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Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums
Noteikti konkursa „Ziemassvētku un
Jaunā gada noskaņas veidošanas
noformējums 2010” uzvarētāji
4 – 9, Olaine
• Zane un Kitija Liepas,
Kūdras 14 – 48, Olaine
3.vieta
• Elīna Jurša, Laura Novorževska, Zemgales iela 51,
Olaine (kāpņu telpa)
• Aija Vjatere, Aleksandra
Saveļjeva, Jelgavas iela 28,
pirmā kāpņu telpa, Olaine

1. grupas uzvarētāji

17.janvārī Olaines novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas zālē tika godināti
konkursa „Ziemassvētku un
Jaunā gada noskaņas veidošanas noformējums 2010”
uzvarētāji un dalībnieki.
Saskaņā ar konkursa nolikumu, visu konkursa grupu dalībniekiem bija jāpiesaka sava
dalība konkursā un jāpievieno
noformēta objekta fotogrāfija.
Konkursā bija divas dalībnieku
grupas: 1. grupā Olaines novada iedzīvotāji, kuri noformēja daudzdzīvokļu ēkas logus,
balkonus, lodžijas, kāpņu telpu
logus, 2.grupā Olaines novada
iedzīvotāji, kuri noformēja privāto dzīvojamo māju fasādes
un viensētu pagalmus. Dalībai
konkursā 1.grupā bija pieteikti
14 noformēti objekti, 2.grupā
– 5 noformēti objekti. Priecē
tas, ka šajā konkursā piedalījās

ne tikai iedzīvotāji, kas dzīvo
Olaines pilsētā, bet arī iedzīvotāji no citām apdzīvotām
vietām Olaines novadā. Pozitīvi vērtējams arī tas, ka šogad
atsevišķajos noformējumos ir
atrasti pavisam jauni noformējuma risinājumi, paplašinot jau
tradicionālos noformējumus no
papīra un virtenēm.
Konkursa uzvarētāji 1.grupā „Labākais Ziemassvētku
un Jaunā gada noskaņas veidošanas noformējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem”:
1.vieta
• Irina Kučeva, Parka iela
13 – 15, Olaine;
• Anastasija Pavlova, Jelgavas 30, Olaine (noformētas
visas mājas kāpņu telpas)
2.vieta
• Tatjana Inkina, Drustu gatve

2. grupas uzvarētāji

Konkursa uzvarētāji 2.grupā „Labākais Ziemassvētku
un Jaunā gada noskaņas veidošanas noformējums privāto
dzīvojamo māju iedzīvotājiem”:
1.vieta
Māris Auzāns, „Sudrabiņi”,
Pēternieki
2.vieta
Jānis Feldbergs, „Rozenbergi”, Medemciems
3.vieta
• Miroslava Krevāne, Ketija
Krevāne, Pionieru iela 76,
Jaunolaine
• Natālija Semjonova, Stacijas iela 60, Olaine
Pateicības raksti par piedalīšanos konkursā ir piešķirti
Nikolai Esterei un Elišai Elisijai Romanovām, Elīnai, Dacei
un Kasparam Vilkeniem, Jeļenai Romanovskai, Viktorijai
un Iļjam Žukoviem, Veronikai
un Viktorijai Jupatovām, Tamārai Šuļgai, Zentai un Elijai
Vanagām, Regnāram un Baibai
Melderiem, Gvido Strazdam.
Olaines novada pašvaldība
aicina neapstāties un meklēt
jaunus noformējuma risinājumus un pateicas arī tiem, kuri
konkursā nepiedalījās, bet savas mājas, dzīvokļus, uzņēmumus un iestādes bija izrotājuši
un radījuši svētku sajūtu līdzcilvēkiem.
Nataļja Tropkina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Barikādēm – 20
Šogad janvārī aprit 20 gadi kopš Latvijas Tautas
frontes organizētajām barikādēm 1991. gadā. Barikādēs piedalījās neatkarības aizstāvji no visas Latvijas,
arī Olaines novada.
Barikāžu sākums bija 13. janvārī, pēc tam, kad
agrā rītā Latvijā uzzināja par traģiskajiem notikumiem Viļņā naktī no 12. uz 13. janvāri, kad PSRS
armijas daļas un specvienības, izmantojot arī tankus,
ielenca Lietuvas Augstāko Padomi un ieņēma TV, radio un telegrāfu. Tika nogalināti 14 un ievainoti vairāk kā 100 cilvēki.
13. janvārī Rīgā, krastmalā notika vislatvijas tautas manifestācija, kurā piedalījās vairāk kā pusmiljons cilvēku. Todien Rīga kļuva par barikāžu pilsētu,
barikādes tika izveidotas ap nozīmīgākajām valsts un
sabiedriskajām ēkām. Tie, kas no Olaines barikādēs
piedalījās organizēti, tika nosūtīti apsargāt televīzijas
ēku Zaķusalā.

2011. gada 13. janvāris. Barikāžu atceres ugunskurs Zaķusalā, uz kurieni visi, kas vēlējās varēja
aizbraukt ar Olaines Kultūras centra organizēto autobusu.

2011. gada 20. janvāris. Barikāžu atceres pasākums Olaines Vēstures un mākslas muzejā. Savās atmiņās dalījās barikāžu dalībnieki, stāstot jauniešiem
par tā laika notikumiem un izjūtām.
Muzeja aicināti, jaunieši bija uzklausījuši sev
zināmos barikāžu dalībniekus un pierakstījuši viņu
atmiņas.

Pensionāri Modernizē Informē
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Pensionāru biedrība “Pīlādzis” stāsta par notikumiem
pagājušajā gadā

Pabeigts apjomīgs projekts,
modernizējot Olaines skolu dabaszinību kabinetus
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jautājumiem
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un Ļubovu Utenkovus

Novada dome sirsnīgi sveic
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Pensionāri Olaines pagastā

Biedrība
“Pīlādzis”,
kura apvienojusi lielu daļu
pagasta aktīvākos pensionārus, aizgājušajā gadā ar
skumjām mūžībā aizvadīja
3 savus biedrus, bet savā
pulciņā uzņēma 8 pensionārus. Mēs priecājamies par
katru atnācēju, jo bagātināmies ar viņu dzīves pieredzi, jaunām idejām un arī
pats atnācējs gūst iespēju
stiprināt savus spēkus esot

sabiedrībā, kļūstot informētākam un vajadzīgam.
Gada laikā esam strādājuši talkās, organizējuši un svinējuši apaļās jubilejas, tautas
svētkus, apmeklējuši novada
kultūras pasākumus, izstādes,
braukuši ekskursijās, piedalījušies pašdarbības kolektīvu
skatēs Salaspilī un Liepājā.
Esam ņēmuši līdzdalību akcijā
“Paēdušai Latvijai”, piegādājuši cilvēkiem ES bezmaksas

No 20.01.2011. līdz 01.04.2011.
notiek Olaines novada administratīvajā
teritorijā dzīvojošo un

2004.gadā dzimušo
bērnu reģistrācija
Olaines 1. vidusskolā
un Olaines 2. vidusskolā

pamatizglītības ieguves uzsākšanai
2011./2012. mācību gadā.
Olaines 1.vidusskolas un Olaines 2.vidusskolas
direktoriem uzdots organizēt bērnu no piecu
gadu vecuma reģistrāciju pirmsskolas izglītības
programmā sagatavošanai pamatizglītības apguvei
un bērnu no citām administratīvajām teritorijām
reģistrāciju saskaņā ar brīvām vietām atbilstošā
klasē vai pirmsskolas grupā.

pārtikas pakas, palīdzējuši risināt dažādus individuālos jautājumus utt.
Tiekoties ar novada Sociālā
dienesta vadošajiem darbiniekiem un deputātiem, saņēmām
skaidrojumus par mums svarīgiem jautājumiem.
Gadu noslēdzām ar Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas pasākumu. Ar savu
klātbūtni mūs pagodināja viesi
no novada domes un Senioru

С 20.01.2011.
по 01.04.2011.
проводится
запись детей
2004 года рождения,
проживающих
на территории
Олайнского края,
для регистрации
в 1 класс
в Олайнской средней
школе №1 и №2
на 2011/2012 у.г.

