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Sakopsim Olaines novadu!

Visi Olaines novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties Lielajā talkā un 

21. aprīlī plkst. 9.00 pulcēties 

Olainē pie Olaines novada pašvaldības, Zemgales ielā 33, Olainē – 
atbildīgā Marija tālr. 28675504

Jaunolainē pie Olaines pagasta pārvaldes, Meža ielā 2, Jaunolainē – 
atbildīgie: Olga tālr. 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

Jāņupes karjerā – atbildīgā Dace tālr. 29207373
   
Talkas inventāru – maisu un cimdu pāri – talciniekiem būs iespēja saņemt pie 
atbildīgajiem koordinatoriem. 

Sīkāka informācija par talkas norisi: 
• Olaines pilsētā pie Marijas Juršas, Zemgales ielā 33, Olainē, 226.kab,  

tālr. 28675504, 
• Olaines pagasta teritorijā pie Aijas Ritumas, Olaines pagasta pārvaldē,  

Meža ielā 2, Jaunolainē, tālr. 29510971.

Aicinām arī privātīpašniekus, uzņēmumus un dārzkopības sabiedrības sakopt 
savas teritorijas.

 В Олайнском крае предлагаем собираться в 9.00 в  
следующих местах: 

• в Олайне у самоуправления (ул.Земгалес 33), 
• в Яунолайне у управления волостью (ул.Межа 2), 
• в Гайсмас у дневного центра Гайсмас (ул.Гайсмас 6), 
• в Медемциеме у здания правления с/о «VEF Baloži», 
• на карьере в Янюпе. 
Мешки для мусора и перчатки можно будет получить у 

координаторов в каждом из вышеперечисленных мест. Бо-
лее подробная информация о субботнике в городе – у Марии 
Юрши (ул.Земгалес 33, Олайне, 226 каб., т. 28675504), в во-
лости – у Айи Ритумы (ул.Межа 2, Яунолайне, т. 29510971).

Призываем предприятия, частников и садоводче-
ские общества после зимы привести в порядок свои 
территории!

Приглашаем  
на субботник  
21 апреля!

Olaines novada iedzīvotāji 
jau iesniedz pieteikumus izde-
vuma „Olaines Domes Vēstis” 
saņemšanai pasta kastītē. Ja 
arī Jūs interesē Olaines nova-
da pašvaldības bezmaksas in-
formatīvs izdevums „Olaines 
Domes Vēstis” un Jūs gribētu 
to saņemt savā pasta kastītē, 
tad piesakieties! Atgādinām, 
ka pakalpojuma saņemšanai 
jāaizpilda speciālā pieteikuma 
forma: 

Vēl ir iespēja pieteikties izdevuma 
“Olaines Domes Vēstis”  
saņemšanai Jūsu pasta kastītē!

Если Вы желаете полу-
чать издание „Olaines Domes 
Vēstis” в Вашем почтовом 
ящике, Вам необходимо по-
дать заявку. Это можно сде-
лать: 

• заполнив специальный 
бланк в самоуправлении (ул. 
Земгалес 33, Олайне или 
ул.Межа 2, Яунолайне) или 

• klātienē - uz vietas pašval-
dībā – Zemgales ielā 33, Olai-
nē, Meža ielā 2, Jaunolainē un 
Gaismu bibliotēkā (Gaismas 
ielā 1-1, Gaismās, Stūnīšos);

• pa pastu, uz adresi Zem-
gales iela 33, Olaine, Olaines 
nov., LV-2114, atsūtot aiz-
pildītu pieteikumu, kurš pie-
ejams interneta mājas lapā 
www.olaine.lv. 

Izdevuma piegāde ir bez 
maksas.

Издание „Olaines Domes 
Vēstis” в Вашем почтовом 
ящике!

в библиотеке в Гайсмас (ул.
Гайсмас 1-1, Гайсмас, Сту-
ниши);

• прислав уже заполнен-
ный бланк по почте по адре-
су Zemgales iela 33, Olaine, 
Olaines nov., LV-2114 (бланк 
доступен на www.olaine.lv).

Доставка издания бес-
платно!

Olaines bērnudārzu darbība vasaras periodā 

Olaines pirmsskolas izglītības iestādes būs slēgtas:
OPII „Zīle” – no 23.jūlija līdz 17.augustam;

OPII „Dzērvenīte” – no 25.jūnija līdz 20.jūlijam;
OPII „Magonīte” – no 2.jūlija līdz 27.jūlijam;
OSPII „Ābelīte” – no 2.jūlija līdz 27.jūlijam.

Laika posmā, kad ir slēgta pirmsskolas izglītības iestāde, 
kuru apmeklē Jūsu bērns, Jums ir iespēja pieteikt bērnu 

citā Olaines pirmsskolas izglītības iestādē, 
kura šajā periodā strādā.
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Saskaņā ar Olaines novada 
pašvaldības domes 2012. gada 
28.marta lēmumu  (protokols 
Nr.3, 25.p.) „Par Olaines nova-
da ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģijas izstrādes uzsākšanu”, ir 
uzsākta Olaines novada ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas 
2010.-2030.gadam izstrāde. 

Ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģija ir ilgtermiņa plānošanas 
dokuments, kas iezīmēs no-
vada attīstību turpmākiem 18 
gadiem (no 2012. līdz 2030. 
gadam). 

Ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas galvenais uzdevums ir 
noteikt pašvaldības attīstības 
vīziju. Stratēģiskie mērķi un 
ilgtermiņa sasniedzamie rezul-
tatīvie rādītāji – tiek noteikti 

Uzsākta Olaines novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2012. - 2030.gadam izstrāde

balstoties uz esošās situācijas 
analīzi un tajā konstatētajām 
attīstības iezīmēm un izaug-
smes potenciālu, izvērtējot 
pašreizējo situāciju Olaines 
novadā un Olaines novada 
pašvaldības teritoriālo vienību 
līdz šim izstrādātos attīstības 
un teritorijas plānošanas doku-
mentus. 

Ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģija tiek sagatavota koncen-
trējoties uz integrētās pieejas 
telpisko un tematisko dimensi-
ju. Galvenie uzdevumi:
• noteikt un izstrādāt jaunās 

plānotās attīstības teritori-
jas, no kopējā novada teri-
torijas attīstības viedokļa;

• noteikt attīstības stratēģijas 
- stratēģiskos virzienus un 

redzējumu; 
• noteikt stratēģiskos mēr-

ķus;
• noteikt attīstības prioritā-

tes;
• noteikt telpiskās attīstības 

perspektīvu rakstveidā un 
grafiskā veidā;

• telpiskās attīstības perspek-
tīvā noteikt teritorijas attīs-
tības vadlīnijas;

• noteikt un shematiski attē-
lot Olaines novada nozīmī-
gākās telpiskās struktūras, 
attīstības prioritātes un vē-
lamās ilgtermiņa izmaiņas;

• noteikt pašvaldības profilu 
jeb specializāciju salīdzinā-
jumā ar citām pašvaldībām, 
izvērtējot nepieciešamību 
un riskus, kas var rasties 

īstenojot līdzīgus pasāku-
mus vairākās pašvaldībās, 
ņemot vērā attiecīgā plāno-
šanas reģiona prioritātes; 

• noteikt plānotās funkcionā-
lās saites ar citām pašvaldī-
bām.

Izstrādes procesā tiks ņemti 
vērā arī augstāk stāvoši plā-
nošanas dokumenti - Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģija 2030.gadam, Nacionālais 
attīstības plāns un Rīgas plā-
nošanas reģiona spēkā esošie 
teritorijas attīstības plānošanas 
dokumenti.

Ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas izstrādes process un lai-
ka grafiks:

• Ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas 1.redakcijas izstrāde 
– plānota 2012.gada otrajā 
ceturksnī;

• Sabiedriskā apspriešana - 
plānota 2012.gada trešajā 
ceturksnī;

• Gala redakcijas izstrāde un 
Ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas apstiprināšana – līdz 
2013. gada 1.ceturkšņa bei-
gām.

Olaines novada pašvaldība 
aicina Olaines novada iedzī-
votājus aktīvi piedalīties Ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas 
dokumenta izstrādes procesā.

Sergejs Kirilovs, 
Attīstības nodaļas vadītājs

Dažādas ikdienas situācijas
• Centies izmantot dušu, 

nevis vannu. 
• Ļauj drēbēm izžūt dabiskā 

veidā, nevis žāvē tās ar elektro-
ierīcēm. 

• Salabo, nevis izmet vai 
pērc jaunu! 

• Pērc ilgstošas lietošanas 
preces, samazinot vienreizējās 
lietošanas preču izmantošanu 
(vienreizējie skuvekļi, plast-
masas vai papīra galda piede-
rumi, vienreizējās lietošanas 
fotoaparāti, papīra mutautiņi, 
pamperi u. tml.). 

