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Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums

Olaines novads plūdu laikā

Paveries debesīs, ieklausies vējā,
jūti kā mostas puķe un strauts.
Lieldienu rīta dzīvības dziesmu,
mūža garumā sadzirdēt ļauts.

Sirsnīgi sveicam Lieldienās!
Lai gaiša noskaņa, prieks un
labsirdība ienāk katrā sētā un mājā!
Olaines novada dome

Поздравляем с
праздником Пасхи!
Пусть светлое, доброе и
радостное придет в каждый дом
Олайнского края!
Олайнское краевое самоуправление

Arī šogad Olaines novadā ir
teritorijas, kuras aprīlī pārklāj
ūdens. Daudzviet tas ir saistīts ar palu ūdeņiem, dažviet ar
augstajiem gruntsūdeņiem (kā,
piem., Medemciemā). Plūdi
lielāko tiesu skar Olaines novada Olaines pagasta teritoriju
A8 šosejas labajā pusē (virzienā Jelgava - Rīga) pie Misas
upes, Olainītes upes un citām
ūdenstilpnēm – t.s. daļēji Jaunolaini, dārzkopības kooperatīvu „Ezītis”, Pēterniekus,
Kalmes u.c. Plūdu skartās teritorijas platība ir aptuveni tāda
pati kā iepriekšējā gadā, toties
ūdens līmenis daudzviet ir zemāks nekā 2010.gadā (dati uz
18.aprīli). Vislielāko skaitu no
applūdinātās teritorijas sastāda
lauki: ļoti liels kaitējums tiek
nodarīts Olaines novadā strādājošajiem lauksaimniekiem.
Atkal plūdu skartajā teritorijā
ir cietuši pašvaldības grants
ceļi un d/s „Ezītis” iekšējie
ceļi. Dažviet ceļi vairs nav izbraucami (atrodas zem ūdens,
vai vietām ir izskaloti), līdz ar
to ir uzstādītas attiecīgās ceļa

zīmes un izstrādāta apbraukšanas ceļu shēma. Jāatzīmē,
ka faktiski pie visām mājsaimniecībām var tikt, izmantojot
apbraucamos ceļus. Neizpaliekam arī bez cilvēku evakuācijas. Pirmos evakuēja 10.aprīlī. Toties jāatzīmē, ka šogad
evakuēto cilvēku un nopietni
cietušo māju skaits ir mazāks
nekā 2010.gadā. Ir cietušas pie
mājām pieguļošās teritorijas un
sakņu dārzu zemes gabali, bet
jārēķinās ar to, ka plūdu skartie nekustamie īpašumi vairumā gadījumu atrodas novada
applūstošajās teritorijās, daļa
no tām pat vecajā Misas upes
gultnē.
No plūdu sākuma līdz šodienai no sešām d/s „Ezītis”
mājsaimniecībām ir evakuēti
18 cilvēki un 1 suns (2010.
gadā – 35 cilvēki). Divi cilvēki pagaidām ir devušies pie
radiem, bet 16 atrodas Olaines
dienesta viesnīcā „Zemgales
29”. Cilvēkus, kuri ir lūguši
palīdzību, no notikuma vietas
uz viesnīcu Olaines pilsētā ved
Olaines pašvaldības policijas

Atjaunos Aprūpe bez
siltinājumu maksas

ekipāža. Šo cilvēku uzturēšanos viesnīcā apmaksā pašvaldība. Trūcīgām personām tiek
nodrošināta arī bezmaksas ēdināšana Olaines sociālās aprūpes centrā. Jāpiebilst, ka dzīvnieki tiek glābti gadījumā, ja to
ir lūdzis dzīvnieka īpašnieks.
Jāatzīmē, ka ir cilvēki, kas
nevēlas evakuēties. Tam ir vairāki iemesli: ir cilvēki, kas dzīvo mājās, kur iekšpusē sauss,
bet palu ūdens ir apkārt mājai,
līdz ar to cilvēks pats risina
jautājumu par pārvietošanos
pa ūdeni (ņemot vērā to, ka šīs
teritorijas ir applūstošas, cilvēkiem ir laivas, labi gumijas
zābaki utt.). Ir arī mājas, kurās
saimnieki pārvietojas uz otro
stāvu vai samierinās ar šo situāciju, jo baidās no zādzībām
un demolēšanas, līdz ar to nevēlās pamest mājas.
Jāatzīmē, ka Olaines novada pašvaldība, zinot par applūstošo teritoriju esamību novadā, redzot šā gada faktisko
situāciju ziemas periodā, vado-

Sakopsim
Olaines novadu!

Visi Olaines novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties
Lielajā talkā un
30. aprīlī plkst. 9.00 pulcēties
• Olainē pie Olaines novada pašvaldības, Zemgales ielā
33, Olainē – atbildīgā Marija
tālr. 67146028, 28575504
• Jaunolainē pie Olaines
pagasta pārvaldes, Meža ielā
2, Jaunolainē – atbildīgie: Aija
tālr. 67962442, 29510971 un
Genādijs tālr. 29931788
• Gaismās pie dienas centra „Gaismas” Gaismas ielā 6,
Stūnīšos - atbildīgā Laila tālr.
67931164

• Medemciemā pie d/s
„VEF Baloži” valdes ēkas – atbildīgais Andris tālr. 22078932
• Pēterniekos pie bijušās
skolas ēkas (lūgums ņemt līdzi
grābekļus) – atbildīgais Māris
tālr. 29131442
• Jāņupes karjerā – atbildīgā Dace tālr. 29207373
Talkas inventāru - maisu un
cimdu pāri – talciniekiem būs
iespēja saņemt pie atbildīgajiem koordinatoriem 30.aprīlī
no plkst. 8:30.
Aicinām arī privātīpašniekus, juridiskas organizācijas un
dārzkopības sabiedrības sakopt
savas teritorijas.

Valsts
policija

Slāvu
kultūras

Muzeju
nakts 2011

turpinājums 4. lpp. u

Mājām, kurām stiprais vējš
aprīļa sākumā noplēsa siltinājumu, tas tiks atjaunots

Informējam par Olaines novadā pieejamo bezmaksas medicīnisko aprūpi mājās

Par aktualitātēm stāsta
Kaspars Ramma, Valsts policijas Olaines iecirkņa priekšnieks

Fotoreportāža no Slāvu kultūru nedēļas pasākumiem Olaines novadā

Olaines Vēstures un mākslas muzejs aicina apmeklēt kārtējo Muzeju nakti 14. maijā

2. lpp.

4. lpp.

5. lpp.

7. lpp.

