pilsētā jauna
ūdensapgādes un notekūdeņu
attīrīšanas pakalpojumu tarifa
1.312 Ls/m3 (bez PVN) ieviešanu līdz 2011.gada 1.janvārim, atstājot spēkā esošo tarifu
1.152 Ls/m3 (bez PVN). Protokolā ierakstīts: Izskatīt jautājumu par AS „Olaines ūdens
un siltums” iespējamo palīdzību trūcīgajiem iedzīvotājiem vai invalīdiem septembra mēnesī, ņemot vēra AS
„Olaines ūdens un siltums”
2010.gada uzkrājumus.
• Nolemts: - apbalvot
Olaines 1. un 2. vidusskolas
12.klases, Olaines mūzikas
un mākslas skolas absolventus un klases audzinātājus ar
grāmatām vai dāvanu karti
grāmatām par sekmīgiem izglītības un ārpusskolas darba
rezultātiem Olaines novada
pašvaldības izglītības iestādēs un Olaines novadā (Ls
10 vienam skolēnam/audzinātājam); - apbalvot ar Pateicību un piemiņas balvu Ls
10 vērtībā katra priekšzīmīgā
Olaines 1. un 2.vidusskolas
12.klases absolventa vecākus.
• Nolemts organizēt X
skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku ieskaņas koncertu dejotājiem „Ložņā, ložņā
caur zaru zariem” Olaines
pilsētas stadionā 2010.gada
3.jūlijā un piešķirt Ls 1850
organizēšanai.
• Finansiāli atbalstīta
Olaines mākslas vingrotāju
Marikas Zavadskas un Liliānas Kanošķes un treneres Valdas Stūrmanes dalība
Starptautiskajā turnīrā mākslas vingrošanā Polijā no 21.
līdz 23.maijam (piešķirti
Ls 480 ceļa izdevumu un dalības maksas segšanai).
• Finansiāli atbalstīta Viktorijas Jansones dalība Starptautiskajā jauno vokālistu
konkursā Anikšķai (Lietuva)
no 29. līdz 30.maijam (piešķirti Ls 100).
• Finansiāli atbalstīta Edgara Miglinieka dalība Eiropas Maksibasketbola 6. čempionātā Zagrebā (Horvātija)
no 17. līdz 25. jūlijam (piešķirti Ls 290).
• Finansiāli atbalstīta Jaunolaines Kultūras nama bērnu
deju kolektīva „Pienenīte” dalība deju festivālā Slovākijā no
12. līdz 18. jūnijam (piešķirti
Ls 1600). Nolemts komandēt
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vienu Olaines domes pārstāvi
– domes deputātu Andri Greidānu par delegācijas vadītāju
deju festivālā Slovākijā.
• Ņemot vērā Olaines 1.vidusskolas tautas deju kolektīva ilggadīgus ievērojamus
sasniegumus, tai skaitā 2010.
gada skatēs visu kolektīvu
grupu iegūtas pirmās pakāpes
un dalību X Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos, lai
veicinātu kolektīva sagatavošanos deju svētkiem, ka arī
lai motivētu deju kolektīva
dalībniekus turpmākai līdzdalībai kolektīvā, nolemts finansiāli atbalstīt Olaines 1.vidusskolas tautu deju kolektīvu
sakarā ar piedalīšanos X Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos un piešķirt Ls 1500.
• Lai stiprinātu Latvijas – Krievijas valsts pašvaldību partnerattiecības un
kultūras apmaiņu, nolemts
pieņemt Pleskavas (Pskov)
pilsētas pašvaldības ielūgumu, ar kuru, kultūras apmaiņas programmas ietvaros,
ielūdz sieviešu vokālo ansambli „Ivuški” un Olaines
pašvaldības delegāciju piedalīties pilsētas kārtējās gadadienas pasākumos. Sieviešu
vokālais ansamblis „Ivuški”
uzstāsies ar koncertiem oficiālajā svinības programmā
23. – 25. jūlijā. Nolemts komandēt vienu Olaines domes
pārstāvi – deputātu Andreju
Artjomovu
uz Pleskavas
(Pskov) pilsētu (Krievijā) un
atbalstīt sieviešu vokālā ansambļa „Ivuški” trīspadsmit
dalībnieču piedalīšanos Pleskavas (Pskov) pilsētas gadadienas pasākumos.
• Nolemts saskaņot Jeļenas
Semjonkinas-Getmaņukas vasaras atpūtas un piedzīvojumu
dienas nometnes „Raibas dienas Olainē” organizēšanu ēkā
Stacijas ielā 38A, Olainē, no
19. līdz 23.jūlijam. Piešķirti
Ls 400 trūcīgo ģimeņu bērnu uzturēšanās izdevumu apmaksai nometnē „Raibas dienas Olainē”.
• Nolemts izbeigt zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības
uz zemes gabalu d/s „Sputņiks” Nr. 51, Dāvos, Oaines
pagastā ar 2010.gada 31.maiju un iznomāt šo zemes gabalu, noslēdzot Lauku apvidus
zemes nomas līgumu.
• Nolemts nodot pašvaldības nekustamo īpašumu ēku –
kultūras centra klubu, Stacijas
ielā 38A, Olainē p/a „Olaines
sociālais dienests” pārvaldīšanā ar 2010.gada 1.jūliju. Ēkas
Stacijas ielā 38A, Olainē būtu
izmantojamas psihologa kon-