• Šķiro atkritumus un no-
dod tos pārstrādei!

• Savāc ūdeni, ko izmanto 
dārzeņu un augļu mazgāšanai, 
lai ar to laistītu istabas augus. 

• Izmanto uzlādējamos aku-
mulatorus vienreizlietojamo 
bateriju vietā. 

• Sūti elektronisku apsvei-
kumu papīra kartiņas vietā. 
Aplūko plašo bezmaksas e-
kartiņu klāstu mājas lapā www.
pdf.lv! 

• Ejot uz veikalu, ņem līdzi 
savu somu vai maisiņu, kur ie-
likt produktus. 

• Izvēlies bioloģiski audzē-
tu dabisku materiālu apģērbu. 

Domāsim un rīkosimies videi draudzīgi ikdienā!
• Izmanto pārstrādāto papī-

ru. Kad vien iespējams, izman-
to abas lapas puses. 

Dārzā
• Dārza laistīšanai vāc lie-

tus ūdeni. 
• Stādi vietējās koku sugas. 
• Izmanto organisko kom-

postu (ja iespējams, veido to 
pats!) un mulču, lai uz labotu 
augsnes kvalitāti un samazinā-
tu vajadzību pēc pesticīdiem 
un mākslīgā mēslojuma. 

• Dārza kopšanā iespējami 
maz izmanto elektriskos dar-
barīkus, piem., lapu pūtējus un 
savācējus, jo tie patērē daudz 
enerģijas un dod maz labuma. 
Tā vietā izmanto grābekli – tas 
ir arī noderīgāk Tavai veselī-
bai!

Transports
• Ja iegādājies auto – pērc 

ekonomisku mašīnu, kas patērē 
pēc iespējas mazāk degvielas. 
Dod priekšroku biodegvielai. 

• Nebrauc ar auto viens! 
• Braucot ar auto, ievēro: 
* Izslēdz dzinēju, ja ap-

stājies uz laiku, kas pār-
sniedz divas minūtes. 

*  Brauc uzreiz, kad ieslēdz 

motoru, – atstājot to sil-
dāmies, tiek piesārņota 
vide un nodilst tehnika. 

* No automašīnas izkrāmē 
visu lieko – krava palie-
lina degvielas patēriņu. 

* Vadi mašīnu uzmanīgi un 
iespējami augstākā pār-
nesumā, lai samazinātu 
izplūdes gāzu daudzumu.

Pārtika
• Izvēlies bioloģiski audzē-

tu pārtiku. 
• Lieto uzturā vietējā ražo-

juma pārtiku atbilstoši sezonai. 
Arī pārtikas transportēšana at-
stāj lielu ietekmi uz vidi. 

• Lieto uzturā vairāk dārze-
ņu un augļu. Veģetāra ēdiena 
izaudzēšana un pagatavošana 
patērē mazāk enerģijas nekā 
gaļas un zivju produkcija. 
Piem., lai iegūtu vienu kaloriju 
no zivīm, tiek patērēts 50 reižu 
vairāk enerģijas, nekā iegūstot 
to no kartupeļiem, un 60 reižu 
vairāk nekā no auzām.

• Gatavojot ēdienu, pārsedz 
pannu un katlus ar vāku, tādē-
jādi tu samazini enerģiju, ko 
patērē plīts. 

• Izvēlies mazāk iepakotus 
produktus un vairakkārt iz-

mantojamos iepakojumus un 
maisiņus. 

• Dod priekšroku pārtikai 
un citiem produktiem keramis-
kos traukos, nevis folijas vai 
plastikāta iepakojumā. 

• Nepērc ūdeni pudelēs, 
ja zini, ka Tavas mājas krāna 
ūdeni dzert ir droši. Ūdens 
transportēšana no tā iegu-
ves vietas līdz lielveikalu 
plauktiem ir dārga enerģijas 
izšķiešana. Plastmasas un 
stikla pudeles vēl vairāk pa-
lielina jau tā milzīgos atkri-
tumu kalnus, ko mēs radām. 
Noskaidro sava krāna ūdens 
sastāvu un kvalitāti. Ja tomēr 
pērc ūdeni pudelēs, iegādā-
jies to no vietēja ražotāja, 
turklāt tādu, kurš pildīts pār-
strādātas plastmasas vai stik-
la iepakojumā.

Mājoklis
• Noblīvē logus un siltini 

māju! Tādējādi tu gan samazi-
nāsi savu apkures rēķinu, gan 
taupīsi resursus. 

• Ja iespējams, izvēlies cen-
tralizētu, efektīvu un uz atjau-
nojamiem resursiem balstītu 
apkures sistēmu! 

• Nomaini spuldzītes (uz A 

klases)! 
• Izvēlies enerģiju taupošas 

ierīces un tehniku ar eko vai 
energoefektivitātes marķējumu 
(A klase). 

• Dabiski materiāli ir ve-
selīgāki un dabai draudzī-
gāki par sintētiskajiem, bet, 
iegūti nepareizā veidā, tie 
var noplicināt dabu. Izvē-
lies mēbeles, papīru un citus 
koksnes izstrādājumus, kas 
nākuši no FSC sertificētiem 
mežiem. Sertifikācija nodro-
šina, ka mežs tiek apsaimnie-
kots tā, lai saglabātos meža 
vides dabiskās funkcijas, to 
skaitā ūdenstilpju tīrība, bio-
loģiskie resursi un dzīvnieku 
dabiskā vide. 

• Izslēdz gaismu un elek-
troierīces, kad tās neizmanto, 
– televizors gaidīšanas režīmā 
patērē 25% no strādājoša apa-
rāta enerģijas. 

• Aizgriez ūdens krānu, kad 
mazgā zobus. 

• Vienmēr rūpīgi aizgriez 
ūdens krānus – tā tu ietaupi 
līdz 13 l piloša ūdens dienā. 

• Nepārkurini māju – sama-
zinot iekštelpu temperatūru par 
1°C, vari samazināt apkures rē-
ķinu līdz pat 10%.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 6.aprīļa rīkojumu Nr.146 
„Par darba dienas pārcelšanu 2012.gadā”, tiek pārcelta darba diena no pirmdienas, 30.aprīlī, uz 
28.aprīli šādās iestādēs: Olaines pirmsskolas izglītības iestādēs “Zīle”, “Dzērvenīte”, “Ābelīte”, 
„Magonīte”, Olaines 1.vidusskolā, Olaines 2.vidusskolā, Olaines Mūzikas un mākslas skolā, 
Kultūras centrā, Sporta centrā, Olaines Vēstures un mākslas muzejā, p/a „Olaines sociālais die-
nests’’, AS „Olaines ūdens un siltums”, SIA „Olaines Veselības centrs”.

Olaines novada pašvaldībā un Olaines pagasta pārvaldē darba diena no pirmdienas, 30.aprīlī, 
arī tiek pārcelta uz sestdienu, 28.aprīlī. Līdz ar to ir izmaiņas pašvaldības un pagasta pārvaldes 
darba laikā: 

27.aprīlis, piektdiena – 8.00 – 17.00 (ar pusdienu pārtraukumu),
28.aprīlis, sestdiena – 8.00 - 13.00 (bez pusdienu pārtraukuma).

Darba diena 30.aprīlī tiek pārcelta uz 28.aprīli
Biedrība Olaines ģimeņu atbalstam ir saņēmusi atbalstu pro-

jekta „Biedrības Olaines ģimeņu atbalstam „Pumpurs” spēļu is-
tabas iekārtošana” realizācijai. Projekta ietvaros tiks iegādātas 
attīstošās spēles un mēbeles spēļu istabas iekārtošanai biedrības 
telpās (Jelgavas ielā 15, Olainē), tādējādi paplašinot un uzlabojot 
biedrības sniegtos pakalpojumus Olaines bērniem un viņu ve-
cākiem. Projekts tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda 
Lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pieejas ietvaros un tā kopējās 
izmaksas ir Ls 1159,73 (ELFLA finansējums 90% - Ls 1043,76; 
līdzfinansējums 10% - Ls 115,97).

Jolanta Briede, biedrības “Pumpurs” valdes priekšsēdētāja
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Vārds deputātam

Aija Zandare, RANA

Godātie novadnieki!
 
Mūsu jaunais novads tur-

pina dzīvot aktīvu, dinamisku 
un uz attīstību vērstu dzīvi. 
Šodiena ir mūsu darbs attīstī-
bai, taču arī rīt mūs vienos ne 
tikai ikdiena, bet arī prieks par 
paveikto.