Pamatojoties uz Olaines novada domes 24.11.2010 sēdes lēmumu
„Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Stabules” un „Stenderi”,
Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā” (13.prot., 16.1.p.), SIA „Latvijas Energoceltnieks”, reģ.Nr.40103050565, Lubānas ielā 43, Rīgā, tālr. 67241260,
nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri LMT bāzes stacija „Medemciems”,
nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 8080-002-2357, „Stabules”, Medemciemā,
Olaines pagastā, Olaines novadā. Kontaktpersona - Linards Pelsis, tālr. 26565662.
Būvniecības ieceres projektētājs: SIA „Latvijas Energoceltnieks”, reģ.nr.40103050565,
Lubānas ielā 43, Rīgā, tālr. 67241260.
Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 27.01.2011 līdz 24.02.2011,
Olaines novada pašvaldības vestibilā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114,
Olaines novada pašvaldības darba laikā, tālr. 67146060.
Aptaujas anketas par būvniecības ieceri aizpildāmas un rakstiskas atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas – Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (līdz 24.02.2011.) Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, tālr. 67146060.
Būvniecības ieceres prezentācija notiks – 07.02.2011, plkst. 18:00.
Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, tālr. 67146060.
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biedrības “Liepas”. Priecājamies un pateicamies viņiem
par sadarbību un atbalstu. Ar
pagasta Kultūras nama vadītāja V.Melbārža gādību sarūpētā
lielā, greznā egle, atbilstoši
Ziemassvētku noskaņai sakārtotā zāle un sieviešu vokālā ansambļa “Sarma” priekšnesumi palīdzēja katram izjust
svētku noskaņu. Labie vārdi
nevienam nebija jāmeklē kabatā. Tie tika teikti no sirds.
Ar biedrības labvēļa finansiālu atbalstu sagādātās un rūķīšu pasniegtās Ziemassvētku
dāvaniņas, kā arī pašu biedrības biedru darinātās lietiņas,
ieguva īpašu jēgu šajā svētku
gaisotnē. Saņēmām apsveikumu no novada domes priekšsēdētāja
Jāņa Pavloviča.
Priekšsēdētāja vietnieces Intas
Purviņas sirsnīgā, labu vēlošā
uzruna un novēlējumi mūsu
ļaudīm atvēra sirdis ticībai, ka
vecie cilvēki novadā nav aizmirsti, ka esam šīs sabiedrības
daļa par kuru tiek domāts tāpat
kā par pārējiem.
Biedrības biedri savu spēku un iespēju robežās piedalās un ir gatavi arī turpmāk
ņemt līdzdalību novada dzīvē.

Mūsu mūža pieredze ir tā, kas
var un drīkst pateikt arī citiem,
ka prieks par dzīvi, pēc kura
mēs visi tā ilgojamies, rodas
tad, ja paši esam aktīvi dzīves veidošanā. Nevar sēdēt un
gaidīt, kad prieks pats atnāks
pie mūsu durvīm, pieklauvēs
un teiks “Labdien! Esmu jūsu
prieks”. Tā nenotiek. Viss sākas no cilvēka paša, no viņa
attieksmes, darba un atvērtības
priekam.
Jaunajā, 2011.gadā novēlam visiem novada ļaudīm uzvaru visgrūtākajā cīņā – cīņā
pašam ar sevi par labāku sevi.
Tikai tā mēs varam darīt gaišāku to zemīti, kurā dzīvojam
- mūsu Dzimteni.
Novēlam domei iespēju
robežās īpašu vērību veltīt kultūras un izglītības jautājumiem
visās vecuma grupās, jo tikai
kulturāls un izglītots cilvēks ir
spējīgs veidot labāku nākotni.
Novēlam veselību, būt saprastiem un mīlētiem! Būt laimīgiem! Lai piepildās sapņi un
ieceres!
Rasma Upmale,
biedrības “Pīlādzis”
valdes priekšsēdētāja

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 1. līdz 21.janvārim reģistrētie mirušie
Gaļina Petrova, 82 gadus veca – 6.01.2011.
Zinaida Zaiceva, 77 gadus veca – 08.01.2011.
Aleksejs Kučma, 61 gadu vecs – 10.01.2011.
Jāzeps Gailišs, 79 gadus vecs – 10.01.2011.
Tekla Jaša, 87 gadus veca – 11.01.2011.
Anna Tkačuka, 98 gadus veca – 13.01.2011.
Natalija Gorna, 55 gadus veca – 14.01.2011.
Igors Noskovs, 48 gadus vecs – 17.01.2011.
Vladislavs Rudzišs, 70 gadus vecs – 18.01.2011.

Olaines novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
AS „Olaines ūdens un siltums”
uzaicina daudzdzīvokļu māju pārstāvjus uz
daudzdzīvokļu māju
vecāko kopsapulci,
kas notiks 2011.gada 31.janvārī plkst. 19.00,
Olaines kultūras centra mazajā pasākumu zālē,
Zeiferta ielā 11, Olainē.
Kopsapulces dienas kārtības jautājumi
1. Namu apsaimniekošanas un
pārvaldīšanas darba uzlabošana
(ziņo daudzdzīvokļu mājas Zemgales ielā 23,
Olainē, vecākais Osvalds Groskopfs)
2. Debates par Osvalda Groskopfa ziņojumu
3. Par daudzdzīvokļu māju vecāko
darba grupas izveidi
4. Citi jautājumi
Sapulcē tiek aicināti piedalīties arī to
daudzdzīvokļu māju pārstāvji,
kurām vēl nav ievēlēti mājas vecākie.
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Sveicam jaundzimušos!
Ceturtajā Adventē 2010.
gada 19. decembrī Olaines novada domē notika tradicionālais Jaundzimušo svinīgās reģistrācijas pasākums, uz kuru
bijām uzaicinājuši 32 jaundzimušos olainiešus un viņu vecākus. No uzaicinātajiem 32 mazulīšiem 19 bija meitenītes un
13 bija puisīši, 15 bija pirmdzimtie, 10 - otrās atvasītes un
7 trešie bērniņi ģimenē.
Kopā ar māmiņām, tētiem,
radiem un draugiem bija ieradušies 30 mazulīši.
Svinīgajā pasākumā visus
klātesošos uzrunāja Olaines novada domes priekšsēdētājs Jānis
Pavlovičs. Viņš apsveica bērniņu
vecākus ar īpašo notikumu viņu
dzīvē - mazuļa piedzimšanu, kā
arī pasniedza apsudrabotu melhiora karotīti ar iegravētu bērna
vārdiņu un dzimšanas datiem,
naudas balvu 100 latus.
Pasākumā visus priecēja
popgrupa „Unda Juniors” Sanitas Šefleres vadībā.
Pēc pasākuma svinīgās daļas
bija kopīgā fotografēšanās un
iespēja aplūkot Olaines novada
vēstures un mākslas muzeju, kā

arī iemalkot kafiju, tēju un brīvā gaisotnē aprunāties ar domes
priekšsēdētāju par sev interesējošām tēmām.
Mīļi sveicam Adeļinu Svetlovu, Darju
Markovu, Aneti Kasku, Danielu Mihailovu, Lindu Suharsku,
Marselu Osko, Keitu Šmiti,
Dmitriju Ņekrasovu, Lauru Dukaļsku, Lauru Pavloviču, Jekaterinu Kohanoviču, Kristeru
Mārtiņu Jejsu, Adrianu Albiņu,
Aneti Eglīti, Juri Erlendu Baško,
Mihailu Vaičuku, Vasiļisu Hmeļņicku, Maksimu Žedani, Beat-
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risi Romanoviču, Jūliju Račiku,
Kristiānu Staņukeviču, Marku
Kobercovu, Evelīnu Tankovidu, Matīsu Bergu, Aigu Gansoni, Melāniju Semjonovu, Alisi
Mediņu, Anželinu HortjunovuEžerskiti, Ernestu Brikmani,
Alisi Ozolu, Aleku Kņazu, Elizu
Kondratjevu un viņu vecākus.
Lai laimīte iemin gaišas laimes pēdas Jaunā 2011. gada gājumā.
Ināra Brence,
Olaines novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Modernizēta un pilnveidota Olaines skolu materiāli tehniskā bāze
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

2010.gada
23.decembrī
Olaines 1. un Olaines 2.vidusskolā tika piegādātas
pēdējas preces – ķīmijas
preparāti un izejvielas laboratorijas darbu veikšanai
ķīmijā projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana Olaines 1.vidusskolā un Olaines 2.vidusskolā” (Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/
IPIA/VIAA/022) ietvaros.
Projektu Izglītības un zinātnes ministrija apstiprināja
2008.gada 6.decembra sēdē
(prot. Nr.23.), piešķirot Eiropas Reģionālā attīstības fonda
finansējumu Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana” ietvaros,
kur Olaines novada pašvaldība
piedalās ar savu līdzfinansējumu un speciālistu piesaistīšanu.
Projekta realizācija ilga divus
gadus - sākot no 2009.gada
maija. Kopējās projekta izmaksas sastādīja Ls 166 068,66.
Kā jau iepriekš informējām,
līdz 2009./2010.mācību gada sākumam šī projekta ietvaros bija
izdevies renovēt katrā skolā dabaszinātņu un matemātikas kabinetus un aprīkot tos ar mēbelēm. Bet šogad tika iegādāts viss

projektā paredzētais aprīkojums,
iekārtas un materiāli. Kopumā
iepirkums bija sadalīts 6 daļās.
Visapjomīgākā gan naudas, gan
tehniskā ziņā bija iepirkuma
1.daļa, kuras ietvaros Olaines
1.vidusskolā un 2.vidusskolā
dabaszinātņu kabinetos tika uzstādītas pavisam 8 digitālās tāfeles ar videoprojektoriem (katrā
skolā četri komplekti) un datu
kamerām, 50 portatīvie datori
(katrā skolā 25 datori), savienojamie ar bezvada internetu, ar
sensoriem un modernām mērierīcēm, kas piesaistāmas specializētajām datorprogrammām. Šo
aprīkojumu skolotāji un skolēni
varēja pielietot praktiski jau sākoties šim mācību gadam.
Laika posmā no 2010. gada
oktobra līdz decembrim abas
skolas saņēma arī pārējo mūsdienīgo aprīkojumu un materiālus, un tie ir:
• iekārtas un aprīkojums diviem fizikas kabinetiem:
spektroskopus, analogus multimetrus, ierīču komplektus
elektrībā, magnētismā, mehā-