8. lpp.
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OLAINES ŪDENS UN SILTUMS ATVAINOJAS

Vēja noplēstais siltinājums ar defektiem būvnieku vainas dēļ
AS „Olaines ūdens un
siltums” informē par daudzdzīvokļu māju siltināšanas
darbu defektiem un to novēršanu
Aprīļa sākumā ar vēja brāzmām Olainē tika bojāts divu
daudzdzīvokļu māju Stacijas
ielā 18 un Zemgales ielā 23
gala sienu siltinājums, to faktiski pilnīgi noraujot.
11.aprīlī uz abu māju apsekošanu tika uzaicināts sertificēts eksperts, lai noskaidrotu
siltinātāja bojājumu iemeslus
un izstrādātu priekšlikumus
par veicamajiem pasākumiem
turpmākai siltinātāja bojājumu
novēršanai.
Saskaņā ar eksperta 15.aprīlī iesniegto Tehniskās ekspertīzes atzinumu, siltinātāja
bojājumu iemesls ir būvdarbu
izpildītāja pieļautās atkāpes
no siltinātāja ieklāšanas tehnoloģijas. Ņemot vērā iepriekš
minēto, siltinātāja bojājumi
uzskatāmi par būvniecības de-

Atjaunos bez maksas

fektu, kas būvdarbu veicējam
jānovērš tā sniegtās kvalitātes
garantijas ietvaros. Ieinteresētie dzīvokļu īpašnieki ar Tehniskās ekspertīzes atzinumu
var iepazīties akciju sabiedrībā „Olaines ūdens un siltums”
(Kūdras ielā 27, Olainē).
Abu daudzdzīvokļu māju

siltināšanas darbi tika pabeigti 2006.gada rudenī, to izpildi
ir veicis viens darbu izpildītājs. Ņemot vērā, ka līgumā
par siltināšanas darbu veikšanu ir paredzēta 5 gadu kvalitātes garantija, siltinātāja
atjaunošanas darbi tiks veikti
uz būvdarbu izpildītāja rēķi-

OLAINES ŪDENS UN SILTUMS INFORMĒ

Dzeramā ūdens patēriņa korekcija

Pēc vairāku laikrakstu
publikācijām par ūdens patēriņa korekcijas pielietošanu Rīgas pilsētā, AS „Olaines
ūdens un siltums” ir saņēmusi Olaines pilsētas iedzīvotāju
iesniegumus, kuros tiek paziņots par atteikšanos apmaksāt komunālo pakalpojumu
rēķinos iekļauto maksu par
ūdens patēriņa korekciju.
Ņemot vērā iepriekš minēto, AS „Olaines ūdens un siltums” sniedz paskaidrojumu
par ūdens patēriņa korekcijas
aprēķināšanas kārtību:
• norēķini par komunālo
pakalpojumu piegādi, tai skaitā ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem,
AS
„Olaines ūdens un siltums”
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošām daudzdzīvokļu
mājām tiek veikti saskaņā ar
2008.gada 9.decembra LR MK
noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
norēķinās par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”. Iepriekš minēto
MK noteikumu 19. punkts nosaka, ka, ja dzīvojamās mājas
aukstā ūdens ievadā, kā arī katrā atsevišķā īpašumā vai visos
atsevišķajos īpašumos ir uzstādīti skaitītāji un tie ir pārbaudīti, bet veidojas starpība starp
mājas kopējā skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot
arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk – ūdens patēriņa starpība),
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tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins, ūdens patēriņa starpību
sadalot proporcionāli ūdens
patēriņam dzīvokļu īpašumos.
• ņemot vērā, ka LR MK
noteikumi Nr.1013 ir spēkā
esoši, AS „Olaines ūdens un
siltums”, veicot komunālo pakalpojumu maksas aprēķinus
saskaņā ar minētiem noteikumiem rīkojas likumīgi;
• izskatot laikrakstu publikācijas, AS „Olaines ūdens
un siltums” var sniegt sekojošu komentāru:
publikācijās
tiek aprakstīts tiesas process
par ūdens patēriņa korekcijas
pielietošanu līdz 2008.gada
9.decembra LR MK noteikumu
Nr.1013 izdošanai, līdz ar to, ja
namu apsaimniekotājam nebija
citu normatīvo dokumentu, kas
noteiktu komunālo pakalpojumu maksas aprēķināšanas kārtību tā apsaimniekošanā esošās
dzīvojamās mājās, iespējams
varēja rasties strīds par ūdens
patēriņa korekcijas pielietošanas likumību. Olaines pilsētas
gadījumā līdz LR MK noteikumu Nr.1013 izdošanai tika
pielietota pašvaldības apstiprināta metodika, kas noteica kārtību, kādā veicami norēķini par
komunālajiem pakalpojumiem
AS „Olaines ūdens un siltums”
apsaimniekošanā esošās daudzdzīvokļu mājās. Līdz ar to nav
pamata apšaubīt ne iepriekš, ne
arī pašlaik veikto pakalpojumu
maksas aprēķina pamatojumu.
Būtiski ir ņemt vērā, ka LR
MK noteikumu Nr.1013 pielietošana dzīvokļu īpašniekiem

nav uzspiesta. MK noteikumu
punktā 1.1. ir atrunāts, ko nosaka minētie noteikumi - kārtību, kādā tiek veikta samaksa
par daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas (turpmāk – dzīvojamā
māja) uzturēšanai nepieciešamajiem
siltumenerģijas,
ūdensapgādes, kanalizācijas,
asenizācijas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un lifta
pakalpojumiem (turpmāk –
pakalpojumi), ja pakalpojums
tiek sniegts ar valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības (turpmāk – pārvaldnieks)
starpniecību. Ņemot vērā, ka
AS „Olaines ūdens un siltums”
ir pašvaldības akciju sabiedrība, MK noteikumi Nr.1013 tai
ir saistoši un tai ir pienākums
nodrošināt to izpildi.
MK noteikumi piedāvā alternatīvu, punktā 2. nosakot
- ka noteikumi ir piemērojami līdz dienai, kamēr dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju
līgumu pilnvarota persona ar
nodošanas un pieņemšanas aktu
pārņem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības un dzīvokļu
īpašnieki savstarpēji vienojušies par to, kā tiek noteikta katra īpašnieka apmaksājamā daļa
par saņemto pakalpojumu un tā
sniegšanas kārtība. Līdz ar to
dzīvokļu īpašniekiem ir dotas
visas iespējas, savstarpēji vienojoties, noteikt jebkuru citu
komunālo pakalpojumu maksājumu aprēķināšanas kārtību.
AS „Olaines ūdens un siltums”

na. Plānots siltinātāja atjaunošanas darbus uzsākt aprīļa
mēneša trešajā dekādē.
Lai izslēgtu siltinātājā bojājumus citās daudzdzīvokļu māju Stacijas ielā 18 un
Zemgales ielā 23 sienu daļās,
kur siltinātājs netika bojāts,
ir panākta vienošanās ar dar-

bu izpildītāju, ka pēc bojātā
siltinātāja atjaunošanas darbu pabeigšanas tiks veikti
nebojātā siltinātāja papildus
nostiprināšanas darbi un sienu dekoratīvās apdares atjaunošana.
AS „Olaines ūdens un siltums” plāno, ka pēc darbu pabeigšanas pie ēkām Stacijas
ielā 18 un Zemgales ielā 23 tiks
veiktas siltinātāja stiprinājumu
pārbaudes visām siltinātajām
daudzdzīvokļu mājām Olaines
pilsētā, nepieciešamības gadījumā veicot siltinātāja papildus
nostiprināšanu un dekoratīvās
apdares atjaunošanu.
Neraugoties uz to, ka
visi ar ēku siltināšanas defektu novēršanu saistītie
darbi tiks veikti kvalitātes
garantijas ietvaros un neradīs papildus izdevumus
dzīvokļu īpašniekiem, AS
„Olaines ūdens un siltums”
atvainojas iedzīvotājiem par
radītajām neērtībām.