sultāciju kabinetam, jauniešu
centra izveidei, kā arī sociālā
dienesta pakalpojumu paplašināšanai. Olaines Sporta centra direktoram uzdots sagatavot informāciju deputātiem
par sporta aktivitātēm (sporta
sekcijām un pasākumiem) un
jauniešu nodarbinātību Jaunolaines ciemā uz 2010.gada
18.jūnija domes sēdi. P\a
“Olaines sociālais dienests”
direktorei uzdots iepazīstināt
Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas deputātus ar ēkas Stacijas ielā 38A,
Olainē attīstības plānu.
• Nolemts slēgt Vienošanos pie 2000.gada 4.aprīļa
Zemes nomas līguma Nr.13 ar
SIA „BALA”, izdarot nomas
līgumā grozījumus.
• Nolemts nodot biedrībai Motoklubs “Olaine”
mototrases ierīkošanai un uzturēšanai nekustamā īpašuma “Olaines pilsētas meži”,
Olainē otro zemes gabalu
11,0166 ha platībā uz 5 gadiem. Olaines novada pašvaldības
izpilddirektoram
uzdots noslēgt līgumu ar
biedrību Motoklubs “Olaine”
par zemes gabala 11,0166 ha
platībā uzturēšanu. Pašvaldības administrācijai uzdots
pievērst uzmanību, ka ir nepieciešams sakārtot Olaines
pilsētas meža teritorijas daļu
(tautas valodā “Persiki”)
Olaines novadā, kuru patreiz
izmanto biedrība Motoklubs
“Olaine”.
• Nolemts atsavināt Olaines novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu Rīgas
ielā 7, Olainē, 22644 kv.m.
platībā ēku un būvju īpašniekam (likumiskas pirmpirkuma tiesības) SIA “Eskort’’. Īpašuma un juridiskai
nodaļai uzdots: - pieaicināt
sertificētu, licenzētu vērtētāju zemes gabala Rīgas ielā 7
tirgus vērtības noteikšanai;
- informēt SIA “Eskorts” par
noteikto tirgus vērtību zemes gabalam Rīgas ielā 7;
- saskaņot ar SIA „Eskorts”
zemes gabala atsavināšanas
maksāšanas termiņus.
• Apstiprināti saistošie
noteikumi Nr.8 „Olaines novada sabiedriskās kārtības un
sanitārās tīrības noteikumi”.
Deputāti pašvaldības administrācijai pievērsa uzmanību,
ka ir nepieciešams apzināt un
sakārtot piebraucamos ceļus
(šaura braucamā daļa) pie
dzīvojamām mājām Olaines
pagasta teritorijā, kur automašīna tiek novietota uz zaļās
zonas daļas, lai netiktu traucēta satiksme, piekļūšana pie