nikā, optikā, skaņas un šķidruma spraiguma demonstrējumiem, laboratorijas statīvus
ar aprīkojumu, osciloskopus,
stroboskopus, teleskopus un
citu;
• iekārtas un aprīkojumu diviem bioloģijas kabinetiem
– uzskates materiālus un laboratorijas darbu veikšanai:
asinsspiediena
mērītājus,
binokulārus,
demonstrācijas mikroskopisko preparātu
komplektus, DNS modeļus,
ierīču komplektus eksperementiem, digitālus mikroskopus, kurus var savienot ar di-

gitālām tāfelēm, cilvēka torsa
mulāžas un citu;
• iekārtas un aprīkojumu diviem ķīmijas kabinetiem (ar
laboratoriju): destilēšanas iekārtas, ūdens sagatavošanas
iekārtas, filtrēšanas iekārtas,
dimanta un dzelzs kristālrežģa
modeļus, metālu un minerālu
paraugu kolekcijas, traukus
eksperimentu un praktisko
darbu veikšanai, žāvēšanas
skapjus, elektriskās plītiņas
un ūdens vannas un citu;
• iekārtas un aprīkojumu diviem
matemātikas kabinetiem: pa
16 matemātikas moduļiem –
ģeometriskām figūrām – prizmas, konusi, cilindri, kubi oktaedri, tetraedri utt.;
• jaunus preparātus un izejvielas laboratorijas darbiem
ķīmijā: aptuveni 125 jauno
ķīmisko preparātu: acetons,
alumīnija, dzelzs, kalcija, kālija, nātrija, svina, sudraba un
to savienojumus, utt..
Jācer, ka galarezultātā aprīkotās telpas ar modernām tehnoloģijām un jaunie uzskates
materiāli nodrošinās Olaines

1.vidusskoas un Olaines 2.vidusskolas audzēkņiem iespēju
kvalitatīvāk apgūt mācību saturu un izprast zinātnes praktisko pielietojumu, kas rosinātu
jauniešu interesi par zinātni un
apkārtējo vidi, sapratni par dabas procesiem un to nozīmi cilvēka dzīvē. Tas radītu priekšnosacījumus augsti kvalificētu
speciālistu sagatavošanai atbilstoši mūsdienu darba tirgus
prasībām, kas nepieciešami
valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs.
Skolu materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošanu turpinās
arī otrā ERAF projekta realizācijā „Izglītības kvalitātes
un efektivitātes uzlabošana,
veicot informatizāciju Olaines 1.vidusskolā un Olaines
2.vidusskolā”. Projekts ir uzsākts 2009.gada decembrī un
to 100% apmērā, jeb Ls 25
408,85 finansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds Darbības
programmas 2007. - 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.2. „Izglītības
iestāžu informatizācija” ietvaros. Uz doto brīdi Olaines 1.vidusskolā ir izbūvēts lokālais
datoru tīkls. 2011.gadā lokālais
tīkls tiks izbūvēts Olaines 2.vidusskolā, ka arī tiks iegādāti 36
stacionārie datorkomplekti: 11
komplekti - Olaines 1.vidusskolai un 25 komplekti - Olaines 2.vidusskolai, kuru iegādei
Izglītības un zinātnes ministrija veic centralizēto iepirkumu.
Projekta realizācija plānota
līdz 2011.gada 31.decembrim.
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Saistošie noteikumi Nr.21

Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta veicināšanai Olaines novadā
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2010.gada 22.decembra sēdes lēmumu (14.prot., 5.p.).

I Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie
noteikumi
(turpmāk – Noteikumi) nosaka
kārtību, kādā tiek iesniegti un
izskatīti pieteikumi, piešķirts
finansējums un sniegts atbalsts
sporta veicināšanai Olaines novadā.
2. Noteikumu mērķis veicināt Olaines novada iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un novada
iedzīvotāju iesaistīšanu sporta
aktivitātēs, prioritāri atbalstot
bērnus un jauniešus.
3. Noteikumu uzdevums
ir noteikt vienotu pieteikšanās
kārtību un kritērijus finansējuma saņemšanai un sniegt atbalstu Olaines novada sportistiem,
kuru deklarētā dzīvesvieta ir
Olaines novadā.
4. Šie noteikumi nav attiecināmi uz Olaines sporta centra
pulciņiem, sekcijām un to treneriem.
5. Atbalstu var saņemt (turpmāk – Pretendenti):
5.1. Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā reģistrētas
juridiskas personas, kuras pamatdarbības vieta vismaz vienu
gadu ir Olaines novada administratīvajā teritorijā un kuras
nodrošina sporta aktivitātes ne
mazāk kā 15 Olaines novadā
deklarētiem iedzīvotājiem;
5.2. individuālie sportisti,
kuri Olaines novada administratīvajā teritorijā vismaz vienu gadu
deklarējuši savu dzīvesvietu.
5.3. sportistu komandas, kuras pārstāv Olaines novadu un
70% tās dalībnieku ir Olaines
novadā deklarētas personas.
6. Finansiālo atbalstu Pretendentam Olaines novada pašvaldība piešķir vienu reizi gadā.
II Pašvaldības piešķiramo
atbalstu veidi
7. Olaines novada pašvaldība pēc savas izvēles var atbalstīt
Pretendentu:
7.1. piešķirot tiesības izmantot pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošu sporta zāli,
sporta laukumu vai citu sporta
objektu;
7.2. piešķirot finansiālo atbalstu Noteikumos paredzētajiem mērķiem un gadījumiem.
III Finansiālā atbalsta apmērs
un piešķiršanas nosacījumi
individuālajiem sportistiem
un komandām
8. Individuālie sportisti un
sporta komandas var pieprasīt
finansiālo atbalstu, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar:
8.1. sporta objektu nomu treniņu procesa nodrošināšanai;
8.2. dalību sporta sacensībās,
treniņnometnēs;
8.3. transporta pakalpojumu
apmaksu.
9. Finansiālais atbalsts individuālajiem sportistiem tiek piešķirts sekojošos apmēros:
9.1. līdz Ls 350,- gadā vienam sportistam, ja viņam pēdējā
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gada laikā bijuši panākumi valsts
nozīmes sacensībās – iegūtas no
1. līdz 3.vietai;
9.2. līdz Ls 700,- gadā vienam sportistam, ja viņam pēdējā
gada laikā bijuši panākumi starptautiskas nozīmes sacensībās
(Pasaules čempionāts, Eiropas
Čempionāts, Pasaules Kauss, Eiropas kauss, u.tml.) – iegūtas no
1. līdz 3.vietai.
10. Finansiālais atbalsts
vienai sporta komandai tiek
piešķirts līdz Ls 2000,- gadā
saskaņā ar komandas iesniegto
izdevumu tāmi un attiecīgā sporta veida nolikumu.
IV Finansiālā atbalsta apmērs
un piešķiršanas nosacījumi
juridiskām personām
11. Juridiskās personas var
pieprasīt finansiālo atbalstu, lai
segtu izmaksas, kas saistītas ar
sporta aktivitāšu nodrošināšanu
Olaines novada deklarētām personām.
12. Juridiskām personām
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirtais finansiālais atbalsts gadā nedrīkst pārsniegt Ls
100,- uz vienu Olaines novadā
deklarēto personu, kurai šī juridiskā persona nodrošina sporta
aktivitātes.
V Kārtība, kādā tiek
iesniegti iesniegumi
finansējuma saņemšanai
13. Lai saņemtu finansējumu
Pretendenti iesniedz rakstisku
iesniegumu Olaines novada pašvaldības iestādē „Olaines Sporta
centrs” (turpmāk – Olaines Sporta centrs) līdz kārtējā gada budžeta pieņemšanai par nākošajā gadā
nepieciešamo finansiālo atbalstu.
14. Iesniegumā jānorāda informācija:
14.1. par Pretendentu (juridiskas personas rekvizīti, reģistrācijas apliecības kopija vai
fiziskās personas vārds, uzvārds,
personas kods un dzīvesvieta);
14.2. par mērķi, kam nepieciešams finansiālais atbalsts.
15. Iesniegumam pievieno
dokumentus, kas apliecina:
15.1. Pretendenta līdzšinējo
sportisko darbību;
15.2. Pretendenta sportisko
rezultātu līmeni.
16. Olaines Sporta centrs un
Olaines novada pašvaldība ir tiesīgi pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo papildus informāciju.
VI Kārtība, kādā tiek izskatīti iesniegumi un piešķirts
finansējums
17. Iesniegumu izskata Olaines Sporta centrs, Olaines novada domes Sociālo, Izglītības un
Kultūras jautājumu komiteja un
Olaines novada domes Finanšu
komiteja.
18. Izskatot iesniegumu, tiek
ņemti vērā šādi kritēriji:
18.1. Pretendenta ieguldījums sporta attīstībā Olaines novadā;