Par deputātu darbu runā ne-
vis vispārīgi solījumi, bet gan 
katram novadniekam redzams 
darba rezultāts. Tāpēc var at-
skatīties uz domes darbu – par 
konkrētiem paveiktajiem dar-
biem, reāli sasniegtiem rezul-
tātiem, arī iecerēm nākotnei. 
Olaines novada dome darbo-
jas gandrīz trīs gadus, drīz būs 
jauns domes sasaukums un no-
vadniekiem ir tiesības uzzināt 
– kas no plānotā ir paveikts, 
kādi priekšvēlēšanu laikā dotie 
solījumi ir izpildīti, kuri darbi 
turpmāk darāmi. Esmu pārlie-
cināta, ka tieši zināšanas ir gal-
venā mēraukla, kas ļauj novada 

iedzīvotājiem vērtēt jau padarī-
to, lemt par to, kam uzticēt no-
vada tālāko attīstību turpmāk.

 Domāju, ka šajā periodā 
paveiktie darbi ir apliecinā-
jums tam, ka esam uz pareizā 
ceļa, jo tiek risinātas ne tikai 
vienas dienas problēmas, bet 
domāts arī par tālākas nākotnes 
perspektīvu, problēmas tiek ri-
sinātas kompleksi, domājot arī 
par to, kāds mūsu novads būs 
ne tikai četru gadu ilgā termiņā, 
bet arī par to, kāds būs Olaines 
novads pēc pieciem, desmit vai 
pat divdesmit gadiem. 

Tāpēc aicinu novadniekus 
aktīvi iesaistīties domes dar-
bā. Bez iedzīvotāju atbalsta 
un ieteikumiem deputāts nevar 
pilnvērtīgi veikt savu darbu. 
Mums jādarbojas kopā! Katra 
novadnieka devums ir svarīgs 
– izvērtējama katra ideja, katrs 
priekšlikums, vai tas attiektos 
uz infrastruktūru, pašvaldības 
pakalpojumu kvalitāti vai attīs-
tības plāniem.

 Ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģija ir visaugstāk stāvošais 
pašvaldības plānošanas doku-
ments. Mainoties plānošanas 
izpratnei un likumdošanai Lat-
vijā, Olaines novada pašvaldī-
ba uzsāk Olaines novada ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas 
izstrādi.  Visa novada attīstība 
būs atkarīga no tā, kādi mērķi 
un kādi  nosacījumi būs ie-
kļauti šajā dokumentā, jo tas 
ir politisku uzstādījumu plā-
nošanas dokuments, kur no-

teikts pašvaldības ilgtermiņa 
redzējums, stratēģiskie mērķi, 
attīstības prioritātes un telpis-
kā perspektīva, kas shematiski 
attēlo pašvaldības turpmāko 
attīstību. Tiks izanalizēta iedzī-
votāju kustība un pakalpojuma 
saites Olaines pilsētas, Olai-
nes pagasta un pierobežu paš-
valdībām. Stratēģija noteiks, 
kāds būs Olaines novads 2020.
gadā un galvenos investīciju 
virzienus, kas arī būtiski ie-
tekmēs īpašumu izmantošanas 
iespējas. Jāturpina strādāt pie 
pašvaldības pakalpojuma kva-
litātes paaugstināšanas, novada 
infrastruktūras pilnveidošanas, 
tai skaitā, piesaistot Eiropas 
fondu finansējumu, risināt sa-
sāpējušus jautājumus par ko-
munālo pakalpojumu kvalitāti. 

Vienlaikus veselības ap-
rūpes pakalpojumu sniegšana 
un to pieejamība novada iedzī-
votājiem ir sociāli ļoti jūtīgs 
jautājums, līdz ar to novada 
mērogā ir jādomā par privātās 
investīcijas piesaisti Olaines 
veselības centram. 

Novadam jāattīstās tā, lai 
iedzīvotāji justos labi un viņu 
nodokļu maksātāju nauda spē-
tu strādāt novada labā, tā, lai 
kalpotu visu novada iedzīvo-
tāju interesēm, lai būtu labs 
menedžeris, kurš spēj sniegt 
padomu, kā labāk sakārtot dzī-
vojamo fondu, koplietošanas 
teritorijas, veselības pakalpo-
jumu pieejamību.

Paldies visiem Olaines no-
vada iedzīvotājiem par sadarbī-
bu un sapratni, lai arī turpmāk 
mums kopā izdodas sastrādā-
ties novada attīstības vārdā! 

Стратегия долгосроч-
ного развития – это до-
кумент, в котором будет 
описано видение развития 
Олайнского края, а следо-
вательно именно он  будет 
определять развитие края 
в течение следующих 18 
лет (с 2012 по 2030 год). 

Разрабатывая этот доку-
мент, будет проводится ана-
лиз ситуации в Олайнском 
крае на сегодняшний день, 
а также будут учитываться 
уже существующие доку-
менты по развитию г.Олайне 
и Олайнской волости и вы-
шестоящие документы по 
планированию развития - 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2030.gadam, 
Nacionālais attīstības plāns и 
др. 

В процессе разработки 
этой стратегии предусмотре-
но написание документа, а 
также его публичное обсуж-
дение (о дате обсуждения 
сообщим позже), при необ-
ходимости корректирование 
после обсуждения и завер-
шающий шаг - утверждение 
на заседании думы. 

Олайнское краевое са-
моуправление призывает 
жителей принять активное 
участие в создании этого 
важного для нашего края 
документа!

Начали разработку Стратегии  
долгосрочного развития  
Олайнского края  
на 2012 – 2030 годы

Darba laiks:
Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien              8:00 – 22:00
Sestdien, svētdien                 10:00 – 20:00

Mācību gada laikā darba dienās no 8:00 līdz 16:00 stadionu izmanto izglītības iestāžu audzēkņi.
Darba dienu pēcpusdienās stadionā notiek bērnu futbola sekcijas nodarbības.
Piedāvājam Olaines novada un citām komandām nomāt futbola laukumu treniņu un spēļu orga-

nizēšanai darba dienu vakaros un brīvdienās.
Olaines novada iedzīvotāji var bez maksas izmantot stadiona skrejceliņus skriešanai, ja tie tobrīd 

nav rezervēti sacensībām vai skolēnu nodarbībām.

22.martā darbību atsāka Olaines stadions

Ir noslēdzies Olaines no-
vada jauniešu ideju – projek-
tu konkursa  pirmais etaps. 
Konkursa ietvaros piešķirts 
finansējums 11 jauniešu pro-
jektu realizācijai: Marinas 
Šaško (vadītāja I.Orbidāne) 
projektam  „Ziedu skulptūra” -   
Ls 400; Evitas Kristiānas Puš-
pures (vad. A.Strode - Ērgle) 
projektam „Grafikas darbnī-
ca” – Ls 292; Emīlijas Šumi-
ļinas (vad. Z.Remerte) projek-
tam „Mākslas dienas 2012” 
– Ls 235; Marinas Šaško (vad. 
I.Orbidāne) projektam „Ēnu te-
ātris” – Ls 384; Lindas Geibas 
(vad. I.Zemīte) projektam „Jū-
ras tēma Muzeju nakts radoša-
jās darbnīcās” – Ls 109; Kris-
tīnes Zemītes (vad. I.Zemīte) 
projektam „Māksla ikdienā 
un svētkos” – Ls 248; Nikolas 
Šķirmantes (vad. V.Jansone) 
projektam „Draudzība” –  
Ls 400; Karinas Nosovas (vad. 
J.Semjonkina-Getmaņuka) 
projektam „Vasara „OLAK-
SĀ”” – Ls 400; Brigitas Med-
nes (vad. I.Velberga) projek-
tam „Daiļliteratūras lasīšanas 
popularizēšana skolu jauniešu 
vidē” – Ls 300; Brigitas Med-
nes (vad. I.Velberga) projek-
tam „Teātris Latvijā – sabied-

Olaines novada dome  
atbalsta jauniešu iniciatīvu

rību integrējošs mākslas veids” 
– Ls 400; Brigitas Mednes, 
Aleksandras Panovas (vad. 
L.Balode) projektam „Veselī-
bas diena Olaines novadā” – 
Ls 400. Projektu iesniedzējiem 
un vadītājiem jāiesniedz paš-
valdībā atskaites par realizē-
tajiem projektiem pēc projekta 
īstenošanas ne vēlāk kā pēc 
divām nedēļām vai vēlākais 
līdz 2012.gada 14.decembrim 
(ieskaitot). 

Nākamais projektu iesnieg-
šanas termiņš – 2012.gada 
18.septembris. Aicinām jau-
niešus izmantot iespējas, kuras 
sniedz šis projektu konkurss 
un pašiem izrādīt iniciatīvu. Ja 
nezini ar ko sākt, nāc uz paš-
valdību, mēs tev palīdzēsim 
ar padomu. Projektu konkursa 
nolikums ir pieejams mājas 
lapā www.olaine.lv. Olaines 
novada pašvalība izsaka patei-
cību visiem pašvaldības iestā-
žu darbiniekiem, kuri uzņemas 
jauniešu izvirzīto projektu 
vadīšanu, palīdzot daudzām 
labām idejām īstenoties dzīvē 
un padarīt Olaines novada jau-
niešu, kā arī citu sabiedrības 
pārstāvju dzīvi interesantāku!