FK OLAINE izsludina papildus uzņemšanu

futbola sekcijā meitenēm

dzimušām 1995-1996-1997-1998-1999-2000 gadā.
Uzziņas pa tālruni –
29332883 - FK OLAINE
direktors Aleksejs Gromovs
29123164 - treneris Jevgēņijs Mihaļkovs
Sieviešu futbola popularitāte kļūst arvien lielāka visā pasaulē.
Nodarbošanās ar šo sporta veidu nostiprina asinsvadu
sistēmu, palīdz atbrīvoties no liekiem kilogramiem un mazina
stresu. Pierādīts, ka futbols ir pats piemērotākais sporta veids
meitenēm ar dažādu fiziskās sagatavotības pakāpi un spēles
noteikumi dod iespēju uzvarēt
nevis ar spēku un agresiju, bet ar meistarību.
Jau pagājušā gadā mūsu kluba meiteņu komandas piedalījās
Latvijas vasaras un ziemas čempionātos, ņēma dalību
Staiceles futbola festivālā. Arī šajā gadā plānota piedalīšanās
daudzos turnīros, kā arī sporta nometne.
Meitenes, ja jūs vēl neesat pieteikušās mūsu klubā laipni lūdzam!
TAVA PILSĒTA - TAVS KLUBS FK OLAINE
www.fkolaine.lv
ФК Олайне
объявляет дополнительный набор в действующую

секцию футбола для девочек

1995-1996-1997-1998-1999-2000 годов рождения.
Справки по телефону:
29332883 – директор ФК Олайне Алексей Громов.
29123164 – тренер Евгений Михальков.
Доказано, что футбол - самый подходящий вид спорта для
девочек разных физических возможностей, а сами правила игры несут в себе возможность побеждать не агрессией, а мастерством. Занятия этим видом спорта тренируют
кровеносную систему, помогают сбросить лишний вес и
избавляют от стресса.
Уже в прошлом году команда девочек нашего клуба принимала участие в летнем и зимнем чемпионатах Латвии,
участвовала в футбольном фестивале в Стайцеле. В этом
году также планируется участие в футбольном фестивале
и спортивный лагерь.
Если вы еще не записались в наш клуб – тогда
мы ждем вас, девчонки!
«ТВОЙ ГОРОД – ТВОЯ КОМАНДА»

Olaines Domes Vēstis
Viens no ugunsbīstamākajiem
periodiem Latvijā ir pavasaris, kad
ik dienas tiek reģistrēts desmitiem
un pat simtiem kūlas ugunsgrēku,
kuros izdeg zeme un meži, sadeg
ēkas un gūst apdegumus vai pat iet
bojā cilvēki. Kūlas ugunsgrēki nereti pāriet pamežā un mežā, kur to
dzēšana ir ļoti apgrūtināta. Sausās
zāles degšana nesakoptās ceļmalās un dzelzceļa tuvumā dūmu un
miglas dēļ apdraud ceļu satiksmes
dalībniekus. Visapkārt esošie gruzdošās zāles izraisītie kodīgie dūmi
spēcīgi piesārņo gaisu. Intensīvas
kūlas dedzināšanas periodos Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestā izsaukumu skaits pārsniedz
300 reizes diennaktī (parasti ap
30), kas nopietni apdraud ugunsdzēsēju palīdzības savlaicīgu saņemšanu citās nelaimēs.
Kūlas ugunsgrēki var izcelties tur,
kur ir nesakopti lauki, rudenī neappļautas ceļu un dzelzceļu malas, zālē
ieaugušas mājas. Katrs zemes īpašnieks vai lietotājs ir atbildīgs par savā
īpašumā notiekošo, arī tad, ja normatīvo aktu pārkāpumu viņa īpašumā ir
izdarījis kāds cits. Tāpēc īpašniekiem
(lietotājiem) pašiem vajadzētu pievērst lielāku uzmanību sava īpašuma
uzraudzībai, lai citu personu dēļ nerastos kaitējums īpašumam.

Vēršam uzmanību, ka Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodekss
paredz administratīvo atbildību par
kūlas dedzināšanu (naudas sodu no
divsimt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku
līdz piecpadsmit diennaktīm), kā arī
par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos
(naudas sodu fiziskajām personām
no simts līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt
līdz divtūkstoš latiem). Turklāt, par
ugunsdrošības noteikumu tīšu pārkāpšanu ir paredzēta kriminālā atbildība (naudas sods, arests, piespiedu
darbs, brīvības atņemšana).
Ņemot vērā iepriekš minēto,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona
pārvalde atgādina, ka ikvienas
personas pienākums ir nepieļaut
ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. Objekta teritoriju sistemātiski jāattīra no degtspējīgiem
atkritumiem, bet ap ēkām 10
metrus platu joslu attīra no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām. Zemes īpašniekiem
(valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.

Центр образования
взрослых организует
курсы
латышского языка.
Курсы будут
проводиться в
Яунолайне,
в доме культуры.
Плата за обучение
зависит от
количества
курсантов.
Записъ по телефону
или в центре
образования
взрослых, по адресу:
Олайне,
ул.Земгалес 31,
3-й этаж.
Контактный
телефон: 67966741
E-mail:
picunnvo@inbox.lv

Par atkritumu neapsaimniekošanu var sodīt
Pašvaldība atgādina, ka saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
16.pantu
(1) sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs:
1) piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā,
ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības izdotos saistošos noteikumus) un noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu
līgumu ar pašvaldību;
2) sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai
skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.
(2) Vasarnīcas, vasaras mītnes (tai skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošas vasarnīcas vai vasaras mītnes) vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas
īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarota persona, ievērojot normatīvos
aktus par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības izdotos saistošos noteikumus) un atbilstoši šā panta pirmajai daļai noslēdz līgumu par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību, kā arī sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos
bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.
(3) Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, kuru šajā likumā noteiktajā kārtībā
izvēlējusies pašvaldība, slēdz līgumu ar pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošajiem atkritumu radītājiem un valdītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nosakot līguma termiņu, kas nav ilgāks par tā līguma termiņu, kuru
noslēdzis sadzīves atkritumu apsaimniekotājs un pašvaldība.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.panta „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana” 2. daļu par sadzīves
atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā
sadzīves atkritumu savākšanā uzliek naudas sodu fiziskām personām no
piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskām personām – no trīssimt līdz
tūkstoš latiem.
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Pavasaris atnes mums ne tikai siltumu un pozitīvas emocijas, bet arī sagādā
nepatīkamus brīžus, kad sniegs izkūst un
visapkārt parādās dzīvnieku ekskrementi.
Pašvaldība ir saņēmusi daudz Olaines novada iedzīvotāju sūdzību par suņu un kaķu
īpašniekiem, kas nepilda savus pienākumus, atstājot sava dzīvnieka ekskrementus
publiskajās vietās.
Tāpēc dzīvnieku īpašniekiem atgādinām par MK noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”
9.nodaļas 52.3.punktu, kurā teikts, ka apdzīvotu vietu teritorijā mājas (istabas)
dzīvnieka īpašniekam vai turētājam jāsavāc sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementi.
Brīdinām, ka tagad Olaines novada
pašvaldības policija īpaši pievērsīs uzmanību šim jautājumam. Atgādinām, ka par
šo noteikumu neievērošanu draud arī naudas sods, taču tas nav mūsu mērķis. Mūsu
kopīgs mērķis ir, lai cilvēki apzinātos, ka
viņu dzīvnieku ekskrementu savākšana ir
tikai pieklājīga rīcība pret pārējiem līdzcilvēkiem, kuriem arī ikdienā jādodas pa tām
pašām gājēju ietvēm, taciņām utt.
Vēršam uzmanību, ka, izvadot mājas
dzīvnieku ārā, mājas (istabas) dzīvnieka
īpašniekam vai turētājam jābūt līdzi maisiņam, kurā tiks savākti dzīvnieka ekskrementi. Pašvaldības policija ir tiesīga
pārbaudīt maisiņa esamību, palūdzot to
uzrādīt. Dzīvnieku ekskrementus maisiņā
var izmest sadzīves atkritumos – gan lielajos konteineros, gan mazajos, kas izvietoti
Olaines novada teritorijā.