18.2. Pretendenta līdzšinējā
darbība;
18.3. sporta veida tradīcijas;
18.4. Pretendenta sportiskais
rezultātu līmenis.
19. Gadījumā, ja Pretendents
objektīvu apstākļu dēļ nav iesniedzis iesniegumu noteikumos
minētajā kārtībā, Olaines novada
pašvaldība var atbalstīt iesniegumu, ja budžetā tam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi.
20. Finansējumu piešķir
Olaines Sporta centra apstiprinātā budžeta ietvaros.
21. Pretendentam piešķirtais
finansējums tiek pārskaitīts uz
Pretendenta bankas kontu pēc
līguma noslēgšanas, kurā atrunāta pārskaitīšanas un atskaišu
iesniegšanas kārtība, un rēķina
iesniegšanas Olaines Sporta centrā.
VII Finansiālā atbalsta
Pretendenta (saņēmēja)
pienākumi
22. Finansiālā atbalsta saņēmējs atskaitās par izlietotajiem
līdzekļiem Olaines Sporta centrā
saskaņā ar noslēgto līgumu vai
ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc
piešķirtā finansējuma izlietošanas, iesniedzot rakstveida atskaiti ar maksājumu dokumentiem.
23. Finansiālā atbalsta saņēmējam ir jāstartē sacensībās
kā novada pārstāvim, ja novads attiecīgajās sporta sacensībās ir dalībnieks, vai iespēju
robežās jānodrošina novada
publicitāte un atpazīstamība
sporta sacensībās.
VIII Finansiālais atbalsts
sporta sacensību
organizēšanai
24. Finansiālo atbalstu
sporta sacensību organizēšanai
var saņemt juridiskā persona,
kura Olaines novada administratīvajā teritorijā, atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, organizē sporta
sacensības (turpmāk – sacensību organizators).
25. Finansiālais atbalsts
sporta sacensību organizēšanai
paredzēts balvu, reklāmas, apsardzes un mediķu apmaksai, un
citiem ar sacensību organizēšanu
saistītiem izdevumiem.
26. Lai saņemtu finansiālo
atbalstu sporta sacensību organizēšanai, sacensību organizators Olaines novada pašvaldībā
iesniedz rakstisku iesniegumu,
kurā norāda:
26.1. sporta sacensību organizatora datus (juridiskas personas nosaukumu, reģistrācijas
numuru un apliecības kopiju,
juridisko adresi, bankas rekvizītus);
26.2. sporta sacensību nosaukumu, mērķi, mērogu, norises
vietu, laiku, aptuvenu dalībnieku
skaitu;
26.3. iesniegumam pievieno
sacensību nolikumu, sacensību
ieņēmumu un izdevumu tāmi,

norādot arī citus līdzfinansējuma
avotus, ja tādi ir;
26.4. iesniegumu paraksta
persona, kurai ir reģistrētas paraksta tiesības Uzņēmuma reģistrā.
IX Pārejas noteikumi
27. Noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā: nākamajā dienā pēc to publicēšanas Olaines novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Olaines Domes Vēstis”.
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Pašvaldībām atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 6. punktam
autonomā funkcija ir veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Pašvaldībām, lai
tās nodrošinātu savu funkciju
izpildi, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta trešo
daļu, ir tiesības likumā noteiktos gadījumos izdot saistošos
noteikumus.
Sporta likuma 7. pants noteic
pašvaldību kompetenci sporta
jomā. Saskaņā ar šā panta pirmās daļas 3.punktu pašvaldība,
veicinot veselīgu dzīvesveidu un
sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir tiesīga sekmēt
sporta organizāciju, tajā skaitā
sporta klubu, veidošanos un darbību, saskaņā ar 4. punktu - atbalstīt sporta speciālistu un citu
sporta darbinieku tālākizglītību,
5. punktu - finansēt sporta sacensības.
Nacionālā sporta attīstības
programmā 2006.-2012. gadam
noteikts, ka ir jānodrošina, lai
katram cilvēkam būtu iespējas
nodarboties ar sportu. Līdz ar
to programmas mērķa sasniegšanai nepieciešams vispusīgs
atbalsts valsts, pārvaldes institūciju, pašvaldību, nevalstisko
sporta organizāciju un visas sabiedrības līmenī.
Atbalstot Olaines novada
sportistus, komandas un biedrības, pamudinot uz jauniem
sasniegumiem sportā, veicinot
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu
un novada iedzīvotāju iesaistīšanu sporta aktivitātēs, izpildot
pašvaldības autonomo funkciju,
izstrādāts saistošo noteikumu
projekts “Noteikumi par atbalsta sniegšanu juridiskām un
fiziskām personām sporta veicināšanai Olaines novadā “.
2. Īss projekta satura izklāsts
Likuma “Par pašvaldībām”
43. panta trešā daļa noteic, ka
Dome var pieņemt saistošos
noteikumus arī, lai nodrošinātu
pašvaldības autonomo funkciju
un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Saistošo noteikumu mērķis
ir veicināt sporta un sportistu
profesionālo attīstību Olaines

novada pašvaldībā, pamudinot
uz jauniem sasniegumiem sportā, ka arī veicinot iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un novada
iedzīvotāju iesaistīšanu sporta
aktivitātēs. Saistošie noteikumi
noteic kārtību, kādā tiek iesniegti, izskatīti iesniegumi, piešķirts
finansējums un sniegts atbalsts
sporta veicināšanai Olaines novadā.
Noteikumi nosaka vienotu
pieteikšanās kārtību un kritērijus finansējuma saņemšanai un
atbalstu sniegšanai Olaines novada sportistiem, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Olaines novadā.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi paredz
piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības 2011.gada budžeta, paredzot tos Olaines sporta centra
budžetā.
Saistošie noteikumi paredz,
ka Olaines novada pašvaldība
pēc savas izvēles var atbalstīt
individuālo sportistu, komandas
vai biedrības:
• piešķirot tiesības izmantot
pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošu sporta zāli,
sporta laukumu vai citu sporta
objektu;
• piešķirot finansiālo atbalstu
Noteikumos paredzētajiem mērķiem un gadījumiem.
Ņemot vērā, ka vairākums
individuālo sportistu, sporta
komandu un biedrību Olaines
novadā ir apzināti, saistošo noteikumu realizācijai 2011.gadā
tiks ieplānots finansējums, kurš
nepārsniegs 2010.gada faktisko
finansējumu, izlietoto sporta atbalstam.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Saistošo noteikumu projekts
tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi
neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvās procedūras
nodrošinās Olaines novada pašvaldības iestāde „Olaines sporta centrs”.
Iesniegumu izskatīšanu veiks
Olaines Sporta centrs, Olaines
novada domes Sociālo, Izglītības un Kultūras jautājumu komiteja un Olaines novada domes
Finanšu komiteja. Līgumus ar
atbalsta saņēmējiem slēgs Olaines sporta centrs, kurš veiks arī
piešķirtā atbalsta un finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli atbilstoši mērķiem.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas notika ar Olaines novada sporta biedrībām,
klubiem un individuālajiem
sportistiem.
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OLAINES ŪDENS UN SILTUMS INFORMĒ

Par apkures maksu un māju apsaimniekošanu

bet 9. – 12. klašu grupā zēniem
uzvarēja 2. vidusskola, bet meitenēm – 1. vidusskola.
Jāatzīmē, ka par katru stafeti
komandām tika piešķirti punkti.
Saskaitot saņemtos punktus, tika
noteikta mācību iestāde - uzvarētājs, kura saņēma ceļojošu kausu.
Tas ceļos no skolas uz skolu, atkarībā no katra gada sacensību
rezultāta. Kopvērtējumā tika
ņemti vērā tikai 9.,10.,11.,12. klašu grupas rezultāti un pēc kopīgās
punktu summas šogad uzvarēja
Olaines 1. Vidusskola!
Apsveicām šīs mācību iestādes peldētājus un to audzinātājus, kā arī pateicamies visiem
par atsaucību un sportisko garu,
kuru mēs visi kopā arī veidojam,
sanākot kārtējās sacensībās.
Aleksandra Martinova,
Olaines Sporta centra
Sporta speciāliste

oktobris
novembris
decembris
oktobris
novembris
decembris

rādīt lielāku interesi par māju
renovācijas darbu iespējām, jo
ne vienmēr mājas energoefektivitātes uzlabošanai ir nepieciešams vērienīgs renovācijas
projekts.
Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālr.67964281.

Par namu apsaimniekošanu...
SIA „Olaines namu apsaimniekotājs”, izpildot 2008.
gada LR MK noteikumus
Nr. 1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās
mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, 2010.gada oktobra
mēnesī vienlaikus ar komunālo pakalpojumu rēķiniem iesniedza dzīvokļu īpašniekiem
izskatīšanai
daudzdzīvokļu
māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķina
tāmes 2011.gadam projektu.
Šis projekts paredz individuālu apsaimniekošanas maksas
noteikšanu katrai daudzdzīvokļu
mājai apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai.
Apsaimniekošanas maksas svārstās no Ls 0.19 līdz Ls 0.315
(pilsētā vidēji Ls 0,225) par dzīvokļa īpašuma m2 mēnesī.
Noteiktajā tēmiņā (līdz
31.12.2010.) tika saņemti dažāda veida ierosinājumi no 16
SIA „Olaines namu apsaimniekotājs” apsaimniekošanā esošo
daudzdzīvokļu mājām.
Ņemot vērā AS „Olaines
ūdens un siltums” kapitāla
daļu turētāja (Olaines novada domes priekšsēdētāja
J.Pavloviča) rīkojumu, SIA
„Olaines namu apsaimniekotājs” ir uzdots atlikt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
maksas 2011.gadam pielietošanu līdz 2011.gada 31.martam, lai apkures sezonas laikā nepalielinātu komunālo
maksājumu apjomu tajās
mājās, kur ir plānots pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
maksas palielinājums.