Nataļja Tropkina

Olaines rokdarbu pulciņš “Piesaulīte” piedāvā palīdzēt 
apgūt adīšanas un tamborēšanas prasmes

Jāatceras, ka bērni aug, izdevumi arvien palielinās, un dažai 
labai ģimenei galus savilkt kopā arvien grūtāk. Šajā sakarā 

rokdarbu pulciņa “Piesaulīte” dalībnieces piedāvā apgūt 
minimālās adīšanas un tamborēšanas prasmes, lai turpmāk 

māmiņas un vecmāmiņas varētu pašas apģērbt savus 
bērnus un mazbērnus. 

Interesēties otrdienās, plkst.11.00 Zemgales ielā 31, Olainē 
3.stāvā. E-pasts: inarasternberga@inbox.lv
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Daudzas pavasarīgas, 
līksmas dziesmiņas mazo 
«cālēnu» izpildījumā 31.mar-
tā pieskandināja Olaines 
Kultūras centru. Lai veicinā-
tu pirmsskolas vecuma bēr-
nu muzikālo attīstību,  centrs 
rīkoja  ikgadējo mazo vokā-
listu konkursu «Cālis 2012».

Konkursa nolikumā pare-
dzēts, ka tajā var piedalīties 
bērni līdz sešu gadu (ieskaitot) 
vecumam. Šogad mazo vokā-
listu konkursam Olainē  bija 
pieteikti sešpadsmit bērni no 
trīs līdz  sešiem gadiem.

Bērnu sniegumu vērtēja 
profesionāla un pieredzēju-
si žūrija – Čučumuižas rūķi 

Olaines novada “Cālis 2012”

(dzejniece, aktrise un mūziķe 
D.K.Bitēna, dziedošais aktieris 
un mūziķis A. Sirmais un  no-
pelniem bagātā skatuves māks-
liniece Dace Skadiņa).

Katrs cālēns saņēma diplo-
mu ar nomināciju un balvu.

Pēc žūrijas vērtējuma, tre-
šo vietu dalīja PII “Dzērve-
nīte” audzēknes Diāna Lote 
Valdberga un Liene Lasmane 
(skolotāja Sandra Lipiņa), PII 
“Zīle” audzēknis Markuss Rai-
vo Rebinka  (skolotāja Baiba 
Kaņepīte) ieguva 2. vietu, bet 
PII “Magonīte” audzēkne Var-
vara Aladjeva (skolotāja Jūlija 
Streļajeva) ieguva 1. vietas 
diplomu.

Žūrija īpaši atzīmēja pār-
liecinoši labāko un skanīgāko 
Olaines 1. vidusskolas saga-
tavošanas grupas audzēknes, 
mazās dziedātājas Elizabetes 
Siliņas (skolotāja Olga Zujevi-
ča) sniegumu un piešķīra īpašu 
vērtējumu kā “Profesionālā-
kais Cālis”.

Visu mazo vokālistu snie-
gums bija lielisks! Paldies 
mazo dziedātāju muzikālajām 
pedagoģēm, izglītības iestāžu 
vadītājām un mazo dziedātāju  
vecākiem.

Vita Jansone,  
Olaines Kultūras nama
pasākumu organizatore

6.maijā novada čempionāts novusā

Galda spēļu un novusa spēles cienītāji ir aicināti 
pieteikties uz Olaines novada čempionātu novusā 

6. maijā plkst. 12.00. 
Sacensības norisināsies Jaunolaines Kultūras 

namā, mazajā zālē. 
Paredzētas gan komandu, gan individuālās spēles. 

Dalībnieku reģistrēšanās sacensībām 
sākot no plkst. 11.20.

Iepriekšēja dalībnieku pieteikšanās 
(norādot vārdu, uzvārdu) 

rakstot uz sports@olaine.lv vai zvanot 
G.Mickēvičam uz  29931788. 

Sacensības organizē Olaines Sporta centrs 
sadarbībā ar Olaines novusa komandu.

Novada svētku ietvaros, 
26.maijā, norisināsies skrieša-
nas sacensības „Olaines apļi”. 
Skriešana Olaines novada ie-
dzīvotāju vidū kļūst arvien 
populārāka, tāpēc Olaines no-
vada pašvaldība plāno atjaunot 
Olaines novada skriešanas tra-
dīcijas, rīkojot ikgadējas skrie-
šanas sacensības. Savulaik 
„Olaines apļu” tradīcijas iedi-
bināja skriešanas sporta klubs 
„Līga-100” Zenona Ļaudanska 
vadībā. 

Sacensības šogad rīkos 
Olaines novada pašvaldības 
iestāde „Olaines Sporta centrs” 

sadarbībā ar biedrību „Sport-
lat”. Plānotas trīs distances -  
5, 7 un 10 km garumā. Dalīb-
nieki tiks dalīti dzimuma un 
vecuma grupās. Pašiem mazā-
kajiem dalībniekiem tiks izvei-
dota distance atjaunotajā parka 
teritorijā pie jaunās estrādes.

Visi skriešanas entuziasti 
vai vienkārši tie, kas vēlas aktī-
vi pavadīt savu laiku, tiek aici-
nāti sekot sīkākai informācijai, 
nolikumam un pieteikšanās ie-
spējām Olaines novada mājas 
lapā www.olaine.lv, kā arī sākt 
gatavoties savai izvēlētajai dis-
tancei jau tūlīt.

Aicina gatavoties  
skriešanas sacensībām

Latvijas Televīzijas Bērnu 
un jauniešu mūsdienu 

dziesmu izpildītāju 
konkursa BALSS 

PAVĒLNIEKS 2012 finālā 
Ventspilī, 21. aprīlī, ve-

cuma grupā no pieci līdz 11 
gadiem savu priekšnesumu 
demonstrēs Elizabete Siliņa 

(sešus gadus veca Olaines 
novada iedzīvotāja). LTV 1 
skatītājiem konkursa finālu 

būs iespēja vērot četros 
raidījumos - 28.aprīlī; 

1.maijā; 4.maijā un 
12.maijā.
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Sveic Zelta kāzās!
Olaines novada dome

Imantu un Janinu Ozolus
(laulība reģistrēta 1962.gada 14.martā Balvu rajona Dzimtsarakstu nodaļā).

Vēlam no sirds prieku, laimi un veselību!

Olaines novada dome

Laimes māte dzīves gados
Laimes dzirkstis sējusi,
Vedusi jūs baltos ceļos-

Laimi dāvāt spējusi
/V. Kokle-Līviņa/

• Turpinās darbs mežapar-
ka labiekārtošanas projekta 
ietvaros: top brīvdabas estrāde 
(attēlā), dažādi celiņi, tuvāka-
jā laikā tiks uzstādīti āra fitne-
sa trenažieri, aktīvās atpūtas 
laukums bērniem. Vēl projek-
ta ietvaros paredzēts izveidot 
atpūtas vietas ar ugunskura 
vietām. 

• Notiek darbi projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Olaines novada Stūnīšu ciemā 
(apdzīvota vieta Gaismas)” ie-
tvaros: notiek dzeramā ūdens 
atdzelžošanas stacijas un no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
būvdarbi, kā arī ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu būvnie-
cība.

• Notiek tehniskā projekta 
izstrāde ūdenssaimniecības at-
tīstībai Jaunolaines lielciemā. 
Līdz jūnijam plānots izstrādāt 
tehnisko projektu, bet tīklus iz-
būvēt līdz oktobrim.

• Saskaņota Vienošanās ar 

AS „Rīgas taksometru parks” 
un Rīgas plānošanas reģionu 
„Par sabiedriskā transporta 
pakalpojuma sniegšanas no-
drošināšanu Olaines novada 
administratīvajā teritorijā” 
2012.gadam (no 01.05.2012. 
līdz 20.09.2012.) maršru-
tā Nr.5140 „Olaine –Sila 
kapi”, kas nozīmē, ka šajā 
laika periodā 2012.gadā tiek 
saglabāti autobusa reisi uz 
Sila kapiem un Pēternieku 
kapiem. Izpilddirektoram 
uzdots izskatīt un apstiprināt 
ikmēneša AS „Rīgas takso-
metru parks” sagatavoto un 
Rīgas plānošanas reģiona 
saskaņoto Maršruta zaudē-
jumu aprēķinu. Finanšu un 
grāmatvedības nodaļai jāveic 
AS „Rīgas taksometru parks” 
saņemto rēķinu apmaksu. 

• Olaines 2.vidusskola veik-
smīgi izgājusi akreditāciju. Tā 
ir  akreditēta uz sešiem gadiem 
– t.i.  līdz 2018.gada 8.martam.