dzīvojamās mājas.
• Atļauts uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi: - nekustamajam īpašumam „Apsītes”, Dāvi, Olaines pagastā,
sadalot esošo zemesgabalu divos vienādos zemes gabalos;
- nekustamajam īpašumam
„Zemgaļi”, Olaines pagastā
zemes gabaliem, sadalot esošo zemes gabalu trijos zemes
gabalos. Izstrādātais zemes
ierīcības projekts apstiprināšanai jāiesniedz Olaines novada domē.
• Piešķirta adrese „Dobelnieki-2”, Pēternieki, Olaines
pag., Olaines nov., LV-2127”
– zemes gabalam 15.0400 ha
platībā un uz tā atrodošām
ēkām (būvēm).
• Precizētas adreses un
noteikti nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi un platība
jaunizveidotiem nekustamajiem īpašumiem, kas veidojas sadalot nekustamo īpašumu „Apšukalni”, Apšukalni,
Olaines pagastā. Noteikti nekustamā īpašuma aprobežojumi un apgrūtinājumi.
• Apstiprināts 2010.gada
25.maija dzīvokļa īpašuma
Stacijas ielā 18-48, Olainē
īres tiesību izsoles protokols.
• Apstiprināts Olaines novada sociālo pakalpojumu attīstības modelis 2010. – 2016.
gadam.
• Nolemts noslēgt Starpresoru vienošanās ar LR
Labklājības
ministrijas
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par
VSAA Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā
reģistrētās informācijas par
Olaines novadā dzīvojošiem
sociālo pakalpojumu saņēmējiem nodošanu pašvaldībai, lai nodrošinātu Olaines
novada pašvaldības sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu līdz tiešsaistes (on-line) datu pārraides režīma ieviešanai.
• Biedrības „Pierīgas partnerība” izsludinātajā 1. kārtas
atklātajā konkursā Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas”
ietvaros nolemts:
- iesniegt projekta „Veloceliņa izbūve Olaines pilsētas mežaparkā” (veloceliņš
paredzēts bērniem un jauniešiem, tā platums – 2 m,
garums – 316,5 m) iesniegumu, kura kopējā finansējuma
summa sastāda 9 212,46 LVL
bez PVN. Projekta atbalsta
gadījumā, nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu
4 237,73 LVL;

- iesniegt projekta „Apgaismojuma ierīkošana Olaines pilsētas mežaparkā”
iesniegumu, kura kopējā finansējuma summa sastāda
11 557,27 LVL bez PVN.
Projekta atbalsta gadījumā,
nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 5 316,35 LVL;
- iesniegt projekta „Sporta aprīkojuma iegāde Olaines Sporta centram” (slidas
nomai Olaines slidotavā un
vieglatlētikas
aprīkojums
Olaines stadionam) iesniegumu, kura kopējā finansējuma
summa sastāda 2 488,50 LVL
bez PVN. Projekta atbalsta
gadījumā, nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu
1 144,70 LVL.
- iesniegt projekta „Atpūtas vietu labiekārtošana
Olaines novadā” (soliņu un
atkritumu urnu uzstādīšana
Olaines pagasta teritorijā un
Olaines pilsētā) iesniegumu, kura kopējā finansējuma
summa sastāda 4 880,00 LVL
bez PVN. Projekta atbalsta
gadījumā, nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu
2 244,80 LVL.
- iesniegt projekta „Aktīvās atpūtas laukuma izveide
Olaines novadā” (āra trenažieru uzstādīšana Olaines
stadiona teritorijā) iesniegumu, kura kopējā finansējuma
summa sastāda 3 713,17LVL
bez PVN. Projekta atbalsta
gadījumā, nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu
1708,05 LVL.
Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam
1.kārtā ir iespējams saņemt finansējumu projektu īstenošanai gan pilsētas, gan pagasta
teritorijā, toties augustā tiks
izsludināta Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda ieviešana Latvijā 2007.
-2013. gadam 1.kārta, kuras
ietvaros projektu realizācija
būs iespējama tikai pagasta
teritorijā. Līdz ar to šobrīd
tiek iesniegti projekti, kur
vairāk tiek likts uzsvars uz
projektu realizāciju pilsētas
teritorijā.
• Pagarināts pašvaldībai
piederoša dzīvokļa īpašuma
Kūdras ielā 6 -55, Olainē īres
tiesību izsoles termiņš, nosakot:
- dzīvokļa īres tiesību izsoles sākumcenu Ls 400;
- īres tiesību izsoles laiku
- 2010.gada 15.jūnijā plkst.
10.00;
- pieteikšanās un dokumentu iesniegšanas termiņu
līdz 2010.gada 14.jūnijam
plkst.15.00.