Vidējā mēneša ārgaisa
temperatūra oC

18.janvārī Olaines peldbaseinā Olaines novada mācību
iestāžu sporta spēļu ietvaros
notika Ūdens stafetes.
Sacensībās piedalījās Olaines
1.vidusskolas un Olaines 2.vidusskolas audzēkņi. Starti notika
divās klašu grupās: 6.,7.,8. klases
un 9.,10.,11.,12. klases, meitenēm un zēniem atsevišķi. Sacensību dalībnieki piedalījās trijās
dažādās stafetēs. Pirmā stafete
bija pilna ar šķēršļiem, kur sportisti cīnījās ar dažādiem riņķiem
un bumbām. Otrajā stafetē visiem dalībniekiem bija jāparāda
ātrums un izturība. Trešajā stafetē piedalījās tikai trīs dalībnieki
no komandas, kuru uzdevums
bija izglābt baseinā nogremdētas
rotaļlietas. Sacensības ilga divas
stundas un rezultātā vietas tika
sadalītas sekojoši: 6. – 8. klašu
grupā gan zēniem, gan meitenēm
uzvarēja Olaines 2. vidusskola,

Kāpēc dažādās mājās atšķiras maksa par apkuri?
Jautājums par dažādu māju
apkures rēķinu atšķirībām tiek
uzdots jau kopš 1998.gada, kad
daudzdzīvokļu mājām masveidā sāka uzstādīt siltumskaitītājus. Līdz ar pirmo siltumskaitītāju uzstādīšanu sākām
atteikties no principa, ka maksa
par apkures pakalpojumiem visiem pakalpojumu saņēmējiem
ir vienāda. Situācija, ka dažādām mājām ir dažāds siltumenerģijas patēriņš, ir normāla,
jo katrai ēkai ir savas īpatnības
un ne vienmēr tās ir vizuāli pamanāmas.
Uzsākot izlietotās siltumenerģijas uzskaiti atsevišķi katrai mājai, radās iespēja noteikt
katras mājas faktisko siltumenerģijas patēriņu. Ņemot vērā
nu jau vairāk kā 10 gadu laikā
uzkrāto pieredzi par katras mājas siltumenerģijas patēriņu un
tā izmaiņām pēc dažāda veida
renovācijas darbu izpildes, nav
grūti noteikt galvenos iemes-

lus, kas ietekmē katras dzīvojamās mājas īpatnējo siltumenerģijas patēriņu.
Protams, nav iespējams izmanīt mājas novietojumu vai
neveiksmīgu projekta risinājumu, tomēr ir iespēja veikt darbus, kas samazinātu nelietderīgus siltumenerģijas zudumus,
tā piemēram, liela ietekme uz
ēkas kopējo siltumenerģijas
patēriņu ir karstā ūdens sagatavošanas sistēmas tehniskajam
risinājumam un tās tehniskajam stāvoklim. Veicot karstā
ūdens apgādes sistēmas renovācijas darbus – nomainot un
siltinot cauruļvadus, uzlabojas
ne vien karstā ūdens pakalpojumu kvalitāte, bet arī aptuveni par 30 % samazinās karstā
ūdens pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamais siltumenerģijas patēriņš.
Liela nozīme ir arī ēku norobežojošo konstrukciju (sienu
un pārseguma paneļu) siltumtehniskajām īpašībām. Šoziem
daudzu ēku pēdējo stāvu pārsegumu paneļu siltinājuma
un bēniņos esošo cauruļvadu
stāvokli labi varējām novērtēt
decembra mēnesī, kad pie ārgaisa temperatūras -5oC bija
novērojama intensīva sniega
kušana no ēku jumtiem un ar to
saistītā apledojuma un lāsteku
veidošanās.
Ēkām novecojot, to būvniecībai izmantotais materiāls
pakāpeniski zaudē savu sākotnējo siltumpretestību, līdz ar
to neizbēgama ir situācija, kad
māju siltumenerģijas patēriņš
kaut arī lēnām, tomēr turpināsies palielināties. Risinājums
šai situācijai ir ēkas renovācijas darbi. Kādiem konkrēti jābūt renovācijas darbiem katrai
konkrēti mājai, iespējams noteikt, veicot ēkas tehnisko apsekošanu un veicot ēkas energoauditu.
Ņemot vērā iepriekš minēto
AS „Olaines ūdens un siltums”
aicina dzīvokļu īpašniekus iz-

Siltumenerģijas tarifs Ls/MWh,
Olaines pilsētā

Ūdens stafetes peldbaseinā

arī koksnes šķeldas cenas pakāpeniski pieaug. Siltumenerģijas ražošana koksnes šķeldas
katlumājās salīdzinot ar dabasgāzes katlumāju ir sarežģīta un
vienmēr nepieciešams rēķināties ar iespējamo tehnoloģiskā
procesa apstāšanos kāda mehāniskā bojājuma vai arī nepiemērota kurināmā dēļ. Dabasgāzes katlumājas ekspluatācija
apliecina tās efektivitāti.
Bieži Olaines novada komunālo pakalpojumu tarifi un
maksas tiek salīdzinātas ar
tuvumā esošo Rīgas pilsētu, tomēr veicot šādu salīdzinājumu,
ir nepieciešams ņemt vērā, ka
Rīgas pilsētā siltumenerģijas
tarifs ir ievērojami zemāks vairāku objektīvu iemeslu dēļ:
• Rīgas pilsētai siltumapgādes
uzņēmumam, ņemot vērā salīdzinoši lielo gāzes patēriņu,
ir iespēja saņemt dabasgāzi
par cenām, kas ir zemākas
nekā Olaines pilsētai atbilstošai lietotāju grupai (skat.
salīdzinošo tabulu), līdz ar
to siltumenerģijas tarifs ir
zemāks;
• daļa no Rīgas pilsētas centralizētai apkurei izmantojamās
siltumenerģijas tiek saņemta
no lielām Termoelektro centrālēm, kuru saražoto siltumu var uzskatīt par „blakus
produktu” elektroenerģijai,
līdz to siltumenerģijas realizācija cena var būt lētākā.
Iepriekš dotais Rīgas pilsētas priekšrocību uzskaitījums
ir dots ar mērķi, lai izprastu,
ka siltumenerģijas tarifus un
maksu apkurei katrā konkrētā
mēnesī veido objektīvi apstākļi, kurus nav iespējams ignorēt.

A/S “Latvijas gāze” noteiktais
dabasgāzes tarifs
Ls/tūkst.m3 Olaines pilsētai

Kāpēc Olaines novadā tik
daudz jāmaksā par apkuri?
Sekojot Latvijas masu mēdiju informācijai, varam secināt, ka salīdzinoši lielus apkures rēķinus par 2010.gada
decembra mēnesi ir saņēmuši
visi centralizētās apkures pakalpojumu saņēmēji.
Ņemot vērā, ka Olaines
novads neatšķiras no parējām
Latvijas pašvaldībām, maksas
par siltumenerģiju pieaugums
2010.gada decembra mēnesi ir
skaidrojams ar tādiem pašiem
iemesliem, kā citviet Latvijā.
Apkures izmaksu pieaugums, salīdzinot novembra un
decembra mēnešus, ir skaidrojams ar salīdzinoši zemu
ārgaisa temperatūru decembra
mēnesī. Lai arī 2010.gada decembra mēnesī nebija izteikti

zema ārgaisa temperatūra, tomēr visu mēnesi tā nepacēlās
virs –4oC, bet naktīs nokritās
līdz –10oC, līdz ar to vidējā ārgaisa temperatūra 2010.
gada decembra mēnesī bija
tikai –6oC, savukārt novembra mēnesī šī temperatūra bija
+2,5oC.
Lai katrs pats varētu veikt
datu analīzi, zemāk pievienotajā tabulā ir dota informācija
par vidējām ārgaisa temperatūrām oktobra, novembra un
decembra mēnešos šajā un iepriekšējā apkures sezonā.
Daudz tiek runāts par dabasgāzes tarifa samazināšanos,
tomēr no tabulas redzam, ka
gaidāmais dabasgāzes tarifa
samazinājums siltumenerģijas
ražotājus vēl nav sasniedzis.
Nedaudz labāka situācija
ir Olaines novada Jaunolaines
un Gaismu ciemā, kur apkurei
kā kurināmo izmanto koksnes
šķeldu. Minētajās apdzīvotajās vietās siltumenerģijas tarifs (Jaunolaines ciemā 40,25
MWh un Gaismu ciemā 39,28
MWh) nav mainījies jau divas apkures sezonas, tādēļ tur
apkures rēķini, salīdzinājumā
ar Olaines pilsētu, kurā par
kurināmo izmanto dabasgāzi,
ir nedaudz mazāki. Tomēr skatoties nākotnē, jāņem vērā, ka

2010 2009

Turpinot
iepriekšējā
“Olaines Domes Vēstis” iesākto, publicējam amatpersonu atbildes uz iedzīvotāju
biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ņemot vērā to, ka apkures sezonā visvairāk iedzīvotājus uztrauc maksa par
apkuri, šajā numurā atbildēt
lūdzām AS “Olaines ūdens
un siltums” valdes priekšsēdētāja vietnieku Viesturu
Liepu.