•  ĪSUMĀ •

• Продолжается реализа-
ция проекта “Благоустрой-
ство лесопарка”: ведутся 
работы по строительству 
эстрады (на снимке), раз-
личных дорожек в парке, 
в ближайшее время будут 
установлены уличные тре-
нажеры и детская площадка 
активного отдыха. Также в 
рамках проекта будут соз-
даны места отдыха с местом 
для костров. 

• Ведутся работы в рам-
ках проекта “Развитие во-
дного хозяйства в поселке 
Стуниши Олайнского края 
(в жилом месте Гайсмас)”: 
строится станция обезже-
лезования питьевой воды 
и устройства по очистке 
сточных вод, а также сети 
водоснабжения и канали-
зации. 

• Разрабатывается техни-
ческий проект “Развитие во-
дного хозяйства в Яунолай-
не. 2-ая часть”.  Технический 
проект планируется разрабо-

тать до июня, а строительсто 
коммуникаций планируется 
завершить до октября. 

• Самоуправление заклю-
чило соглашение с АО “Rīgas 
taksometru parks” и “Rīgas 
plānošanas reģions”, соглас-
но которому оно будет про-
должать оплачивать расходы 
АО “Rīgas taksometru parks”, 
связанные с обеспечением 
маршрута №5140 “Olaine –
Sila kapi”. Это значит, что в 
2012 году самоуправление 
сохраняет рейсы автобусов 
на кладбище в Петерниеки и 
Сила капи.

• Олайнская средняя шко-
ла №2 успешно прошла ак-
кредитацию, теперь школа 
аккредитирована до 8 марта 
2018 года. 

• Олайнская краевая дума 
выделила финансирование 
на реализацию 11 молодеж-
ных проектов, которые были 
поданы на рассмотрение 
в рамках Конкурса идей-
проектов молодежи Олайн-

ского края. Следующий срок 
подачи молодежных проек-
тов - 18 сентября 2012 года. 
Положение конкурса доступ-
но на www.olaine.lv. 

• С 17 по 22 апреля в 
Олайнском крае пройдет 
неделя славянской культу-
ры. С 17 по 21 апреля вы-
ставка в Олайнском музее 
истории и искусств. 20 
апреля в 19.00 танцеваль-
ное представление детского 
ансамбля Пиенените “Реп-
ка” в доме культуры в Яу-
нолайне. 21 апреля в 15.00 
заключительный концерт: 
принимают участие вокаль-
ные ансамбли “Ивушки”, 
“Русская кадриль”, вокаль-
ные дуеты “Явир”, Вика и 
Алиса, детский танцеваль-
ный коллектив “Sirds ritmi” 
и детский театр “Jūras 
pērle”. 22 апреля в 15.00 
концерт авторской песни 
“Музыкальное ассорти”. 
Посещение мероприятий - 
бесплатно.

•  Вкратце •

Apsveicam! 
Olaines 2.vidusskolas skolēni 
konkursā “Stāds savai skolai” 

iegūst veicināšanas balvu

Latvijas Stādu parādes 2012 ietvaros Stādu 
audzētāju biedrība sadarbībā ar žurnālu “Ilustrētā 
Junioriem”  rīkoja konkursu skolēniem “Stāds sa-
vai skolai”, kura ietvaros tika saņemti vairāk nekā 
70 darbi. Darbi bija ļoti interesanti un daudzvei-
dīgi. Par doto tēmu tika rakstītas esejas, dzejoļi, 
stāsti, pasakas un pat krustvārdu mīklas. Darbi 
tika vizualizēti zīmējumos, rasējumos, fotoko-
lāžās un maketos. Tika saņemts arī skolēnu vei-
dots video. Pamatojumi par stādu nepieciešamību 
skolai bija ļoti sirsnīgi, mērķtiecīgi, apdomāti un 
konstruktīvi. Skolēnu darbos izpaudās viņu fan-
tāzija, erudīcija, zināšanas un mīlestība pret savu 
skolu un tās apkārtni. 

Kaut arī Olaines 2.vidusskolas skolēni neieņē-
ma godalgotas vietas, tie ir atzīti par vieniem no 
labākajiem šajā konkursā un par to saņēma veici-
nāšanas balvu – stādu - Parastā kļava ‘Faassen’s 
Black’ no stādaudzētavas „Blīdene”.

Paldies Olaines 2.vidusskolas skolēniem par 
uzņēmību darīt skaistāku mūsu Olaines pilsētas 
vidi!

Apgāds “Jumava” sadar-
bībā ar Latvijas Pašvaldību 
savienību izsludina manu-
skriptu konkursu “Kultūr-
vēstures mantojuma sagla-
bāšana Latvijas novados”. 

Apgāds “Jumava” 20 dar-
bības gadu laikā ir bijis aktīvs 
kultūrvēsturisko stāstu izde-
vējs, tāpēc turpinot grāmatu 
sēriju par Latvijas kultūrvēs-
turi, apgāds aicina pašvaldī-
bās dzīvojošos vēsturniekus, 
literatūras zinātniekus, novad-
pētniekus un citus aktīvus in-
teresentus, kuri ir pierakstījuši, 
veidojuši un saglabājuši infor-

māciju un aprakstus par savu 
novadu un tā notikumiem, vei-
dot manuskriptus, rakstīt stās-
tus un iesniegt tos konkursa 
žūrijai izvērtēšanai.

Izveidota profesionāla žūri-
ja vērtēs iesniegtos manuskrip-
tus un konkursa uzvarētāja 
manuskripts tiks izdots apgāda 
Jumava grāmatu sērijā par Lat-
vijas kultūrvēsturi. Tiks izvē-
lēti papildus divi manuskripti, 
kurus arī nominēs žūrija un 
tie saņems balvas no apgāda 
“Jumava”.

Manuskriptu iesniegšanas 
termiņš: no 2.04.2012 līdz 

2.07.2012. Iesniegto manu-
skriptu vērtēšana tiek uzsākta 
pēc iesniegšanas termiņa bei-
gām un konkursa uzvarētāji 
tiek paziņoti 1.10.2012. Grā-
mata tiek izdota 2013. gadā.

Konkursa nolikums un an-
keta pieejami interneta mājas 
lapā www.olaine.lv. Plašā-
ka informācija par konkursu: 
www.jumava.lv.

Sīkāka informācija: apgā-
da “Jumava” projektu daļa, 
tālr.: 67280314; mob. tālr.: 
26490412; e-pasts: pasuti-
jums@jumava.lv.

Aicina piedalīties kultūrvēsturisku 
manuskriptu konkursā
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•  OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Pagarināts līguma „Par 

medību tiesībām” termiņš 
ar Biedrību mednieku klubs 
„Mārupes bebrs” uz 10 ga-
diem, no 2012.gada 1.aprīļa 
līdz 2022.gada 31.martam.

• Piešķirti Ls 249.26 p/a 
„Olaines sociālais dienests” 
uzbrauktuves izbūvēšanai 
Meža ielā 6, Jaunolainē. 

• Nolikumā Nr.14 „Olaines 
novada pašvaldības policijas 
nolikums” (apstiprināts 2009.
gada 30.septembrī, ar grozīju-
miem 2009.gada 25.novembrī 
un 2010.gada 27.janvārī) izda-
rītas šādas izmaiņas:

1. Izteikt III sadaļas „Paš-
valdības policijas darbinieka 
tiesības” 11.punktu šādā re-
dakcijā:

“11. Pašvaldības policijas 
darbiniekam ir tiesības lietot 
fizisko spēku, roku dzelžus, 
speciālos līdzekļus, stekus, sa-
siešanas līdzekļus likuma “Par 
policiju” 13.panta un Ministru 
Kabineta 18.01.2011. notei-
kumu Nr.55 „Noteikumi par 
speciālo līdzekļu veidiem un 
kārtību, kādā tos lieto polici-
jas darbinieki un robežsargi” 
noteiktajā kārtībā un paredzē-

tajās situācijās.
Ja fiziska spēka vai spe-

ciālo līdzekļu lietošanas dēļ 
ir cietušie, policijas darbinie-
ka pienākums ir nekavējoties 
sniegt medicīnisko palīdzību 
cietušajiem un ziņot par noti-
kušo policijas priekšniekam, 
kurš par to paziņo prokuro-
ram. Par visiem speciālo lī-
dzekļu lietošanas gadījumiem 
policijas darbiniekam rakst-
veidā jāziņo policijas priekš-
niekam, kurš informē domes 
priekšsēdētāju.”

2. Izteikt IV sadaļas „Paš-
valdības policijas darba orga-
nizācija” 15.punktu šādā re-
dakcijā:

“15. Pašvaldības policijas 
sastāvā ir galvenais inspek-
tors, sabiedrisko attiecību in-
spektors, vecākais inspektors, 
inspektori un kārtībnieks.”.