Olaines Domes Vēstis
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• РЕШЕНИЯ ДУМЫ • РЕШЕНИЯ ДУМЫ • РЕШЕНИЯ ДУМЫ •
• Принято решение отложить введение нового тарифа на услугу водоснабжения и очистки сточных вод
в городе Олайне в размере
1.312 Ls/m3 (без НДС) до 1
января 2011 года, и оставить
в силе существующий тариф
1.152 Ls/m3 (без НДС). В
протоколе сделана запись: в
сентябре рассмотреть вопрос
о возможной помощи от АО
„Olaines ūdens un siltums” малоимущим жителям и инвалидам, учитывая накопления
предприятия.
• За успехи в учебе и внешкольной работе решено наградить учеников 12 класса
Олайнской средней школы №1
и №2, воспитанников Олайнской музыкальной и художественной школы, а также их классных руководителей книгами
или подарочными картами на
приобретение книг (в размере
10 латов на человека). Также
решено наградить Благодарностью и памятным сувениром
(стоимостью 10 латов) родителей примерных учеников 12
класса в Олайнских школах.
• Дума согласовала проведение дневного лагеря летнего
отдыха «Raibas dienas Olainē»

Еленой Семенкиной – Гетманюк с 19 по 23 июля в здании
по адресу ул.Стацияс 38А,
Олайне. Дума выделила 400 латов на оплату посещения этого
лагеря детей из малоимущих
семей в Олайнском крае.
• Принято решение с 1
июля 2010 года передать здание Олайнского краевого самоуправления – клуб центра
культуры по ул.Стацияс 38А,
Олайне в управление Олайнской социальной службе. Эти
помещения предусматривается
использовать для консультаций
психолога социальной службы,
создания молодежного центра,
а также для расширения услуг
социальной службы.
• Директору Олайнского
центра спорта поручено подготовить информацию для депутатов на заседание 18 июня о
спортивных мероприятиях (в
т.ч. и спортивных секциях) в
Яунолайне.
• Утверждено обязательное положение №8 «Правила
по общественному порядку и
санитарной чистоте в Олайнском крае». При обсуждении
вопроса депутаты обратили
внимание администрации на
то, что необходимо решать

Valsts probācijas dienesta
organizētais izlīgums

Lai vairotu sabiedrības informētību par iespēju risināt
konfliktus, kas radušies noziedzīga nodarījuma rezultātā,
ne tikai tiesas, bet arī izlīguma
ceļā, Valsts probācijas dienests
sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Sabiedriskās politikas
centru “Providus” un Latvijas
Universitātes Juridisko Fakultāti no š.g.17. līdz 21. maijam
rīkoja izlīguma nedēļu, kuras
ietvaros Rīgā un citās Latvijas
pilsētās notika informatīvi pasākumi, diskusijas un semināri.
Valsts probācijas dienesta
Rīgas rajona teritoriālās struktūrvienības Olaines filiāles darbinieki tikās ar Rīgas rajona
prokuratūras, Valsts policijas Rīgas reģiona Olaines policijas un
Baložu policijas darbiniekiem,
Olaines 1.vidusskolas 7C klases
skolēniem, šajās tikšanās reizēs
stāstot, diskutējot par aktualitātēm izlīguma jomā.
“2009.gadā
pieprasījumu
skaits pēc izlīguma kriminālprocesā saglabājās liels. Valsts probācijas dienests iesaistījās 745
izlīgumu organizēšanā. 2009.
gadā 39% gadījumu tika organizēti izlīgumi par smagiem
noziegumiem, 33% par mazāk
smagiem noziegumiem, 20% par
kriminālpārkāpumu un 8% par
sevišķi smagiem noziegumiem.
Salīdzinot ar vienas tiesas sēdes
izmaksām – 200 lati, izlīgums
ir arī efektīvs valsts budžeta līdzekļu taupīšanas instruments, jo
viena izlīguma izmaksas nepārsniedz 20 latus” –Valsts probācijas dienesta vadītājs Aleksandrs
Dementjevs.