Suņu un kaķu īpašniekiem!

Brīdina
kūlas dedzinātājus

P a š v a l d ī b a s

Vārds deputātam

Jānis Precinieks, LSDSP
Esiet sveicināti pavasarī !
Ilgi gaidītais PAVASARIS
patiešām ir klāt un līdzi sev
atnesis gan papildus rūpes, gan
prieka sajūtu.
Man - tas allaž ir kā jauna sākums. Laiks, kad vairāk
ir saules gaismas un siltuma
(ietaupīsim naudiņu). Ik rītus
dzirdot putnu treļļus ir sajūta,
ka pacelies virs zemes vismaz
5 cm un ar jaunu sparu var atkal lidot ikdienas darba gaitās.
Skapja dziļākajā stūrī iegulst
mētelis un no ziemas zābakiem nogurušās kājas iekāpj
vieglākos apavos. Tas ir laiks,
kad katrs kārtīgs dārznieks
sāk rušināties sakņu dārziņos.
Dažādos toveros uz palodzēm
saulītē izspraucas pirmie dēsti. Pavasara nogurumu, gur-

denumu, vitamīnu trūkumu,
palīdzēs uzlabot nekas cits, kā
svaigi salāti. Nepatīkamāk ir,
kad upes sāk izkāpt no krastiem un klauvē pie durvīm, bez
lieka uzaicinājuma ieplūstot
mūsu pagrabos un istabās. Bet
ko dabai padarīsi? Vienmēr
brīnīšos par bezatbildīgiem indivīdiem, kas dedzina kūlu un
pārgalvīgajiem, kas nodarbojas
ar zemledus makšķerēšanu uz
peldoša ledus gabala. Vai esat
piedalījušies Lielajā talkā? Sakopsim savu sētu, savu pilsētu,
pagastu, manu un tavu novadu.
Priecājos par lustīgām brīvdienām - apciemojot radiniekus
un piedaloties ar saviem dejotājiem Lieldienu koncertos,
sniedzot sev un citiem pozitīvas emocijas un cildinot latviskās ierašas un tradīcijas. Nekad
neizpaliek
Pūpolsvētdienas
pēršanās, Lieldienas - kas ripo
no kalna ar raibām olām un šūpošanās lai odi nekož.
Tāds ir mans PAVASARIS! Un kāds ir Jūsu? Ir taču
tik daudz iespēju un veidu kā
PAVASARI padarīt par savējo
- pieradināt!
Lieldienās visiem novēlu
tikai pozitīvas domas: darīsim
tā, lai mums visiem ir labi, lai
visi ir labi, lai PAVASARIS ir
mūsu!
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Panākumi mākslas vingrošanā

Fotogrāfijā no labās A. Kondratjeva, A.M. Antoņuka, V. Maleniece, J. Bičkovska, L. Osiņina

27.martā Rīgā notika Republikas mēroga sacensības
mākslas vingrošanā „Sniegpulkstenīši – 2011”. Sacensībās piedalījās 200 vingrotājas, kuras dzimušas 1999.g
un jaunākas.
Kā stāsta Olaines novada
mākslas vingrošanas sekcijas
trenere Valda Stūrmane, no

Olaines novada piedalījās 5
jaunās sportistes, kuras uzrādīja atzīstamus rezultātus.
2001.g. dzimušo meiteņu
grupā   1.vieta Anastasijai
Kondratjevai,
2002.g. dzimušo meiteņu
grupā   4.vieta Lanai Osiņinai,
2002.g. dzimušo meiteņu
grupā   5.vieta Jūlijai Bičkovskai,

2000.g. dzimušo meiteņu
grupā   5.vieta Valērijai Maleniecei,
1999.g.   dzimušo meiteņu
grupā   2.vieta Annai Marijai
Antoņukai.
Apsveicam meitenes ar
labajiem rezultātiem un novēlam nezaudēt cīņas sparu, un veiksmi turpmākajos
startos!

Olaines novads plūdu laikā
u turpinājums no 1. lpp.

ties pēc iepriekšējā gada fakta,
laicīgi sākusi gatavoties iespējamiem plūdiem. Tika izveidota Olaines novada pašvaldības
ārkārtējās situācijas komisija
2011.gada plūdu periodam, apzinātas un apsekotas riska teritorijas, esošais aprīkojums un
cilvēkresursi, sadarbības iespējas ar pašvaldības un valsts institūcijām palīdzības sniegšanā
iedzīvotājiem, kurus skar plūdi,
veikta iedzīvotāju informēšana
par to, kā rīkoties gatavojoties
plūdiem un kur griezties, ja
ir nepieciešama palīdzība. Ir
izstrādāts darba plāns rīcībai
plūdu draudu periodā un plūdu
laikā. Olaines novada pašvaldības policija un pašvaldības pārstāvji regulāri apseko riska un
jau applūdušās teritorijas, lai
savlaicīgi sniegtu palīdzību un
risinātu aktuālos jautājumus.
Kā mēs atceramies, 2010.
gadā daudz nopietnāk cieta iedzīvotāji d/s „Ezītis”. Šogad situācija ir labāka. Domājam, ka
daļēji to noteikti var izskaidrot ar preventīvajiem pasākumiem, kurus veica d/s „Ezītis”
biedri kopā ar pašvaldību pēc
2010.gada plūdiem, ar operatīvu pašvaldības un d/s biedru
rīcību 2011.gada plūdu laikā:
daļēji izskalots ceļš ātri tika
uzbērts, dambju „vājākās” vie-
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tas nostiprinātas ar maisiem,
piepildītiem ar smiltīm, kurus
nodrošināja pašvaldība utt.
Tas, ka saskaņā ar pašvaldības rīkojumu SIA „Zeiferti” 2010.gadā pacēla augstāk
elektroskapjus
dzīvojamo
māju Meža ielā 12, 14 un 16,
Jaunolainē pagrabos, palīdz
arī šogad izvairīties no liekiem draudiem šīm mājām
palikt bez elektrības, siltuma
un ūdens, jo pie mājas Meža
ielā 14 atkal ir palu ūdens.
2010.gadā tika pārvietoti atkritumu konteineri pie šīm
mājām, līdz ar to šogad netiek
traucēta atkritumu apsaimniekošana. Jāatzīst, ka Jaunolainē arī citās dzīvojamās mājās
un privātmājās pagrabos un
Pārolainē ir ūdens. Jaunolainē
daļēji bija applūdis stadions.
Olaines novada pašvaldība
2010. gada 15.aprīlī veica applūstošo teritoriju fotografēšanu no gaisa, un iegūtās fotogrāfijas izmantoja applūstošo
teritoriju iezīmēšanai kartē ar
mēroga noteiktību 1:10000.
2011. gadā tiek turpināta plūdu modelēšana, izmantojot
reljefa izejas datus, ūdens līmeņa aprēķinus, novērojumu
posteņu datus utt., lai izveidotu plūdu risku karti novadā.
Paredzēts, ka tas varētu palīdzēt globāli risināt jautājumu,
kas ir saistīts ar dzīvojamo