• Atļauts izstrādāt zemes 
ierīcības projektu: 1) sada-
lot nekustamo īpašumu (NĪ) 
„Balsiņi” Pēterniekos; 2) sa-
dalot NĪ „Arumi” Medemcie-
mā. 

• Nolemts uzsākt detālplā-
nojuma izstrādi: 1) NĪ „Mel-
deri” (6,6 ha) Jaunolainē;  

2) NĪ „Bebrulejas” (9.59 ha) 
Ielejās.

• Par Olaines novada nozī-
mes attīstības centriem, prio-
ritārā secībā, noteiktas šādas 
apdzīvotas vietas: 1) Olaines 
pilsēta, Jaunolaines ciems; 
2) Stūnīšu ciems, Pārolaines 
ciems; 3) Medemciema ciems, 
Pēternieku ciems, Jāņupes 
ciems.

• Apstiprināta Olaines no-
vada Bērnu tiesību aizsardzī-
bas programma.

• Nolemts palielināt SIA 
„Zeiferti” pamatkapitālu, 
ieguldot Ls 212 837 no paš-
valdības budžeta sekojošu 
aktivitāšu līdzfinansēšanai: 
- ERAF projektam „Ūdens-
saimniecības attīstība Olai-
nes novada Stūnīšu ciemā 
(apdzīvotajā vietā Gaismas)” 
Ls 189 307; - KF projektam 
„Ūdenssaimniecības attīs-
tība Jaunolaines lielciemā”  
Ls 13 530; - sabiedrības saim-
nieciskās darbības attīstībai 
Olaines pagastā dzīvojamo 
namu apsaimniekošanas pa-
kalpojumu pilnveidošanai 
un ES projektu veicināšanai  
Ls 10 000.

2009. gadā tika uzsākta 
valsts organizētā un apmak-
sātā krūts dziedzera un dzem-
des kakla ļaundabīgo audzēju 
savlaicīgas atklāšanas prog-
ramma. Nozīmīgs šī projek-
ta ieguvums vēža kontroles 
programmā ir mobilais digi-
tālās mammogrāfijas kabinets, 
kas darbojas SIA „Veselības 
centrs 4” paspārnē un nodroši-
na krūšu izmeklējumu veikša-
nu reģionos. Tā ir īpaši pielā-
gota automašīna, kurā atrodas 
mammogrāfs - iekārta, ar kuru 
veic krūts dziedzera izmeklē-
jumus sievietēm, lai atklātu ie-
spējamās izmaiņas. Arī 2012.
gadā visu novadu sievietes 
tiek aicinātas veikt krūšu iz-
meklējumus tuvāk savai dzī-
vesvietai – „Veselības Centrs 
4” mobilajā mammogrāfā.

Krūts vēzis ir viena no izpla-
tītākajām vēža formām Latvijā, 
kuru savlaicīgi atklājot, iespē-
jama pilnīga izārstēšanās. Vēža 
kontroles programmas ietvaros 
Nacionālais Veselības dienests 
(NVD) katru mēnesi izsūta uz-

aicinājuma vēstules sievietēm, 
lai aicinātu veikt mammogrāfis-
kos izmeklējumus.

2012.gadā uzaicinājumu 
vēstules veikt valsts apmak-
sātu krūts vēža profilaktisko 
pārbaudi saņems sievietes, ku-
ras ir dzimušas 1944., 1946., 
1948., 1950., 1952., 1954., 
1956., 1958., 1960. un 1962.
gadā.

Atgādinām, ka  2011.gadā 
izsūtītās uzaicinājuma vēstules 
uz krūts vēža profilaktisko pār-
baudi ir derīgas līdz pat 2012.
gada beigām.

SVARĪGI! Uzaicinājuma 
vēstule netiek nosūtīta sievie-
tei, kura gada laikā līdz uzaici-
nājuma vēstules sagatavošanas 
datumam ir veikusi mammo-
grāfisko izmeklējumu.

Mammogrāfisko izmeklē-
jumu vēlams veikt 35 - 40 gadu 
vecumā. Ja pirmā mammogrā-
fijas izmeklējuma rezultāts ir 
normas robežās un nav vēro-
jamas nekādas vizuālas krūts 
izmaiņas, šo pārbaudi var veikt 
ik pēc diviem gadiem. Krūts 

vēža skrīningu ar mammo-
grāfijas metodi neatkarīgi no 
rezultāta reizi gadā vajadzētu 
veikt sievietēm no 50 līdz 69 
gadiem. Jāatceras, ka šo pir-
mo izmeklējumu saglabāšana 
ir ļoti svarīga! Vēlāk veicot 
atkārtotus izmeklējumus, lai 
savlaicīgi pamanītu radušās 
pārmaiņas, svarīgi tos salīdzi-
nāt ar iepriekšējiem un iegūt 
svarīgu informāciju dinamikā. 

• Sievietēm, kuras ir saņē-
mušas uzaicinājuma vēstuli no 
Nacionālā veselības dienesta 
Valsts skrīninga programmas 
ietvaros izmeklējums ir BEZ 
MAKSAS.

• Ar ģimenes vai ārstējošā 
ārsta norīkojumu – pacienta 
līdzmaksājums ir 2 lati.

• Ar ģimenes ārsta vai ārstē-
joša ārsta norīkojumu, kuram 
NAV līgumattiecību ar Nacio-
nālo Veselības dienestu – par 
maksu.

Ir paredzēts, ka Olaini 
mobilais mammogrāfs pus-
gada laikā apmeklēs 6 reizes, 
tuvākās vizītes 30.aprīlī un 
28.maijā. 

Olainē mobilais mammo-
grāfs darbosies pie Olaines ve-
selības centra, Veselības ielā 5 
no plkst.9.00 līdz 17.00. 

Lai veiktu izmeklējumu, 
jāpierakstās pa tālr.: 67142840 
vai 27866655; info@ma-
mografija.lv. 

Aicinām sekot līdzi infor-
mācijai www.olaine.lv un in-
formācijas stendos.

Предусмотрено, что мо-
бильный маммограф до 
конца года посетит Олай-
не примерно 6 раз, и уже  
30 апреля и 28 мая пригла-
шаем женщин пройти обсле-
дование груди. Мобильный 
маммограф будет вас ждать у 
Олайнского центра здоро-
вья (ул. Веселибас 5) с 9.00 
до 17.00. Чтобы обследовать-
ся, необходимо своевремен-
но записаться на прием по 
тел. 67142840 или 27866655.

• Женщины, которые по-
лучили пригласительное 
письмо на обследование гру-
ди от Национальной службы 
здоровья в рамках государ-
ственной программы скри-
нинга обследование могут 
пройти бесплатно. В 2012 
году пригласительное пись-
мо должны получить женщи-

ны родившиеся в 1944, 1946, 
1948, 1950, 1952, 1954, 1956, 
1958, 1960 и 1962 году. При-
гласительные письма 2011 
года годны до конца 2012 
года.  Письма не высылают-
ся тем женщинам, которые 
в течение года до срока вы-
сылания письма уже сделали 
обследование груди.

• С направлением от се-
мейного или лечащего врача 
– софинансирование пациен-
та составляет 2 лата.

• С направлением от се-
мейного или лечащего врача, 
у которого нет договора с На-
циональной службой здоро-
вья – услуга платная.

Чтобы своевременно кон-
статировать, а следовательно 
и вылечить рак груди,  мам-
мографию советуют делать 
женщинам начиная с 35 лет.

Aicinām veikt krūšu izmeklējumus В Олайне можно сделать 
маммографию

Trīsdesmit pieci Eiropas 
Savienības dalībvalstu pārstāv-
ji projekta ietvaros dosies uz 
pasaules sesto augstāko vir-
sotni, kur kalnu ielejā pavadīs 
septiņas dienas, mācoties un 
apgūstot kalnu tūrisma, pir-
mās palīdzības, kāpšanas u.c. 
iemaņas. Projekts tiek īstenots 
ar Eiropas Savienības prog-

rammas “Jaunatne darbībā” 
atbalstu.

Latviju un Olaines 1. vi-
dusskolas alpīnisma pulciņu 
kā grupas vadītājs pārstāvēs 
Juris Gogulis un četri alpīnis-
ma pulciņa dalībnieki - Brigita 
Medne, Kristīne Buķe, Ņikita 
Artjomovs un Rihards Gailīts.

Lai viņiem veicas!

Olaines 1. vidusskolas 
alpīnisti dosies uz Bulgāriju

 Olaines futbola veterānu 
klubs sadarbībā ar Olaines Spor-
ta centru šogad piedāvāja visiem 
interesentiem un šī hobija pie-
kritējiem piedalīties divās mak-
šķerēšanas sacensībās – Olaines 
novada čempionātā zemledus 
makšķerēšanā 17.martā Usmas 
ezerā un Ojāra Kienkasa piemi-
ņas balvas izcīņā makšķerēšanā 
24.martā Peipusa ezerā. 