Izlīguma pamatā ir taisnīguma atjaunošanas pieeja, kuru
pasaulē izmanto noziedzīga nodarījuma radītā ļaunuma mazināšanai vai novēršanai. Izlīgums
ir brīvprātīgs sarunu process,
kurā piedalās cietušais un persona, kura izdarījusi noziedzīgu
nodarījumu, un kuru vada neitrāla persona – Valsts probācijas
dienesta apmācīts un sertificēts
starpnieks. Viņš izlīguma procesā palīdz uzturēt konstruktīvas
sarunas starp iesaistītajām pusēm, neuzspiežot risinājumu, nevienu netiesājot, ievērojot konfidencialitāti un neitralitāti. Šīs
pieejas mērķis ir sniegt iesaistītajām pusēm iespēju pārrunāt
noziedzīgā nodarījuma radītās
sekas, lai mazinātu to ietekmi uz
viņu dzīvi nākotnē. Izlīgums var
būt par iemeslu kriminālprocesa
izbeigšanai vai tiesa to var ņemt
vērā, nosakot sodu.
“Faktiski izlīgums nav tikai
risinājums kriminālprocesa ietvaros, tas pat ir daudz svarīgāks kā
palīdzība cietušajam, palīdzība
likumpārkāpējam un palīdzība
sabiedrībai kopumā. Būtiskākais
ir, ka tiek atjaunots taisnīgums.
Cietušajam ir iespēja izprast notikušā iemeslus un izkļūt no upura
lomas, bet likumpārkāpējam reāli
apzināties sava nodarījuma sekas” – Sabiedriskās politikas centra “Providus”, krimināltiesību
eksperts, Dr.iur - Andrejs Judins.
Sarmīte Šidlovska,
Valsts probācijas dienesta
Rīgas rajona
teritoriālās struktūrvienības
Olaines filiāles vadītāja

вопрос о приведении в порядок подъездных дорог к жилым домам (в местах с узкой
проезжей частью) на территории Олайнской волости. В тех
местах где автомобили ставят
частично на зеленой зоне, чтобы не мешать движению по
дороге и обеспечить подъезд к
жилому дому.
• Решено подать несколько
проектов на получение софинансирования от товарищества
«Pierīgas partnerība» в рамках
открытого конкурса:
– проект «Строительство велодоржки в лесопарке
г.Олайне» (велодорожка длиной 316,5 м и шириной – 2 м)
на сумму 9 212,46 латов без
НДС (самоуправление софинансирует 4 237,73 латов);
– проект «Установка освещения в лесопарке г.Олайне»
на сумму 11 557,27 латов без
НДС (самоуправление софинансирует 5 316,35 латов);
– проект «Приобретение оснащения по спорту для Олайнского центра спорта» (коньки
для аренды на Олайнском катке
и оснащение по легкой атлетике для Олайнского стадиона)
на сумму 2 488,50 латов без
НДС (самоуправление софи-

нансирует 1 144,70 латов);
– проект «Благоустройство
мест отдыха в Олайнском крае»
(установка скамеек и урн для
мусора на территории Олайнской волости и в г.Олайне) на
сумму 4880 латов без НДС (самоуправление софинансирует
2 244,80 латов);
– проект «Создание площадки активного отдыха в
Олайнском крае» (установка
уличных тренажеров на территории Олайнского стадиона) на
сумму 3 713,17 латов без НДС
(самоуправление софинансирует 1708,05 латов).
На данном этапе можно
подавать проекты, реализация
которых предусмотрена как
на территории волости, так и
города, а в августе будет открыт другой фонд, где будут
приниматься проекты с реализацией только на территории волости. Поэтому сейчас
решено подать больше проектов с реализацией на территории города.
• Выделено финансирование на:
– участие представителей
Олайнского коллектива по
художественной
гимнастике
Марике Завадской и Лилиане

Каношке с тренером Валдой
Стурмане в международном
турнире по художественной
гимнастике в Польше;
– участие Виктории Янсоне
в международном конкурсе молодых исполнителей в Литве;
– участие Эдгара Миглиниека в Европейском шестом
чемпионате по максибаскетболу в Хорватии;
– участие детского танцевального коллектива дома
культуры в Яунолайне «Пиенените» в танцевальном фестивале в Словакии;
– приобретение необходимых составляющих для танцевальных костюмов коллективу
народных танцев Олайнской
средней школы №1 для участия в Х молодежном празднике
песни и танцев.
• Для укрепления партнерских отношений Латвии и
России, решено принять приглашение самоуправления города Псков и принять участие
в празднике г.Псков. Решено
командировать на праздник
г.Псков депутата А.Артемова и
13 участниц женского вокального ансамбля «Ивушки» для
участия с концертной программой на празднике.