māju applūšanu, kā arī palīdzēt mūsu esošajiem un potenciālajiem iedzīvotājiem izvairīties no applūstošo zemes
gabalu iegādes un citām ar to
saistītajām problēmām.
Plūdu problēma vēl nav atrisināta. Situācija nav stabila,
ūdens līmenis vietām samazinās, vietām paaugstinās vai paliek nemainīgs. Jaunolainē pie
dzīvojamās mājas Meža ielā
14, Jaunolainē aprīļa trešajā
dekādē ūdens diezgan ātri sāk
atkāpties, toties d/s „Ezītis”
tajā pašā laikā vietām ūdens
daudzums palielinās. Turpināsim kopīgi risināt jautājumus,
kas rodas plūdu laikā, sniegt
palīdzību un gaidīt ūdens „aiziešanu”.
Jāpiemin, ka plūdu laikā
Olaines novada applūdušajos
laukos var vērot putnus – gulbjus, kaijas, pīles.
Atgādinām, ka palīdzība jāmeklē:
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestā – tālr.112
Olaines novada pašvaldības policijā – tālr. 67967196,
29198070, 26613481
Olaines novada pašvaldībā
– tālr. 67964333 (pašvaldības
darba laikā).
Nataļja Tropkina

Bezmaksas
medicīniskā
aprūpe mājās
SIA “Cilvēks” piedāvā
BEZMAKSAS medicīnisko
aprūpi mājās
Šobrīd Jums un Jūsu tuviniekiem
tiek
piedāvāts
jauns veselības aprūpes pakalpojums. Šis ir jauns pakalpojums, kura izmaksas sedz
Veselības norēķinu centrs.
Ar šī gada janvāra mēnesi tieši Olaines pilsētā un novada
lauku teritorijā tiek sniegta šī
brīnišķīgā iespēja saņemt palīdzību tieši Jūsu mājā un pats
labākais, ka tā ir bezmaksas!
SIA “Cilvēks” veidots 6 gadus atpakaļ un ir ieguvis pieredzi strādājot ar smagu diagnožu
pacientiem un viņu tuviniekiem
Rīgas teritorijā, kā maksas pakalpojuma sniedzēji, taču šobrīd esot līgumattiecībās ar Veselības norēķinu centru.
Bezmaksas medicīnisko aprūpi mājās var saņemt pacienti
ar pārvietošanās traucējumiem
un pacienti pēc ķirurģiskām
manipulācijām. Bezmaksas veselības aprūpi mājās pacients
saņem, ja viņam ir ģimenes ārsta nosūtījums vai nosūtījums
pēc izrakstīšanās no stacionāra
vai dienas stacionāra veselības
aprūpes mājās saņemšanai.
SIA “Cilvēks” veic brūču
apdari, injekcijas, sistēmas u.c.
medicīniskos ārsta nozīmējumus.
Ārstniecības iestādes SIA
“Cilvēks” sniedz pacientiem
veselības aprūpi mājās šādās
teritorijās:

Rīgas rajonā: Ķekavas novadā, Mārupes novadā, Olaines novadā, Salaspils novadā,
Baldones novadā;
Zemgalē: Ķeguma novada Ķeguma pilsētā, Birzgales,
Rembates un Tomes pagastos, Dobeles novada Penkules pagastā, Ikšķiles novada
Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu
pagastā, Vecumnieku novada
Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes un Valles pagastos,
Lielvārdes novada Lielvārdes
pagastā un Lielvārdes pilsētā; Tērvetes novadā un pilsētā
Vidzemē: Naukšēnu novadā,
Salacgrīvas novadā, Rugāju
novadā, Baltinavas novadā,
Cesvaines novadā, Raunas
novadā, Vecpiebalgas novada
Vecpiebalgas, Kaives un Inešu pagastos, Gulbenes novada
Rankas, Tirzas, Galgauskas
un Litenes pagastos, Limbažu novada Vidrižu, Pāles un
Skultes pagastos, Beverīnas
novada Trikāta pagastā, Pārgaujas novada Straupes pagastā,
Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagastā, Alojas novada
Braslavas un Brīvzemnieku
pagastos un Staiceles pilsētā ar
lauku teritoriju, Burtnieku novada Ēveles pagastā, Smiltenes
novada Grundzāles, Palsmanes
un Variņu pagastos, Strenču
novadā, Valmieras pilsētā.
Lai pieteiktos veselības
aprūpei mājās vai iegūtu papildus informāciju, zvaniet
pa tālr. 26118888.

Ir atkal pavasaris un Olainē
7. maijā plkst.11.00 skanēs jauno
vokālistu un popgrupu balsis!
Olaines Kultūras centra rīkotajā
ikgadējā jauno vokālistu un popgrupu
konkursā „Pavasara balsis” piedalās
Latvijas novadu jaunieši un bērni
(no 6 līdz 18 gadiem), kuriem patīk
dziedāt un mācīties no vienaudžiem.
Aicinām piebiedroties dalībnieku vai
skatītāju pulkam!
Konkursa nolikums pieejams
mājas lapā www.olaine.lv, sīkākā
informācija Olaines Kultūras
namā (Zeiferta ielā 11, Olainē,
tālr.67966148; 67811618).
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Valsts policija Olaines novadā
Valsts policijas Rīgas
reģiona pārvaldes Olaines
iecirknis atrodas Zemgales
ielā 24, Olainē. Jāatzīmē,
ka šis iecirknis apkalpo
ne tikai Olaines novada
(Olaines pilsēta un Olaines
pagasts), bet daudz lielāku
teritoriju. Iecirkņa apkalpojamajā teritorijā ietilpst
Olaines novads, Mārupes
novads un Babītes novads
(Babītes pagasts un Salas
pagasts), tā robežojas ar
Jelgavas, Tukuma un Iecavas novadiem, Rīgas un
Jūrmalas pilsētām.
Iecirknī darbs tiek organizēts nodaļās:
- Kriminālpolicijas nodaļa: kriminālpolicijas operatīvie
darbinieki un izmeklētāji, kuri
nodarbojas ar smagu un sevišķi
smagu noziegumu atklāšanu.
- Kārtības policijas nodaļa:
iecirkņa inspektori darbinieki,
kuri nodarbojas ar sabiedriskās
kārtības nodrošināšanu, administratīvo pārkāpumu novēršanu un konstatēšanu, preventīvā
darba veikšanu ar nepilngadīgajām personām, preventīvā
darba veikšanu ar policijas
kontrolē un uzraudzībā esošām
personām, kriminālpārkāpumu
un mazāk smagu noziegumu
izmeklēšanu.
Inspektoru
pieņemšanas
laiks:
• Pirmdienās
no
plkst.
10.00-12.00,
• Ceturtdienās no plkst.
16.00-18.00.
Inspektori, kas apkalpo
Olaines pagasta teritoriju –
tālr. 67950265, 67950267,
67950268;
Inspektori, kas apkalpo
Olaines pilsētas teritoriju –
tālr. 67950262, 67950263,
67950264;
Nepilngadīgo lietu inspektore – tālr.67950261.
Kārtības policijas nodaļas