Tradicionāli Olaines novada 
čempionāts notika Usmas ezerā. 
Piedalījās 43 dalībnieki. Usmas 
ezers jau pamazām tiek apgūts. 
Neskatoties uz to, ka ezers ir 
liels, Olaines novada makšķer-
nieki jau zina labākās vietas, 
zina ar ko makšķerēt un kā pie-
barot  zivis. Tukšā nepalika ne-
viens.

Olaines novada čempionātā 
zemledus makšķerēšanā 17.mar-
tā Usmas ezerā godalgotas vie-
tas izcīnīja:
I vietu - Māris Veinbergs
II vietu - Aleksandrs Gadunovs
III vietu - Patriks Balodis
4.Anatolijs Serjakovs
5.Alfrēds Šimanauskas
6.Igors Drabovičs.

Šogad jauns pasākums Olai-
nes novada zemledus makšķer-
niekiem bija Ojāra Kienkasa 

piemiņas balvas izcīņa. Zinot, ka 
O.Kienkasam (bijušajam Olai-
nes pilsētas domes priekšsēdē-
tājam, kurš aizgāja mūžībā tieši 
tajā dienā, kad notika Olaines 
novada čempionāts zemledus 
makšķerēšanā 2011.gadā) labā-
kās atmiņas par zemledus mak-
šķerēšanu bija no Peipusa ezera, 
par pasākuma vietu tika izvēlēts 
tieši Peipusa ezers. Piedalījās 46 
dalībnieki (gribētāju bija vairāk). 
Pasākuma dalībniekiem pavei-
cas, lomi visiem (ne tikai uzva-
rētājiem) bija ļoti lieli (arī pēc 
Peipusa standartiem).

24.martā Peipusa ezerā god-
algotas vietas izcīnīja:
I vietu - Raivis Bērziņš
II vietu - Vasilijs Lementjevs
III vietu - Staņislavs Baranovs
4. Jegors Slabodčikovs
5. Rūdolfs Novorževskis 
6. Jurijs Ivanovs.

Olaines novada makšķernie-
ki cer, ka šis pasākums būs tradi-
cionāls un notiks katru gadu. 

Abos pasākumos godalgoto 
vietu ieguvēji saņēma kausus 
un medaļas, bet 4., 5. un 6.vie-
tas ieguvējiem piešķīra piemiņas 
medaļas. 

Aldis Akantjevs, 
sacensību galvenais tiesnesis

Bļitkotājiem viens pasākums vairāk
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PAZIŅOJUMS
par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Olaines novada domes 28.03.2012. 
sēdes lēmumu „Par SIA „TeleTower” mobilo 
telekomunikāciju bāzes stacijas izvietošanu uz zemes ga-
bala DKS „Pavasaris-OL”, sabiedriskais centrs, Viršos, 
Olaines pagastā, Olaines novadā (3.prot., 27.1.p.), SIA 
„TK Projekti”, reģ.Nr.40103346971, Bērzu iela 3-24, 
Ropaži, Ropažu novads, LV-2135, nodod publiskai 
apspriešanai būvniecības ieceri SIA „TeleTower” mo-
bilo telekomunikāciju bāzes stacijas izvietošanu uz 
zemes gabala DKS „Pavasaris-OL”, sabiedriskais 
centrs, Viršos, Olaines pagastā, Olaines novadā. Kon-
taktpersona: Gatis Rudzītis, tālrunis 29167639, e-pasts: 
gatis@tkprojekti.lv. 

Būves ierosinātājs:
SIA „Tele Tower”, reģ. Nr. 40103257495, Uriekstes iela 
2A-24, Rīga, LV-1005.

Projektētājs:
SIA „TK Projekti”, reģ.Nr.40103346971, Bērzu iela 
3-24, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135, kontaktpersona: 
Gatis Rudzītis, tālrunis 29167639, e-pasts: gatis@tkpro-
jekti.lv .

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laiks:
No 2012. gada 18. aprīļa – 2012. gada 16.maijam. Šajā 
laikā apskatāmi informatīvie materiāli un iesniedza-
mas atsauksmes Olaines pagasta pārvaldē, Meža ielā 2, 
Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, LV-2127 
un Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines nov., LV-2114.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums:
2012.gada 2.maijā plkst. 18.00 Olaines pagasta pārvaldē, 
Meža ielā 2, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines 
novadā.
Tālrunis uzziņām par pašvaldības domes sēdes laiku un 
vietu, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres 
publiskās apspriedes rezultātiem - 67962442. 

Teātris ir prieks, no kura 
neizaug! Par to varēja pārlie-
cināties Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādē „Zīle” 11. 
aprīlī. Tā bija brīnumu pilna 
diena: teātri spēlēja ne vien 
mazie olainieši, bet arī ciemiņi 
– skolotāji no mūsu novada un 
kaimiņu novadu bērnudārziem, 
topošie pedagoģijas maģistri 
un augstskolu profesori. 

Teātra spēlēšana Olaines 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Zīle” ir mērķtiecīgi pielietota 
metode, lai rosinātu fantāziju 
un attīstītu ne tikai bērnu talan-
tus dziedāt, plastiski kustēties, 
bet lai iemācītu arī daudzas 
prasmes: skaidri un izteiksmīgi 
runāt, ieklausīties cita teiktajā, 
prast izrādīt emocijas, sadarbo-
ties. Tāpēc teātri te spēlē ikvie-
nā grupiņā. 

Dziesmas, mūzika, dzejoļi, 
kustības, krāsaini tērpi, deko-

rācijas, lelles, maskas – tas viss 
prasmīgu pedagogu rokās palīdz 
raisīt bērnu fantāziju, prieku līdz-
darboties. Bet lai to visu saliktu 
kopā vienā krāšņā uzvedumā, 
skolotājiem ir nepieciešamas zi-
nāšanas gan par bērnu uzvedumu 

veidošanas principiem, gan par 
to, kā lai vienotā veselumā izskan 
mūzika, teksts un kustība, kā vis-
parastākos priekšmetus pārvērst 
par izrādes rekvizītiem un deko-
rācijām. „Zīles” pedagogi Jānis 
Precinieks, Natālija Gromova un 

Ludmila Dovgovbroda kopā ar 
semināra dalībniekiem veidoja 
improvizētu uzvedumu „Zīļuka 
ceļojums”. Tad, kad teorija bija 
apgūta praktiski darbojoties, se-
mināra viesi varēja vērot vairā-
kus uzvedumus: latviešu tautas 
pasaku “Kukulītis” grupas “Mā-
rītes” 4-gadīgo bērnu un skolotā-
ju Evelīnas Jurciņas un Natālijas 
Sproģes, kā arī skolotāju palīdzes 
Janīnas Diļevkas izpildījumā; 
dzejas uzvedumu “Kā burtu  mei-
tiņa palīdzēja”, ko bija sagatavo-
juši 6-gadīgie grupas “Pasaka” 
bērni un skolotājas Sandra Veg-
nere un Iveta Repse; uzvedumu 
„Muša Cikatuha”, ko rādīja 5-ga-
dīgie “Zvaigznītes” grupas bērni 
un  skolotājas Olga  Koltigina un  
Svetlana Putniņa.

Pieredzes pasākuma otrajā 
daļā viesi iepazinās ar izglītī-
bas iestādi, apmeklējot grupu 
telpas un iepazīstoties ar mā-
cību līdzekļiem, skolotāju vei-
kumu – grupu estētisko nofor-
mējumu. Semināra dalībnieki 
pamanīja, ka šis bērnudārzs no 
citiem atšķiras ar to, ka katrā 
grupiņā ir dabas stūrītis, kur 

podiņos dīgst gan puķu, gan 
garšaugu stādiņi un kurā mi-
tinās bērnu loloti dzīvnieciņi: 
šinšillas, zelta zivtiņas, degu, 
kāmīši, papagaiļi.

Viesi bērnu radošās iz-
pausmes varēja vērot vizuālās 
mākslas un telpisko objektu 
izstādē „Mana sapņu Olaine”, 
kas veltīta pilsētas 45. gada-
dienai. Pirmsskolas izglītības 
iestādes metodiķes Silvija 
Kuzņecova un Tatjana Inkina  
kolēģes  iepazīstināja ar bērnu 
projektu darbiņiem. 

Kā atzina pirmsskolas iestā-
des vadītāja Larisa Korņejeva, 
tik daudz labu darbu gan terito-
rijas labiekārtošanā, gan bērnu 
radošajās izpausmēs var paveikt 
tikai tad, kad talkā nāk bērnu ve-
cāki. Savukārt profesores Emī-
lija Černova un Ruta Ināra Ka-
ņepēja „Zīli” atzinīgi novērtēja 
kā bērnudārzu, kur visas pūles 
mērķtiecīgi tiek veltītas bērnu 
daudzpusīgai attīstībai.