• ВКРАТЦЕ •
• На рассмотрение в министерство образования и науки подан проект «Создание
места активного отдыха для
молодежи в Яунолайне по
ул.Пионеру».
• Получено софинансирование на реализацию проекта
«Улучшение
энергоэффективности Олайнского центра
здоровья и приспособление
его для людей с функциональными нарушениями», в рамках которого предусмотрено
утепление здания центра здоровья и строительство лифта.
• Ведется проверка нали-

чия договоров по обслуживанию отходов/мусора у садоводческих кооперативов и
владельцев частных домов.
• Контроль строительных
работ в рамках проекта «Реконструкция Олайнского дошкольного учреждения «Магоните»».
• Проводятся подготовительные работы по установке
дополнительно семи информативных стендов на территории Олайнской волости.
• Подготовлен проект «Развитие инфраструктуры водного хозяйства в Стуниши» на

получения софинансирования. Подача проекта в июле.
Ведется работа по подготовке
проектов «Развитие инфраструктуры водного хозяйства
в Паролайне, Петерниеки,
Яунолайне (2 часть)» на получения софинансирования в
ближайшие годы.
• Проверка технического
состояния и ремонт детских
игровых площадок.
• Обследование системы
освещения.
• Согласование дорожных
знаков с дирекцией «Latvijas
Valsts ceļi».

Audēju pulciņš “Atvasara”

aicina jaunas dalībnieces

Audēju pulciņš “Atvasara”, kas Olainē
veiksmīgi darbojas jau vairāk kā desmit gadus,
aicina jaunas dalībnieces.
Pulciņa vadītāja ir tautas daiļamata meistare Dace Urbanoviča. Viņa stāsta, ka aušana
kā brīvā laika pavadīšanas veids ļauj meitenēm
ne tikai apgūt amatu, bet arī ieaudzina kārtības

izjūtu un pašdisciplīnu. Jaunākajai pulciņa dalībniecei ir 10 gadi.
Pulciņam ir telpas Zemgales ielā 31. Uz dažādajām stellēm var noaust daudz ko – sākot ar
grāmatzīmēm un prievītēm, beidzot ar paklājiem.
Jauni dalībnieki aicināti pieteikties pa tālruni 26835924.
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Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
jūnijā

Pasākumi Olaines novadā jūnijā, jūlijā un augustā
Datums, laiks
No jūnija līdz augustam ieskaitot
16.06.
16.06.
19.06. plkst.19.00
21.06. plkst.17.00
No 21.06. līdz
30.06.

Pasākums
Sacensības jauniešiem pludmales volejbolā “Bumbas
pavēlnieks”. Sacensībām ir septiņi posmi vasaras garumā.
Dzejniekam Mārim Čaklajam – 70 (1940- 2003).
“Ej kā apmātais, tātad kā brīvais...” – dzejnieka, žurnālista
Māra Čaklā 70 jubilejai veltīta literāra izstāde (1940-2003).
Līgo svētku pasākums “Nāciet lieli, nāciet mazi
Jāņu dienu ielīgot!”
Ielīgošanas pasākumi Pēterniekos
“Vasaras saulgriežu laiks” – momentizstāde

22.06. plkst.10.00

“Piedzīvosim Jāņus” – ielīgošana

22.06. plkst.20.00
22.06.