sastāvā ietilpst arī operatīvās
vadības struktūrvienība (dežūrdaļa), kuras darbinieki pilda
savus dienesta pienākumus 24
stundas diennaktī. Dežūrdaļas
tālrunis 67950255.
Uz doto brīdī 2011.gadā
Olaines novadā ir reģistrēti
125 noziedzīgi nodarījumi. Visos gadījumos ir uzsākti kriminālprocesi, no tiem – 5 par sevišķi smagiem noziegumiem,
33 par smagiem noziegumiem,
35 par mazāk smagiem noziegumiem un 36 par kriminālpārkāpumiem (15 gadījumos
vēl tiek lemts jautājums par
kvalifikāciju). No 2011.gadā
reģistrētajiem noziedzīgajiem
nodarījumiem jau ir atklāti 48
noziedzīgi nodarījumi, par kuriem kriminālprocesi ir nosūtīti
uz prokuratūru kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Analizējot reģistrētos noziedzīgos nodarījumus iecirkņa
apkalpojamajā teritorijā, var
secināt, ka tradicionāli dominējošais noziedzīgu nodarījumu
veids ir noziedzīgi nodarījumi

pret personu īpašumu - zādzības, laupīšanas utt., kuru skaita
straujajam pieaugumam ir krīzes izraisītās sekas - bezdarbs,
grūtie materiālie apstākļi. Jāpiemin, ka lielā vairumā gadījumu
mantiskos noziegumus izdara ar
narkotiskajām vielām saistītas
personas (visbiežāk lietotāji),
kurām ir nepieciešami līdzekļi,
lai iegādātos kārtējo devu.

Valsts
policijas
darbā
priekšplānā ir izvirzīta ar narkotisko vielu nelegālu izplatīšanu saistīto noziedzīgo nodarījumu un akcizēto preču
(nelegālā alkohola, cigarešu,
degvielas u.c. akcīzes preču)
tirdzniecības nelikumīgas aprites apkarošana. Šajā gadā par
noziegumiem, kas saistīti ar
narkotisko vielu lietošanu nelegālu apriti, 9 krimināllietas ir
nosūtītas uz prokuratūru kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Nesen Olaines novadā bija
palielinājies transportlīdzekļu
zādzību skaits. Veicot veiksmīgus operatīvos meklēšanas
pasākumus, tika aizturētas 2
organizētas nepilngadīgu personu grupas, kas Olaines pilsētas teritorijā nodarbojās ar
automašīnu zādzībām.
Aktualitāti nezaudē arī metāla izstrādājumu: vadu, interneta un sakaru kabeļu, dzelzceļu sliežu piederumu, metāla
žoga posmu, ka arī kanalizācijas lūku vāku un lifta spoļu
zādzības. Tāpat izplatītas ir
zādzības no transformatoru
punktiem. Veicot virkni operatīvo meklēšanas pasākumu
un citu izmeklēšanas darbību,
tika atklātas 14 krimināllietas

un aizturēta organizēta personu grupa, kas Olaines pilsētas
teritorijā nodarbojās ar krāsainā metāla - liftu spoļu zādzībām no Olaines daudzstāvu
māju liftiem.
Iecirkņa darbiniekiem
ir izveidojusies laba sadarbība
ar Olaines novada pašvaldības
policijas darbiniekiem, skolu
sociālajiem pedagogiem un
psihologiem, bāriņtiesu u.c.
pašvaldības un valsts institūcijām. Tiek veikts kopīgs darbs
ar nelabvēlīgajām ģimenēm,
nepilngadīgajiem, uzmanība
pievērsta sociālā riska grupām.
Sakarā ar siltāka laika
iestāšanos gribam vērst cilvēku uzmanību uz to, ka nav
vēlams atstāt vaļā balkonu
durvis un logus gadījumos,
kad iedzīvotāji nav mājās,
nevajag atstāt uz balkoniem
velosipēdus vai citas vērtīgas
mantas, kas provocētu citus
izdarīt zādzības, kā arī būt
vērīgiem un ziņot par neraksturīgām situācijām vai nepiederošām personām vietās,
kur tām nevajadzētu būt.
Kaspars Ramma,
VP RRP Olaines iecirkņa
priekšnieks

“Ripo saule, ripo ola” Medemciemā
Lieldienu
svētdienā,
24. aprīlī plkst. 12:00 Medemciemā, bērnu rotaļu
laukumā Olaines Kultūras
centrs aicina uz novada
Lieldienu pasākumu “Ripo
Saule, ripo ola”.
Pasākuma
programmā
minēti:
- tautas ticējumi un tradīcijas,
- olu vārīšana un krāsošana,

- olu ripināšana un olu kaujas.
Pasākumā
piedalīsies
folkloras kopa “Dzedzieda”,
bērnu deju kolektīvs “Oļi”,
deju kolektīvs “Janita” un
bērnu vokālie ansambļi
“Olaines cālīši” un “Spārītes”.
Lūgums ņemt līdzi krāsotas olas.
Uz pasākuma norises vie-

tu kursēs autobuss. Atiešanas
laiki:
- no Olaines (pie pasta)
10:30,
- no Jaunolaines (pie Kultūras nama) 11:00,
- no Bērzpils 11:15,
- no Gaismām (pie autobusa
pieturas) 11:45.
Vairāk
informācijas
www.olaine.lv un pa tālruni
29488673.

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Pašvaldības policijai uzdots
pievērst uzmanību Olaines novada teritorijas sakopšanai pēc
sniega kušanas.
• Piešķirts finansējums šādiem projektiem par kopējo summu Ls 1337: 1) Brigitas Mednes
(vadītāja Līga Gulbe) projektam
„Jaunietis jaunietim” - Ls 232;
2) Šarlotes Odzelevičas (vadītāja Zanda Remerte) projektam
„Ceļojums mākslā” – Ls 240;
3) Annas Romanovas (vadītāja
Ilze Orbidāne) projektam „Māksla naktī – gaismas deja” – Ls 300;
4) Ivetas Romanovas (vadītāja
Aija Strode - Ērgle) projektam
„Mākslas telpa 2011” – Ls 250;
5) Aleksandras Gluščenko (vadītāja Svetlana Opikova) projek-

tam „Šī daudzveidīgā dzīvnieku
pasaule (dzīvnieku figūriņu izgatavošana no pērlītēm)” – Ls 160;
6) Beatrises Konošonokas (vadītāja Ilze Zemīte) projektam
„„Caur pasakām...”” – Ls 155.
• Atbalstīta Olaines novada
senioru biedrības „Liepas” iecere gatavot un iesniegt projekta
pieteikumu Eiropas Lauksaimniecības fonda līdzfinansētajā
projekta konkursā uz ELFLA
Leader pieejas īstenošanas pasākumā 3.kārtā. Projekta atbalsta
gadījumā, piešķirs nepieciešamo projekta līdzfinansējuma
daļu 10% apmērā no kopējās
attiecināmās projekta summas
Ls 13846, kas sastāda Ls 1384.
• Sakarā ar pieaugošo van-

dālismu Olaines pilsētā un biežo
sabiedriskā transporta pieturvietu un informatīvo reklāmas stendu demolēšanu un nepārtrauktajiem finanšu ieguldījumiem
pieturvietu un reklāmas stendu
remontā nolemts sabiedriskā
transporta pieturvietu nojumes
un informatīvos reklāmas stendus aprīkot ar nesasitamiem polikarbonāta stikliem.
• Pagarināts SIA „Olaines
patērētāju biedrība” nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas
termiņš uz trijiem mēnešiem (no
2011.gada 31.marta līdz 2011.
gada 30.jūnijam).
• Atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Skadiņi”, Jaunolainē, Olai-