176,1
166,1
166,1
221,1
221,1
221,1

38,25
36,87
36,87
44,42
44,42
44,42

+ 5,0
+ 4,1
- 2,6
+ 4,6
+ 2,5
- 6.0
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• Pagarināts 2008. gada 25.
februārī noslēgtais sadarbības līgums, kas noslēgts starp Olaines
novada pašvaldību, p/a „Olaines
sociālais dienests” un biedrību
„Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācija”, projekta „Ģimeņu
stiprināšanas un atbalsta programma Olaines pagastā” realizācijai līdz 2011.gada 31. decembrim. Paredzēts līdzfinansējums
Ls 19 440 projekta „Ģimeņu
stiprināšanas un atbalsta programma Olaines pagastā” realizācijai 2011. gadā.
• Finansiāli atbalstīt Latvijas
Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa
komiteju realizēto un plānoto
aktivitāšu nodrošināšanau.
• Saskaņā ar Olaines novada domes 2009.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.5
7.punktu, var izbeigt kompensācijas piešķiršanu, ja ir zudis
kāds no šo noteikumu 2.punktā
paredzētajiem
noteikumiem
(bērns apmeklē privātu pirmsskolas izglītības iestādi; bērnam nav iespējams nodrošināt
pirmsskolas izglītības iegūšanu
OPII brīvu vietu trūkuma dēļ;
bērnam un vismaz vienam no
vecākiem deklarēta dzīvesvieta
ir pašvaldības administratīvajā teritorijā; bērns ir reģistrēts
uzskaitē vietas piešķiršanai

i n f o r m a t ī v s

i z d e v u m s

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •

OPII). Bet izskatot konkrēto
situāciju, ņemot vērā, ka sešgadīgiem bērniem palika pēdējais
mācību pusgads līdz izlaidumam, lai netraumētu bērnu psihisko stāvokli pirms skolas gaitas uzsākšanas, dome nolemj:
piešķirt privātās pirmsskolas
izglītības iestādes „Saulīte” audzēkņiem, kuriem 2010./2011.
mācību gads ir pēdējais pirms
iestāšanās skolā, pirmsskolas
izdevumu kompensāciju otrajam mācību pusgadam.
• Piekrists atsavināt zemes
gabalu d/s „Celtnieks” Nr.29,
Stīpniekos, Olaines pagasts
0.0577 ha platībā zemes nomniekam.
• Noteikts, ka zemes starpgabals ar kadastra apzīmējumu
8080 008 0190, 0.47 ha platībā
piekrīt un ir ierakstāms zemesgrāmatā uz Olaines novada pašvaldības vārda saskaņā ar klāt
pievienoto grafisko pielikumu.
Nolemts piešķirt zemes starpgabalam ar kadastra apzīmējumu
8080 008 0190, 0.47 ha platībā
nosaukumu - Meijiņas, Pārolaine, Olaines pag..
• Piekrists atsavināt zemes
gabalu Zeiferta ielā 18B, Olainē,
1829 m² platībā zemes nomniekam un ēkas īpašniekam SIA
„Ozols JDR” (Nekustamā īpašu-

ma lietošanas mērķis – „Jaukta
darījuma un rūpniecisko objektu
apbūves teritorija”).
• Piekrists pārņemt Olaines
novada pašvaldības īpašumā
valstij piekrītošu bezmantinieka mantu dzīvokli Zemgales
ielā 35-36, Olainē (divistabas
dzīvoklis 1. stāvā, 46.77 m²
platībā).
• Nolemts saglabāt dzīvokļa
īpašumu Parka ielā 6-10, Olainē
pašvaldības īpašumā, lai sniegtu
palīdzību novada iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājuma risināšanā.
• Nolemts izbeigt 2006.gada
31.maija nedzīvojamo telpu
nomas līgumu „Par nedzīvojamo telpu nomu Zemgales ielā,
Olainē”, noslēgtu starp Olaines
pilsētas domi un SIA „Greta-S”
ar 2011.gada 31.janvāri. SIA
„Greta–S” uzdots atbrīvot nomas telpas no SIA „Greta–S”
piederošām mantām un nodot
pašvaldībai līdz 2011.gada
28.februārim.
• Apstiprināts nekustamā
īpašuma zemes gabala „Robežnieki”, Olaines pagastā 14,94 ha
platībā nomas tiesību mutiskās
izsoles 2010.gada 16.decembra
protokols - nomas tiesību ieguvējs Z/S „KALNĀJI”, nomas
lietošanas termiņš - 12 gadi.
• Nolemts turpināt detālplā-

Biedrības “Pierīgas partnerība” paziņojums
Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma
“Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas
ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada 18.februāra līdz 2011.
gada 18.martam.
2. kārtā pieejamais publiskais finansējums kopā ir 252 816.21 LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, Daugavas ielā 29, 2.stāvā 2-12.
kabinētā (tel.: 26440279, 67149874).
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam 4. ass 413. pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām
aktivitātēm un rīcībām:
1.aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta,
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai”.
1.rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
Pieejamais finansējums – 126 408.10 LVL;
2.aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
2.rīcība: Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
vietējiem iedzīvotājiem
Pieejamais finansējums – 126 408.11 LVL.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai
var iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība” konsultantu atrašanās vietā Mārupes
novadā, Daugavas iela 29, atbildīgā Nadīna Millere, tālr. 67149872, nadina.millere@marupe.lv un Olaines novadā, Olainē, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze Mazure, tālr.67146030, ilze.mazure@olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā
www.lad.gov.lv un mājas lapā www.marupe.lv sadaļā Eiropas Savienība.
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nojuma izstrādi nekustamajam
īpašumam „JAUNAUDZES”,
Olaines
pagastā
atbilstoši Olaines pagasta padomes
16.07.2008.saistošiem noteikumiem Nr.8 „Olaines pagasta teritorijas plānojums 2008. – 2020.
gadiem grafiskā daļa, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” plānotai (atļautai) teritorijas izmantošanai „Mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijas”.
Apstiprināt par nekustamā īpašuma „Jaunaudzes” detālplānojuma izstrādes vadītāju
I.Pivari.
• Nolemts mainīt nekustamā īpašuma stacija Baloži māja
Nr.1, Stūnīšos, Olaines pagastā
(zeme un ēka), nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no “Trīs,
četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve” uz “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”.
• Atļauts uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā
īpašuma „Plakanciema Egles”,
Vaivados, Olaines pagastā zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8080 016 0830, 6,9245
ha platībā ar mērķi atdalīt no
nekustamā īpašuma „Plakanciema Egles” koplietošanas zemes
3 zemes gabalus (saskaņā ar noslēgtajām vienošanām 0,5500 ha
un veikt zemes gabalu robežu

pārkārtošanu un apgrūtinājumu
konkretizēšanu šādiem zemes
gabaliem: „Plakanciema Egles”,
Plakanciema Egles 28, Plakanciema Egles 142, Plakanciema
Egles 144, ar klāt pievienoto Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna skici.
• Nolemts noraidīt zemes
robežu pārkārtošanu nekustamajam īpašumam Plakanciema
Egles 101, Vaivados, Olaines pagastā ar mērķi pievienot atdalāmo daļu no nekustamā īpašuma
,,Plakanciema egles” koplietošanas zemes 0,0028 ha platībā.
• Atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Dimanti, Pēterniekos,
Olaines pagastā, sadalīšanai piecos vienādos apbūves gabalos,
nodrošinot piekļūšanu.
• Piešķirts vienreizējs pabalsts personai X dzīvojamās
mājas “Dzilnas”, Olaines pagastā, jumta remontam un ugunsgrēka seku likvidācijai Ls 1500.
• Utenkovu ģimenei un
Mitrošenko ģimenei piešķirta
vienreizēja materiālā palīdzība
Ls100 sakarā ar Zelta kāzu jubileju.
• Persona X uzņemta Olaines
sociālās aprūpes centrā ilgstošās
sociālās aprūpes pakalpojuma
saņemšanai uz pastāvīgu laiku.

Olaines 1.vidusskola
realizē Comenius skolu
daudzpusējās
partnerības projektu

Olaines
1.vidusskolā
2009./2010.mācību gadā ir
noslēgušies 3 starptautiskie
projekti – divi Nordplus un
Mūžizglītības programmas
Comenius skolu daudzpusējās partnerības projekts – un
atkal varam būt patiesi gandarīti, jo skola atkal saņēmusi apstiprinājumu jaunajam
Mūžizglītības programmas
Comenius skolu daudzpusējās partnerības projektam
“We all came here from somewhere”, kuru koordinē
Turcija. Projektā ir iesaistītas
17 skolas no 16 valstīm. Partnerības ilgums no 2010.gada
1.septembra līdz 2012.gada
31.jūlijam.
Projekta mērķis ir sniegt atbalstu skolēniem, skolotājiem
un vietējai pašvaldībai, lai
pārvarētu kultūrbarjeras, kas
saistītas ar rasu diskrimināciju,
katras tautas atšķirīgo kultūras mantojumu. Projekta gaitā
partnervalstis iepazīsies ar katras valsts izglītības sistēmām,
kultūru, tradīcijām, ieražām,
reliģiskajiem svētkiem, kāzu
un kristību ceremonijām, folkloru, amatniecības darbiem,
arhitektūras
monumentiem,
vietējo mūziku un nacionā-

lajiem ēdieniem, ievērojamākajām vietām, gleznotājiem,
mūziķiem, rakstniekiem un
dzejniekiem. Divu gadu laikā
izveidotie materiāli un iegūtā
informācija tiks apkopota un
ierakstīta DVD, tiks izveidotas brošūras, bukleti, albumi,
kā arī izveidota projekta mājas
lapa un logo.
Projekta tikšanās notiek
katru mēnesi un skolas pašas
izlemj, kuras tikšanās sapulces apmeklēt, ir tikai jāievēro
panāktā vienošanās – viena
mācību gada laikā ir jāapmeklē
vismaz 3 tikšanās, prezentācijas par noteiktu tēmu ir jāiesūta
katru mēnesi tās valsts koordinatoram, kurš organizē tikšanos, pirmā tikšanās Turcijā
2010.gada oktobrī, otrā - Francijā 2010.gada novembrī un
pēdējā tikšanās Grieķijā 2012.
gada jūnijā ir obligātas katrai
valstij.
Darbs projektā solās būt
ļoti spraigs un darbietilpīgs, jo
katru mēnesi ir paredzēts veikt
kādu prezentāciju par noteiktu
tēmu.
Lilita Zujeva,
projekta koordinatore
Olaines 1.vidusskolā

Olaines Domes Vēstis
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Saistošie noteikumi Nr. 22

PAR GROZĪJUMIEM OLAINES NOVADA DOMES 2009.GADA 26.AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.5 “PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IZDEVUMU KOMPENSĀCIJU OLAINES NOVADĀ”
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2010.gada 22.decembra sēdes lēmumu (14.prot., 6.p.).