Ielīgošanas svētki
Varoņu piemiņas diena (Cēsu kauju atceres diena)
“Visu gadu dziesmas krāju” – tematiska izstāde un Jāņu
ielīgošana
Jaunieguvumu izstāde

22.06.
28.06.
03.07. plkst.17.00
No 05.07. līdz
15.08.
No 26.07. līdz
13.08.
jūlijs
jūlijs
jūlijs
31.07. un 01.08.
plkst.10.00
08.08.
14.08. plkst. 12.00
No 16.08. līdz
22.08.
28.08. plkst.19.00
29.08. plkst. 14.00
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X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas
koncerts “Ložņā, ložņā caur zaru zariem”. Piedalās Olaines
novada un kaimiņu pašvaldību bērnu un jauniešu deju kolektīvi.
Olaines novada atklātais Futbola Vasaras čempionāts
(var piedalīties jebkura iedzīvotāju komanda,
iepriekš piereģistrējoties)
Radošās darbnīcas bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem darbdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.
Pieteikties Olaines Kultūras namā līdz 19.07.
Cirka “ALLE” izrāde
Alternatīvo rokgrupu koncerts – salidojums
Olaines novada turnīrs pludmales volejbolā “Četri pret četri”
Olaines novada atklātās Ūdens tūrisma sacensības
“Kaķu mači 2010”
Mirušo piemiņas dienas pasākumi Olaines novada 6 kapsētās:
Stīpniekos – plkst.11.00; Baložos – plkst.12.00;
Sila kapos – plkst.13.00; Olaines kapos – plkst.15.00;
Pēterniekos – plkst.16.00; Līduma kapos – plkst.17.00
Olaines novada bērnības svētki
“Pirms skolas jampadracis” - radošās darbnīcas bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Pieteikties Jaunolaines kultūras namā
vai pa tālr. 67811305, 26477634
“Kad skolas zvans jau sauc” koncerts – diskotēka
Piedalās grupa PER, Musiqq, Sapnītis u.c.
Atpūtas un sporta pasākums bērniem “Tevi gaida skola”

Norises vieta
Pēterniekos
Jaunolaines Bibliotēka, Meža iela 2, Jaunolaine
Gaismu Bibliotēka, Gaismas iela 1, Stūnīši
Parkā pie Olaines Kultūras nama,
Zeiferta iela 11, Olaine
Pēternieku parks, Pēternieki
Olaines Bibliotēka, Zemgales iela 24, Olaine
Olaines Vēstures un mākslas muzejs,
Zemgales iela 33, Olaine
Jaunolaines stadionā, Jaunolainē
Jaunolaines Bibliotēka, Meža iela 2, Jaunolaine
Gaismu Bibliotēka, Gaismas iela 1, Stūnīši
Gaismu Bibliotēka, Gaismas iela 1, Stūnīši
Olaines stadions, Zeiferta iela 4, Olaine

Olaines stadions, Zeiferta iela 4, Olaine

Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11, Olaine
Jaunolaines stadions, Jaunolaine
Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine
vieta tiks precizēta

70. gadskārtā
Mirdzu Bajāri
Ļubovu Belodvorcevu
Vadimu Bronzovu
Fortunatu Fedoruku
Elgu Jurgēvicu
Rimmu Karkinu
Sergeju Katkovu
Mečislavu Konceviču
Martu Krilovu
Mariju Krupeņņikovu
Veru Kurilovu
Viesturu Lindi
Viktoriju Morasti
Airu Priekuli
Fainu Romanovu
Danieļu Rukšenu
Svetlanu Seļivanovu
Janīnu Simakovu
Linu Sokolovu
Valentīnu Šņukuti
Francišku Timšu
Pēteri Usanovu
Velgu Zvirgzdiņu
75. gadskārtā
Mariju Bočmanovu
Jevgeņiju Cvetkovu
Valentīnu Kiseļovu
Jeļenu Lomakinu
Dzidru Murāni
Alfrēdu Oltiņu
Antonu Podrezu
Liliju Pūci
Alfredu Vasiļjevu
80. gadskārtā
Mariju Lukjančiku
Pēteri Punculi
Birutu Roni
85. gadskārtā
Kārli Taukulu
90. gadskārtā
Olgu Meļikovu
93.gadskārtā
Antoninu Sukharevu
Inu Ķauni
94.gadskārtā
Agripinu Iļjušenko
Marfu Jaudakimavu
97.gadskārtā
Aleksandru Semjonovu

Dalbe, Misas upe
Stīpnieku; Baložu; Sila; Olaines;
Pēternieku; Līduma kapi
Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11, Olaine
Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine
Parkā pie Olaines Kultūras nama,
Zeiferta iela 11, Olaine
Jaunolaines stadions, Jaunolaine

Informācijai par pasākumiem sekojiet līdzi informācijas stendos un www.olaine.lv

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.