nes pagastā, zemes gabalam ar
kadastra apzīmējumu 8080 013
0033, izveidojot jaunu īpašumu
6550 m2 platībā, nodrošinot piekļūšanu.
• Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus nolemts
akceptēt SIA „Latvijas Energoceltnieks” būvniecības ieceres:
1) „Latvijas Mobilā Telefona bāzes stacija „Medemciems”, nekustamajā īpašumā „Stabules”,
Medemciemā, Olaines pagastā”;
2) „Latvijas Mobilā Telefona
bāzes stacija „Jaunolaine”, nekustamajā īpašumā „Cerības”,
Olaines pagastā”.
• Nolemts palielināt Olaines
novada bāriņtiesas skaitlisko sastāvu par 1 locekli un noteikt bā-

riņtiesas locekļa vēlēšanas 2011.
gada 27.aprīlī.
• Nolemts iesniegt projekta
„Resursu punkta izveide jauniešiem Olaines novadā” pieteikumu, kuru finansē Izglītības un
zinātnes ministrija un tā kopējā finansējuma summa sastāda
1 940 LVL.
• Nolemts atbalstīt biedrības „Jāņupes iedzīvotāji” ieceri
iesniegt projektu Eiropas Lauksaimniecības fonda līdzfinansējuma projekta konkursā Leader
pieejas īstenošanas pasākumā.
Piekrists projekta līdzfinansējumam, pie nosacījuma, ja projektā netiek iekļauti administratīvie
izdevumi un šī summa tiek novirzīta ceļu atjaunošanai.
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Aprīlī Olaines novads sveic 36 jaundzimušos

2011. gada 16.aprīlī
Olaines novada domē notika tradicionālais Jaundzimušo svinīgās reģistrācijas
pasākums. No uzaicinātajiem 36 mazulīšiem 16 bija
meitenītes un 20 bija puisīši, 17 bija pirmdzimtie,
17 - otrās atvasītes, viens
trešais un viens ceturtais
bērniņš ģimenē. Kopā ar
māmiņām, tētiem, radiem
un draugiem bija ieradušies 23 mazulīši.
Svinīgajā pasākumā, šoreiz domes sēžu zālē Olaines
novada domes priekšsēdētājs Jānis Pavlovičs kā pa-

rasti pasniedza apsudrabotu
melhiora karotīti ar iegravētu bērna vārdiņu, dzimšanas
datiem un naudas balvu 100
latus.
Pasākumā visus priecēja
Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Dzērvenīte”
audzēkņi ar taurenīšu deju
un mazā dziedātāja Elizabete Siliņa ar skanīgām dziesmām.
Mīļi sveicam Kamillu Gercu, Anastasiju Provotorovu, Denisu
Dalibu, Annu Jarmoloviču,
Samantu Lapsu – Kalniņu,

Konstantīnu Štepu, Tomasu
Žedani, Sintiju Matisoni,
Luku Maču, Beatrisi Ozoliņu, Henriju Romanu, Ralfu
Vegneru, Raineru Stikānu,
Kirillu Afanasjevu, Nikolu Špaku, Katarinu Tihaju,
Santu Lazdu, Nikolu Kati
Spitani, Rihardu Atvaru,
Pablo Siru Mulaju, Karolīnu Akmeni, Gļebu Boroviku, Amiru Begovu, Poļinu
Iļjinu, Katrīnu Vārpsalieti,
Dmitriju Seļipanovu, Mihailu Dokučajevu,
Savu
Marduseviču, Ričardu Fominu, Egoru Kaboško, Iļju
Goršanovu, Samantu Kaln-

Tava fotogrāfija
pašvaldības kalendārā!
Jau par labu tradīciju ir kļuvusi pašvaldības dāvana novada
iedzīvotājiem
Ziemassvētkos
un
Jaunajā gadā – pašvaldības galda kalendārs. Šogad piedāvājam arī iedzīvotājiem
iesaistīties 2012.gada
kalendāra veidošanā,
līdz 2011.gada 1.oktobrim iesūtot interesantas un skaistas
fotogrāfijas ar Olaines
novada skatiem. Pašvaldības kalendāru ar
iedzīvotāju veidotajām fotogrāfijām saņems Olaines novada
iedzīvotāji savās pasta
kastītēs 2011.gada nogalē.
Protams, ka kalendārā izmantojamo
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fotogrāfiju skaits ir
ierobežots, tāpēc iesūtītas fotogrāfijas tiks
izvērtētas un no tām
tiks atlasītas atbilstošākas ievietošanai kalendārā. Visas pārējās
iesūtītas fotogrāfijas
tiks ievietotas pašvaldības mājas lapā
www.olaine.lv foto galerijā „Olaines novads
Tavā foto objektīvā!”.
Blakus fotogrāfijai tiks
uzrādīts tās autors.
Fotogrāfijas jāsūta uz e-pasta adresi
natalja@olaine.lv (ja
netiek saņemts vēstules saņemšanas apstiprinājums, lūdzam sazināties pa tālr.67146026
vai 67146022) ar norādi – fotogrāfija kalendāram.

Neaizmirsti norādīt fotogrāfijas autoru
un minēt vietu, kura
ir attēlota fotogrāfijā,
kā arī fotografēšanas
datumu.
Uzsveram, ka fotogrāfijās jābūt Olaines
novada skatiem, tāpēc
citu administratīvu teritoriju bildes, kā arī
bildes ar neestētiskiem skatiem vai sliktā kvalitātē kalendārā
un foto galerijā netiks
ievietotas.
Fotogrāfiju kalendāram autori, iesūtot
fotogrāfijas ar norādi
- fotogrāfija kalendāram, nodod visas tiesības pašvaldībai šīs
fotogrāfijas izmantošanai.

rāceni, Rodrigo Bērziņu,
Lorenu Štraupu, Danielu
Strazdu, Timuru Barašu un
viņu vecākus.

Ināra Brence,
Olaines novada
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

Olaines novada lauku attīstības speciālists
Aigars Ernestsons sniedz

bezmaksas konsultācijas lauksaimniecībā:
• ES atbalsts lauksaimniecībā
• Tiešie maksājumi
• ES atbalsts mežkopībā
• Valsts atbalsts (subsīdijas)
• Citi aktuāli jautājumi.
Apmeklētājus pieņem m. “Zeiferti”,
Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā
Pirmdienās no 9.00 līdz 12.00
Ceturtdienās no 9.00 līdz 17.00
e-pasts: aigarsme@inbox.lv,
tālr. 67811301, 29512885

Zēnus, kuri dzimuši 1996. - 2006. gadā,
aicina spēlēt futbolu
visdraudzīgākajā un vismājīgākajā
futbola klubā “OLAINE”.
Ja tev ir vēlēšanas un Tu esi pietiekami drošs par
sevi, tad atnāc un pamēģini. Ja tev iepatiksies,
tad varēsi palikt un, spēlējot futbolu, Tu iegūsi
daudz draugu.
Sīkāku informāciju par treniņiem var saņemt,
zvanot kluba direktoram Aleksejam Gromovam
–
tel. 67963117; mob. 29332883.
www.fkolaine.lv
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Неделя славянской культуры
Slāvu kultūru nedēļa Olaines novadā

www.olaine.lv
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Pasākumi Olaines novadā
Kad

Kas
Ilgvara Pavlauska fotogrāfiju izstāde “Radiomājas
durvju sargi”

04.04. – 06.05.
19.04. – 06.05.