1. Izdarīt Olaines novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “ Par pirmsskolas izglītības izdevumu kompensāciju Olaines novadā “ (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. izteikt 2.2., 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.2. bērnam, sasniedzot 2 gadu vecumu, nav iespējams nodrošināt pirmsskolas izglītības iegūšanu brīvu vietu trūkuma dēļ pašvaldības iestādēs vai bērnam no 1,5 gadu
vecuma - privātā pirmsskolas izglītības iestādē, kas saņēma pakalpojuma līguma slēgšanas tiesības Olaines novada pašvaldības veiktajā iepirkuma rezultātā;”
2.3. bērna un viena vecāka (aizbildņa) pamatdzīvesvieta ne mazāk ka 1 (vienu) gadu ir deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā “;
1.2. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Kompensācijas apmērs ir Ls 80,00 mēnesī vienam bērnam, izņemot bērnus kuri apgūst piecgadīgo un sešgadīgo apmācību. Kompensācijas apmērs bērniem, kuri apgūst
piecgadīgo un sešgadīgo apmācību ir Ls 50,00, ņemot vērā, ka privātajai PII piešķir valsts mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.
1.3. aizstāt 7.punktā vārdus “var izbeigt” ar vārdu “pārtrauc”.
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Pašvaldībām atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 4. punktam autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tai skaitā pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšanu ar vietām mācību
un audzināšanas iestādēs. Pašvaldībām, lai tās nodrošinātu
savu funkciju izpildi, saskaņā
ar likuma “Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu, ir tiesības likumā noteiktos gadījumos izdot
saistošos noteikumus.
Kārtību, kādā tiek piešķirta
pirmsskolas izglītības izdevumu kompensācija un to apmēru,
nosaka Olaines novada domes
2010.gada 25.augusta saistošie
noteikumi Nr.5 „Par pirmsskolas
izglītības izdevumu kompensāciju Olaines novadā”.
Saskaņā ar šo noteikumu
2.2.punkta nosacījumiem, kompensāciju piešķir, ja bērnam nav
iespējams nodrošināt pirmsskolas izglītības iegūšanu pašvaldības PII brīvu vietu trūkuma
dēļ. Savukārt saskaņā ar Olaines
novada domes 2009.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.10
„Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Olaines novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs”

1.2.punktu pašvaldības PII nodrošina apmācību sākot no divu
gadu vecuma. Bet ņemot vērā
ekonomisko situāciju valstī, bērnu vecākiem ir nepieciešamība
atgriezties darbā ātrāk, nekā
bērns sasniedz divu gadu vecumu. Lai atbalstītu vecāku ātrāku
atgriešanos darba tirgū, jānosaka bērna vecumu, no kura var
tikt piešķirta kompensācija līdz
brīdim, kad tiks nodrošināta vieta pašvaldības PII – no 1,5 gadu
vecuma.
Lai saņemtu kompensāciju
par pirmsskolas izglītības izdevumiem privātajās PII, saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.5
2.3.punktu bērnam un vienam
no vecākiem jābūt deklarētām
Olaines novadā. Bet šajā punktā nav atrunāts, cik ilgu laiku
pirms iesnieguma iesniegšanas
jābūt deklarētiem novada administratīvajā teritorijā. Tas pieļauj
iespēju vecākiem uz iesnieguma
un lēmuma par kompensācijas
piešķiršanas brīdi mainīt savu
deklarēto dzīvesvietu no citas
administratīvas teritorijas uz
Olaines novadu, bet pēc kāda
laika mainīt to atpakaļ. Lai nodrošinātu kompensācijas piešķiršanu tiešai mērķauditorijai
– Olaines novada pastāvīgajiem
iedzīvotājiem, jānosaka laiku,
kādu pirms iesnieguma iesniegšanas personām jābūt deklarētām Olaines novadā.

Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.5 3.punktu kompensācijas apmērs sastāda Ls 90,00
mēnesī katram bērnam, un bieži vien kompensācijas summa
pārsniedz pusi no summas par
bērnu uzturēšanos privātās PII.
Pie tam saskaņā ar Izglītības likuma 59.panta (2) daļu privātās
izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Pašvaldības var piedalīties privāto izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksas finansēšanā. Līdz ar to pašvaldībai
nav pienākums segt vairāk nekā
50% no visām uzturēšanas izmaksām privātajās PII. Uz doto
brīdi 1 bērna vidējās uzturēšanas
izdevumi Olaines pašvaldības
PII sastāda Ls 160,00 mēnesī.
Ņemot vērā pašreizējo situāciju,
kompensācijas apmēru privātās
PII var noteikt vidēji Ls 80,00,
jeb 50% no vidējiem uzturēšanas
izdevumiem pašvaldības PII. Ja
rēķināt tikai pedagogu atalgojumu privātajās PII, tad tam vidēji
nepieciešams Ls 30,00 mēnesī
uz vienu bērnu (rēķinot vidējo atalgojumu Ls 300,- mēnesī,
grupā strādā 2 pedagogi un vidējais bērnu skaits grupā -20).
Ņemot vērā iepriekšminēto,
saistošajos noteikumos nepieciešams veikt grozījumus.
2. Īss projekta satura
izklāsts
Atbilstoši likuma “Par paš-

valdībām” 43.panta trešajai
daļai Dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Grozījumu projekts paredz
grozīt noteikumu 2.punkta
apakšpunktus:
• 2.2.apakšpunktu - nosakot konkrētu bērna vecumu,
no kura, ja nav iespējams
nodrošināt pirmsskolas izglītības iegūšanu brīvu vietu trūkuma dēļ pašvaldības
iestādēs, kā arī veicot atbilstošo iepirkuma procedūru
pakalpojuma līguma tiesību
piešķiršanai privātai PII, var
piešķirt kompensāciju – no
1,5 gadu vecuma;
• 2.3.apakšpunktu - nosakot bērna un viena vecāka (aizbildņa) dzīvesvietas
deklarēšanas ilgumu Olaines
novada administratīvajā teritorijā pirms iesnieguma iesniegšanas – ne mazāk kā 1
(vienu) gadu.
Grozījumu projekts paredz
grozīt noteikumu 3.punktu,
nosakot kompensācijas apmēru mēnesī vienam bērnam
– Ls 80,00 (kas sastāda vidēji
50% no faktiskiem uzturēšanas izdevumiem gan privātās
PII gan pašvaldības PII). Papildus 3.punktā ir noteikts atšķirīgs kompesācijas apmērs

Sveicam Zelta kāzu jubilejā!

par bērniem, kas iegūst piecgadīgo un sešgadīgo apmācību – Ls 50,00, jo pedagogu
atalgojumam privātās PII papildus saņemt valsts mērķdotāciju (vidēji Ls 30,00 mēnesi
par vienu bērnu).
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi un
to grozījumi paredz piešķirt
finanšu līdzekļus no pašvaldības 2011.gada budžeta. Kompensācijas summa
par pirmsskolas izglītības
izdevumiem 2010.gadā atbilstoši
noslēgtiem
līgumiem ar privātām PII sastāda
Ls 70000. Faktiskais bērnu
skaits, kuriem var būt piešķirtas tiesības saņemt kompensāciju 2011.gadā var palielināties līdz ar 1,5 gadu vecuma
noteikšanu, bet ņemot vērā
kompensācijas apmēra izmaiņas – samazinājumu, plānotas kompensāciju kopsumma
2011.gada budžetā var palikt
ieprieksējā 2010.gada līmenī.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
Bet netiešā veidā tas atstāj
pozitīvo ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, jo tas dod iespēju bērnu vecākiem ātrāk
atgriezties darba tirgū.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu Nr.5
izpildi nodrošina domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komiteja, kura izskata iesniegumus un pieņem
lēmumu par kompensācijas
piešķiršanu vai atteikumu, un
Olaines novada pašvaldības
administrācija, kura slēdz līgumus ar privātām PII, veic
finanšu pārskatījumus un
kontroli.

Olaines novada dome sveic Zelta kāzu jubilejā:

Larisu un Ivanu Mitrošenko

(laulība slēgta 1960. gada 27. decembrī
Rīgas pilsētas Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā)

Alekseju un Ļubovu Utenkovus
(laulība slēgta 1960. gada 28. decembrī
Rīgas pilsētas Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā)

Vēlam stipru veselību, soļu vieglumu un nest rītdienu dimantam pretī!