Mārīte Zaube, 
speciāliste izglītībā,  

kultūrā un jaunatnes lietās

Teātris ir prieks, no kura neizaug!
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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

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.
Par rakstu saturu atbildīgi rakstu autori. Rakstos paustais viedok-
lis ne vienmēr atspoguļo pašvaldības viedokli.

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
aprīlī

70. gadskārtā
Jāni Bērziņu
Regīnu Cvetkovu
Valdi Dagenvaldu
Olgu Daudišu
Romānu Dzeni
Vladimiru Kačanovu
Viktoriju Karpoviču
Alfrēdu Kohanoviču
Irinu Lavceviču
Lidiju Muižnieci
Pēteri Ostrovski
Liju Ozoliņu
Valentīnu Paršinu
Viktoru Potapenko
Ivanu Saveļjevu
Emīliju Sīmani
Visvaldi Skrūzmani
Āriju Spuņģi
Raisu Šafareviču
Ivanu Ščebļakovu
Maiju Šotu
Leoni Tukišu
Valdu Zeņkovu

75. gadskārtā
Nadeždu Dukaļsku
Vladimiru Gaginu
Maiju Geibu
Jāni Grantu
Jāni Jermaku
Jāni Jurgelānu
Jevdokiju Kiričenko
Leonidu Lagu
Maiju Lasmani
Ņinu Moiseičuku
Ellu Percevu
Jevstafiju Semjonovu
Zinaidu Suvorovu
Ludmilu Tamsoni
Valentinu Timofejevu
Leontīni Trēziņu
Ilgoni Upmali
Allu Ušakovu
Ivanu Zenčenkovu

80. gadskārtā
Lidiju Alantjevu
Zofiju Gailīti
Olgu Jozenu
Svetlanu Kovaļovu
Mariju Leontjevu
Aleksandru Ludānu
Marijanu Narņicku
Mariju Siņicinu
Mariju Zeidenbergu

85. gadskārtā
Dzidru Belovu
Pelageju Čučinu
Ļubovu Kosačevu
Antoninu Ļebedevu
Gundegu Oliņu

91.gadskārtā
Emmu Korotkihu
Pelageju Mironovu

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 8. marta līdz 11. aprīlim  

reģistrētie mirušie

Jānis Alksnītis, 73 gadus vecs – 14.03.2012.
Vigo Apermanis, 61 gadu vecs – 18.03.2012.
Alvils Bemberis, 73 gadus vecs – 10.04.2012.

Aleksandrs Gailišs, 71 gadu vecs – 29.03.2012.
Aleksandrs Gusevs, 58 gadus vecs – 2.04.2012.
Marija Jakubovska, 69 gadus veca – 10.04.2012.

Nataļja Jana, 47 gadus veca – 11.03.2012.
Lidija Kosareva, 90 gadus veca – 14.03.2012.

Angelina Krotova, 74 gadus veca – 10.04.2012.
Uldis Lapiņš, 75 gadus vecs – 15.03.2012.

Monika Leimane, 74 gadus veca – 9.04.2012.
Grigorijs Mitčenko, 68 gadus vecs – 19.03.2012. 

Mirdza Oto, 81 gadu veca – 6.04.2012.
Vera Petrovska, 87 gadus veca – 10.03.2012.
Māra Pētersone, 70 gadus veca – 26.03.2012.

Natālija Pogosjana, 33 gadus veca – 18.03.2012.
Ruta Poļaka, 59 gadus veca – 8.04.2012.

Voldemārs Račiks, 60 gadus vecs – 25.03.2012.
Mihails Stupčiks, 62 gadus vecs – 3.04.2012.

Anastasija Šidlovska, 79 gadus veca – 16.03.2012.
Oktjabrina Turlajeva, 86 gadus veca – 29.03.2012.

Olga Upeniece, 85 gadus veca – 24.03.2012.
Jānis Zujevičs, 86 gadus vecs – 28.03.2012.
Radžs Ivanovs, 30 gadus vecs – 1.04.2012.

Nataļja Petričenko, 61 gadu veca – 8.04.2012.

Olaines novada pašvaldība 
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Pasākumi Olaines novadā
Kad? Kas? Kur?
no 3. līdz 28. 
aprīlim

Irēnas d’Torres-Fernandez darbu izstāde 
“Saulesbērni - Zemesļaudis”

Olaines Vēstures un mākslas 
muzejā, Zemgales ielā 33, Olainē

no 11.aprīļa līdz 
5.maijam

Marģera Martinsona fotoizstāde “Saules 
daudzinājums”. 19.aprīlī plkst. 16.00 folkloras kopa 
“Silavoti” aicina uz saules rituālu.

Olaines Vēstures un mākslas 
muzejā, Zemgales ielā 33, Olainē

no 17. līdz 
21.aprīlim

Olaines pilsētas amatiermākslinieku darbu izstāde 
Slāvu kultūru nedēļas ietvaros. Ieeja bez maksas.

Olaines Vēstures un mākslas 
muzejā, Zemgales ielā 33, Olainē

20.aprīlī 
plkst.19.00

Bērnu deju kolektīva “Pienenīte” deju uzvedums 
“Репка” Slāvu kultūru nedēļas ietvaros. 
Ieeja bez maksas.

Jaunolaines Kultūras namā, 
Meža ielā 2, Jaunolainē

21.aprīlī 
plkst.15.00

Slāvu kultūru nedēļas noslēguma koncerts. 
Koncerta piedalās: vokālais ansamblis “Russkaja kadrilj” 
(Vangaži), vokālais ansamblis “Ivuški” (Olaine), ukraiņu 
kopienas vokālais duets “Javir” (Jēkabpils), vokālais 
duets VIKA un ALISA (Olaine), bērnu deju teātris “Jūras 
pērle” (Salaspils), bērnu deju kolektīvs “Sirds ritmi” 
(Olaine). Ieeja bez maksas.

Olaines Kultūras namā, 
Zeiferta ielā 11, Olainē

22.aprīlī 
plkst.15.00

Autorizpildītāju koncerts “Muzikālais asorti” 
Slāvu kultūru nedēļas ietvaros. Ieeja bez maksas.

Olaines Kultūras namā, 
Zeiferta ielā 11, Olainē

24.aprīlī 
plkst.19.00

Lorija Vuda un Armands Birkens jaunajā 
koncertprogrammā “Mīlestība nekad nebeigsies!”

Jaunolaines Kultūras namā, 
Meža ielā 2, Jaunolainē

no 3. aprīļa līdz 
5. maijam

LMA studentes Sabīnes Moores komiksu izstāde 
“Rozā rāmji”

Olaines Vēstures un mākslas 
muzejā, Zemgales ielā 33, Olainē

25. aprīlī plkst. 
19.00

Jaunā izrāžu apvienības „Panna” izrāde „Puse no 
sirds”

Olaines Kultūras namā, 
Zeiferta ielā 11, Olainē

26. aprīlī plkst. 
17.30

Muzikāla izrāde bērniem “Pingvīni nāk!” Olaines Kultūras namā, 
Zeiferta ielā 11, Olainē

6.maijā 
plkst.12.00

Olaines novada čempionāts novusā Jaunolaines Kultūras namā, 
mazajā zālē, Meža ielā 2, Jaunolainē

12.maijā  
plkst.12.00

Auto - foto orientēšanās sacensības „Novada medības 
2012”

Starts pie Jaunolaines Kultūras 
nama, Meža ielā 2, Jaunolainē

Veselības centrs 4 un
Olaines Veselības centrs

ULTRASONOGRĀFIJAS KABINETĀ
Olainē, Veselības ielā 5, 

11.maijā no plkst. 9.00 līdz 16.00
piedāvā

 VEIKT VĒNU USG PĀRBAUDI 
(maksa 15 Ls) 

 
Lai pierakstītos, lūdzam zvanīt pa tālruņiem - 

67144031, 67143550 vai mob.27866655

Ar Olaines novada domes 2012.gada 28.marta sēdes 
lēmumu ir apstiprināts  detālplānojums nekustamajam īpa-
šumam „Jaunpeļņi“ un saistošie noteikumi Nr.4 „Saistošie 
noteikumi par detālplānojuma nekustamajam īpašumam 
Jaunpeļņi, Olaines pagastā, Olaines novadā grafisko daļu un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, noteikta 
detālplānojuma realizācijas kārtība (3.prot., 21.p.), kā arī pie-
šķirti nosaukumi un noteikti nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi un platības (3.prot., 22.p.). 

Ar detālplānojumu var iepazīties Olaines pašvaldības 
apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales 
ielā 33, Olainē.

Ar saistošajiem noteikumiem Nr.4 var iepazīties interneta 
mājas lapā www.olaine.lv sadaļā „Saistošie noteikumi“.