Ingas Boicovas izstāde „Bērza pinumi”. Floristika.

12.04. – 06.05.

Baibas Līmanes (dz. Ambroza) gleznu izstāde

21.04. plkst.18.00

Lieldienu svētku koncerts “ZIEDU BALLE”
Olaines novada turnīrs NOVUSĀ
(bez vecuma/dzimuma ierobežojumiem)

23.04. plkst. 11.00
25.04. plkst.13.00

Lieldienu zaķa darbnīca

28.04. plkst.16.00

Radošā darbnīca „Lakatu aušana uz kartona”

28.04. plkst.19.00

Vispasaules deju dienai veltīts deju kolektīvu koncerts

Kur
Olaines Vēstures un mākslas muzejā, Zemgales
ielā 33, Olainē
Olaines Vēstures un mākslas muzejā, Zemgales
ielā 33, Olainē
Olaines Vēstures un mākslas muzejā, Zemgales
ielā 33, Olainē
Olaines Kultūras namā, Zeiferta ielā 11, Olainē
Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs,
Stacijas ielā 38a, Olainē
Jaunolaines Kultūras namā, Meža ielā 2,
Jaunolainē
Olaines Vēstures un mākslas muzejā, Zemgales
ielā 33, Olainē
Jaunolaines Kultūras namā, Meža ielā 2,
Jaunolainē

Jaukta kora “Dziesma” un kora no Igaunijas
Olaines Kultūras namā, Zeiferta ielā 11, Olainē
draudzības koncerts
Ielu stafetes „Pavasaris 2011” (Olaines mācību iestāžu
Kūdras ielā, Olainē
audzēkņiem (1.-12. klases))
Jaunolaines Kultūras namā, Meža ielā 2,
Mātes dienas veltīts pasākums ”Es savai māmiņai”
Jaunolainē
Olaines Vēstures un mākslas muzejā, Zemgales
Pasākums 1991.gada notikumu atcerei
ielā 33, Olainē
Olaines Kultūras centrā, T.Zeiferta ielā 11 un
Atklātā Latvijas mūsdienu deju kausa izcīņa
Olaines slidotavas laukumā, Kūdras ielā 5,
“OLAINE 2011”
Olainē
Rīgas Lietuviešu vidusskolas izstādes „Latvija Olaines Vēstures un mākslas muzejā, Zemgales
Lietuva” atklāšana
ielā 33, Olainē

30.04. plkst.18.00
02.05. plkst. 11.00
03.05. plkst. 19.00
05.05. plkst.17.00
08.05. plkst. 10.00
09.05. plkst.15.00

Vairāk informācijas par šiem un citiem pasākumiem novadā www.olaine.lv un informācijas stendos

muzeju nakts
2011. gada 14. maijā Olaines

Vēstures

un mākslas muzejā (Zemgales iela 33,

Olaine) un pie tā visu dienu notiks daudzu
olainiešu iecienītās starptautiskās

Muzeju Nakts 2011 pasākumi.

Šogad tēma ir kaimiņi un paredzētas
pārlietuviskošanās dažādos veidos, bet ne
tikai. Kā ierasts, uzstāsies Olaines novada

bērni: Ābelīte, Dzērvenīte, Saulīte, Zīle,

Jubilāriem

75. gadskārtā
Uldi Akmentiņu
Edvardu Bukovski
Aleksandrinu Fjodorovu
Lidiju Jakubjonoku
Janinu Lauželi
Germanu Pekermanu
Emīliju Podobitko
Luciju Pozdņakovu
Ņinu Šlikovu
Rasmu Veinbergu

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 15.marta līdz 15.aprīlim
reģistrētie mirušie

80. gadskārtā
Jāni Grosu
Sofiju Jegorovu
Edīti Ķelli
Elzu Lašinsku
Jadvigu Ļaksu
Broņislavu Peļņu

Būs dažādas radošās darbnīcas, arī

fantastiskā izstāde līdz 6. maijam vēl
skatāma
muzeja lielajā zālē.

Muzeju nakts pasākumos piedalīsies dažādi

vokālie un deju ansambļi, arī folklo-

ras ansamblis Siaudela no Biržiem un kaimo
kapela Dukrimas.
Aģentūras “Impro” ceļojumi pa Lietuvu.
Konkurss Ko tu zini par Lietuvu?
Filma par Lietuvu.

Valdis Indrošnoks.

Vakarā uzstājas
Visi laipni aicināti

14. maijā visu dienu.
Sīkāk būs afišās uz informatīvajiem stendiem.
Kalbēsim lietuviškai?
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70. gadskārtā
Vasiliju Adjutovu
Tatjanu Aleksejevu
Aldu Barkovsku
Jadvigu Buļu
Vladimiru Buņinu
Jāni Dzalbu
Rustemu Gizatullinu
Ludmilu Gorodecku
Annu Grīnbergu
Valentīnu Jedčiku
Vili Jonasu
Mētru Kluci
Valentinu Kozlovu
Birutu Krūmiņu
Artu Lejnieci
Veru Morozovu
Ludmilu Ņesterovu
Regīnu Pastarnakovu
Vladimiru Pļuškinu
Birutu Runci
Annu Rusakovu
Ņinu Salašu
Daci Urbanoviču
Česlavu Urbanoviču
Pārslu Valdmani
Ivanu Zavadski

Atgādinām, ka, ja kāds jubilārs nevēlas, lai
pašvaldība viņu sveiktu 70., 75., 80., 85., 90.
utt. gadskārtā, viņam par to jāpaziņo divus
mēnešus pirms viņa dzimšanas dienas pa
tālr.67146026, 67963444 vai
Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā
(Zemgales ielā 33, Olainē, 1.st.),
Olaines pagasta pārvaldē
(Meža ielā 2, Jaunolainē).

Magonīte. Būs pārstāvēta Mehānikas un
tehnoloģijas koledža, abas vidusskolas.
Olaines lietuviete Inga Boicova
mācīs, kā izgatavot bērza pinumus. Viņas

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
aprīlī

Tamara Zagdaja, 74 gadus veca – 16.03.2011.
Aija Gabrāne, 61 gadu veca – 17.03.2011.
Ojārs Kienkass, 82 gadus vecs – 19.03.2011.
Ignatijs Ļeškevičs, 67 gadus vecs – 25.03.2011.
Vadims Ņikitins, 25 gadus vecs – 28.03.2011.
Romāns Šots, 67 gadus vecs – 29.03.2011.
Petrs Lapinsks, 79 gadus vecs – 31.03.2011.
Anastasija Jegorova, 67 gadus veca – 02.04.2011.
Valentīna Kiseļova, 75 gadus veca – 02.04.2011.
Valentīna Bulderberga, 71 gadu veca – 03.04.2011.
Gunārs Pēkainis, 63 gadus vecs – 04.04.2011.
Lidija Parfentjeva, 85 gadus veca – 08.04.2011.

Olaines novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

85. gadskārtā
Ausmu Bitēnu
Valiju Pavļukeviču
90.gadskārtā
Emmu Korotkihu
Pelageju Mironovu
Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums
“Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus
sūtiet uz e – pastu
natalja@olaine.lv vai
zvaniet pa tālr. 67146026.