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Notikušas pārrunas un sarakste ar privāto pirmsskolas
izglītības iestādi „Saulīte” un
ar 1,5 – 2 gadu vecuma bērnu
vecākiem par nepieciešamību
veikt grozījumus Saistošajos
noteikumos Nr.5.

7

Olaines Domes Vēstis
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

Pasākumi Olaines novadā
kad

kas

25.01. - 28.02.

Izstāde Olaines 2.vidusskolas projekta „Dzīvnieki pilsētā” ietvaros.

25.01. - 5.02.
26.01.

„Gaisma mūzikā”. Izstāde “Latviešu komponistam Raimondam
Paulam (1936) – 75 un austriešu komponistam Volfgangam Amadejam Mocartam – 255 (1756-1791)”.
„Lasītākās grāmatas Gaismu Bibliotēkā 2010. gadā”.
Literārā izstāde.

29.01.
plkst. 11.00

Sacensības slēpošanā

02.02.

Vakarēšana – Svecainīte

04.02.
plkst.14.00
05.02.
plkst.17.00
01.02.-26.02.
01.02.-22.02.
01.02.-25.02.
08.02.- 14.02.
08.02. - 15.02.
14.02.

Teātra studijas „ Kabata” izrāde „Princese uz zirņa”
Deju izrāde „ Tuntuļu Jurītis” (piedalās bērnu DK “Oļi”)
„Vienīgā un mainīgā” Olaines pilsētas dzimšanas dienai veltīta
novadpētniecības materiālu izstāde
„Kas esi tu – mīlestība?” Dzejas un prozas grāmatu izstāde par
mīlestību (5.–12.kl.).
„Vai viegli būt jaunam?” Iespieddarbu izstāde par jauniešu aktuālākajiem jautājumiem un problēmām (5.–9.kl.).
„Es vēlētos lai labā atmiņā paliktu mans tēvs”
Rakstniekam Gunāram Janovskim – 95 (1916- 2000).
Rakstniekam, mācītājam, sabiedriskam darbiniekam –
Andrejam Niedram – 140 (1871- 1942)
„Mūsdienu pasaku meistars” Rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam – 70
(1941). Literārā izstāde bērniem.

17.02. - 12.03.

Vjačeslavs Borisovs. Gleznas. Izstādes atklāšana 17.02. plkst.16.00.

17.02.

Fotogrāfiju izstāde „Olaines vizuālais tēls”.
Izstādes atklāšana plkst.16.00.
Olaines pilsētas 44. gadadienai veltīts pasākums
“Mēs tev dāvinām sevi!”

18.02.
plkst.18.00
19.02.
plkst.18.00
26.02.
plkst.16.00

Atpūtas vakars – diskotēka “Pie svētku kliņģera”
Meteņa (Masļeņicas) pasākums

kur
Olaines vēstures un mākslas muzejs,
Zemgales iela 33, Olaine
Olaines bibliotēka,
Zemgales iela 24, Olaine
Gaismu bibliotēka,
Gaismas iela 1-1, Stūnīši
Starts pie Olaines Veselības centra,
Olainē
Olaines Kultūras nams,
Zeiferta iela 11, Olaine
Jaunolaines kultūras nams,
Meža iela 2, Jaunolaine
Olaines Kultūras nams,
Zeiferta iela 11, Olaine
Olaines bibliotēka,
Zemgales iela 24, Olaine
Olaines bibliotēka, bērnu literatūras
nodaļa, Kūdras iela 16, Olaine
Olaines bibliotēka, bērnu literatūras
nodaļa, Kūdras iela 16, Olaine
Jaunolaines bibliotēka,
Meža iela 2, Jaunolaine
Jaunolaines bibliotēka,
Meža iela 2, Jaunolaine
Gaismu bibliotēka,
Gaismas iela 1-1, Stūnīši
Olaines vēstures un mākslas muzejs,
Zemgales iela 33, Olaine
Olaines vēstures un mākslas muzejs,
Zemgales iela 33, Olaine
Olaines Kultūras nams,
Zeiferta iela 11, Olaine
Olaines Kultūras nams,
Zeiferta iela 11, Olaine
Jaunolaines Kultūras nams,
Meža iela 2, Jaunolaine

Aktuālo informāciju par pasākumiem Olaines novadā lūdzam skatīt www.olaine.lv

Sveicam Emīliju Lūsi
100 gadu jubilejā!

Novēlam Lūses kundzei stipru veselību un dzīvotprieku!
Emīlija Lūse dzimusi 1911.gada 14.janvārī. Dzīvo Olaines
pilsētā kopā ar meitu, kas viņu ļoti mīl, ciena un atbalsta.
E.Lūses kundzi viņas nozīmīgajā gadskārtā apsveica arī
Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers:
“Ļaudis laiku skaita minūtēs, dienās un gados. Taču Jūsu
dzīves gājums ir patiesi apbrīnojams, jo tas mērojams
vesela gadsimta garumā. Cik gan daudz cilvēkam iespējams
piedzīvot tā laikā, cik daudz paveikt! Man ir patiess prieks,
ka Jūs esat mūsu vidū, ar savu padomu un pieredzi palīdzot
veidot lepnu un drošu nākotnes Latviju.”.
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Pateicības vēstule

Gluži tā pat kā teic, ka „teātris sākas no garderobes”, tā
droši varam sacīt, ka bērnudārzs sākas ar tehnisko personālu. Allaž atsaucīgi, smaidīgi,
labsirdīgi cilvēki sastopami
PII „Magonīte”. Lai arī kādi
nebūtu laika apstākļi, pārbaudes, atskaišu periodi, veicamie
pasākumi – darbinieki ir labestīgi, sirdssiltuma pilni rūpējas
par mūsu bērniem visas dienas
garumā.
Lielu ieguldījumu šajā neatsveramajā darbā sniegusi
PII „Magonīte” vadītāja Jeļena Kalviša, kura spējusi saliedēt lielisku pedagoģisko un
tehnisko personālu, ar kura
palīdzību bērniem tiek augstā līmenī nodrošināta fiziskā,
estētiskā, sociālā attīstība. Ar
prieku atzīstam teicamo kvalitāti muzikālajās, valodas attīstības, radošajās nodarbībās. Šo
nodarbību rezultātus redzam
attīstamies mūsu bērnos – ka
pieaug atbildība par uzticēto,
draugu, mazākajiem „brāļiem”
– dzīvniekiem.
Augsti kvalificēti speciālisti lieti izmanto savu pieredzi un zināšanas, lai jaunajā
paaudzē attīstītu individuālās

īpašības, veidotu personības,
paplašinātu redzesloku, attīstītu zinātkāri. Šim mērķim tiek
prasmīgi pielietotas visdažādākās rotaļas, dziesmas, didaktiskie materiāli, rokdarbi.
Kur nu vēl visi jaukie pasākumi, kuros tiek iesaistīti ne tikai jaunie audzēkņi, bet arī personāls un bērnu vecāki. Priecē
acis pasākumi, kuros var redzēt
arī tēvus, vecvecākus. Tas vien
liecina, ka kopēja sadarbība radusies uz savstarpējās sapratnes
un cieņas pamata no vecāku un
saliedētā kolektīva puses.
Ik brīdi – ikviens var redzēt
gaumīgi noformēto apkārtni,
spodrību. Telpās atrodami acis
priecējoši noformējumi, atbilstoši gaidāmiem svētkiem vai
pasākumiem. Ejot uz šo bērnudārzu pēc saviem mazuļiem
– gribas sevī nest labestīgas domas, zinot, ka mūsu mazuļi tur
saņem sirdssiltumu, mājas sajūtu, mīlestību un patiesas rūpes.
Par visu to – mēs vecāki
– varam pateikt lielu, lielu
PALDIES!
Aija Dobroviča,
PII “Magonīte”
bērnu vecāku vārdā

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
janvārī

70. gadskārtā
Vasiliju Ceicanu
Nikolaju Čižikovu
Pāvelu Girgeļu
Valentīnu Jēkabsoni
Juri Kaķi
Aleksandru Kasperoviču
Aleksandru Kņaževu
Kseniju Kucu
Gunti Lismani
Ziedoni Mauriņu
Gaļinu Meņšikovu
Rodiku Mirzojanu
Arsēniju Petrovu
Jeļenu Plukaiti
Valentinu Šiņajevu
Irminu Zavadsku
75. gadskārtā
Poliektu Ančukovu
Sigfrīdu Andžu
Astrīdu Emerbergu
Lidiju Fiļipenko
Annu Gustu
Feofāniju Kerasjovu
Nadeždu Matesoviču
Gaļinu Matvejevu
Valli Pintmanu
Tadeušu Rudzīti
Pelageju Vodjanaju
80. gadskārtā
Zinaidu Grecku
Aņisju Jevsejevu
Anastasiju Karhovu
Mirdzu Oto
Mirdzu Razduvalovu
Viktoru Suslovu
Dorofeju Šakurovu
Laimonu Veitu
Elvīni Vēzi
85. gadskārtā
Mildu Emsiņu
Austru Gubi
Gaļinu Konstantinovu
Nadeždu Martinsoni
Lidiju Parfentjevu
Veltu Pumpuri
Jāni Zujeviču
90.gadskārtā
Tatjanu Červovu
Olgu Kozlovu
98.gadskārtā
Martu Kļavenieci
100.gadskārtā
Emīliju Lūsi

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.

