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Jautājam
iedzīvotājiem:
Kādas ir Jūsu domas
par brīvdabas estrādi un
meža parka labiekārtojumu?

Novada svētkos
atklāj estrādi

Pozitīvi. Ļoti labi iekārtots, es pati staigāju uz
trenažieriem. Estrādē biju vienu reizi, man tur
patīk. Skaisti. Estrādē biju uz atklāšanu, gan ne
ilgi, uz sākumu tikai, jo man no rīta bija agri jāiet
uz darbu. Bet vispār, patika. Pret Mežaparka
labiekārtošanu izturos pozitīvi, viss ir ļoti labi.
Valentīna, strādniece
Par pašu estrādi es nezinu, es nebiju uz atklāšanu
un nevaru pateikt. Vispār, tas, ka uzcēla estrādi
ir pareizi, es domāju to, kā tā tiek uztverta. Bet
ar celiņiem es esmu ļoti apmierināta. Ir, kur
pastaigāties gan veciem, gan jauniem. Varbūt
varētu vēl pašiem mazākajiem izveidot smilšu
kastes. Un, pats galvenais – tualetes, kaut vai divas
– trīs. Lūk, tas ir pats svarīgākais, jo pastaigājas ļoti
daudz cilvēku.
Nadežda, strādā “Biolar”
Vispār patīk, bet es domāju, ka nevajadzēja tādu
lielu taisīt. Par estrādi es gan neko nevaru pateikt,
es tur klāt netieku. Celiņi, būdiņas – šis vispār ir
lieki (soliņu grupas zem nojumēm). Ceļu tālāk
(aiz grāvja jaunā rajona pusē) arī nevajadzēja. Un
to, ko viņi tur tālu būvē, meža ceļu, tas vispār nav
vajadzīgs. Bet tā jau forši, iet patīkami. Ir ko darīt
gan bērniem, gan lieliem, bet vajadzēja tomēr
ieekonomēt drusciņ.

26. MAIJĀ TIKA ATZĪMĒTI
PIRMIE OLAINES NOVADA SVĒTKI
Olaines novada pašvaldība izsaka pateicību visiem
novada iedzīvotājiem, kas
piedalījās Olaines novada
svētkos – gan kā skatītāji,
gan kā dalībnieki! Pašvaldība sirsnīgi pateicas par
iedzīvotāju atsaucību un neprognozējami augsto aktivitātes līmeni! Pateicamies par
izteikto atzinību pasākumu
dienās.
Atvainojiet par neērtībām
svētku laikā!
Mūsu jaunajā objektā –
mežaparkā un estrādē notika
pirmais grandiozais pasākums.
Šis pasākums sniedza daudz
pozitīvu emociju, un vienlaicīgi pasākuma laikā tika konstatētas dažas nepilnības, kuras
centīsimies novērst, turpmāk
rīkojot pasākumus estrādē.
Prognozējot tik lielu apmeklētāju skaitu, organizēsim uz
skatuves notiekošā redzamību
visiem klātesošiem. Pateica-

mies par sapratni.
Atskatīties uz svētkiem
aicinām, apmeklējot pašvaldības interneta mājas lapas
www.olaine.lv sadaļas “Foto
galerijas” un “Video”. Paldies Maksimam Boreiko, Agrim Ermičam un Raimondam
Subatovičam par to, ka atsaucāties pašvaldības aicinājumam, atspoguļojot novada
svētkus, un tagad pārējie Olaines novada iedzīvotāji var apskatīties interesantas fotogrāfijas mājas lapā www.olaine.lv
foto galerijās mapēs “Olaines
novada svētki iedzīvotāju foto
objektīvos”.
Kā zināms, vairāki svētku
pasākumi notika labiekārtotajā Olaines mežaparkā. Olaines mežaparka labiekārtošanas projekts tika izstrādāts vēl
2009.gadā, bet izveidojoties
novadam vispirms bija jārisina
citi aktuāli jautājumi –
• Olaines pagasta bērnu

Vārds
deputātam

Mūsu
policija

nodrošināšana ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, tāpēc
2010.gadā tika uzbūvēta piebūve pirmsskolas izglītības iestādei “Magonīte” Jaunolainē,
• gājēju satiksmes drošības uzlabošana Stūnīšu ciemā,
2011.gadā izbūvējot gājēju ietves un veloceliņus, kā arī ierīkojot atbilstošu ielas apgaismojumu un izveidojot gājēju
pārejas uz autoceļa V13 pie
apdzīvotās vietas “Gaismas”
un pie Baložu stacijas,
• ūdenssaimniecības attīstība pagasta teritorijā, 2011.gadā
izveidojot apdzīvotās vietas
“Birznieki” ūdensapgādes sistēmu, izbūvējot ūdensvadu no
apdzīvotās vietas “Gaismas”
līdz “Baložu stacijai” ar mērķi uzsākt pakāpenisku Stūnīšu
ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas sakārtošanu,
daļēji izbūvējot Pēternieku

Olga, uzņēmēja
Ļoti patīk. Es gandrīz ik dienu eju uz trenažieriem.
Šodien pat, nostrādāju 12 stundas un atnācu uz
stundiņu nodarboties ar sportu. Vienīgais, varēja
būt vēl kāds jumtiņš virs trenažieriem. Un vēl būtu
labi nožogojums no celiņa, citādi visi iet garām un
brīnās. Bet tā viss normāli, viss ir ļoti labi.
Daila, lietuviete, 7 gadus dzīvo un strādā Olainē

turpinājums 2. lpp. u

Stipendijas Uzmanību,
Sveic
laureātus skolēniem ķēpātāji!

Olaines novada domes
deputāts Māris Vanags vaino
bankas valsts izputināšanā

Olaines novada Pašvaldības policijas atskaite par paveikto

Domes priekšsēdētājs Jānis
Pavlovičs pasniedzis atzinības
rakstus izciliem skolēniem

Pašvaldība šogad sākusi
maksāt stipendijas labākajiem
vidusskolēniem

Pašvaldības policija brīdina ēku apķēpātājus par cīņas
aktivizēšanu

3. lpp.

4. - 5. lpp.

5. lpp.

7. lpp.

8. lpp.

Olaines novada svētki

u turpinājums no 1. lpp.

ciema ūdensapgādes sistēmu
un kanalizācijas tīklus, uzsākot
ūdenssaimniecības
attīstību
Gaismās un Jaunolainē, piesaistot ES līdzfinansējumu,
• ielu apgaismojuma izbūve,
• Olaines novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija (saskaņā ar Olaines novada ceļu
seguma rekonstrukcijas programmu 2011. – 2020. gadam
2011.gadā veiktā ceļa, kurš
sākas pie Meža ielas, Jaunolainē un iet caur tā saucamo “Lubaušu ciematu” 4,4 km asfalta
klājuma izbūve. Noasfaltēja
arī ceļu, kurš ved no A5 valsts
ceļa uz apdzīvotu vietu “Virši”.
Darbi turpinās arī citās vietās),
• un daudzi citi....
Tad 2011.gada rudenī ir
pienākusi kārta arī Olaines
mežaparka labiekārtošanai. Tā
laika gaitā Olaines mežaparkā
parādījās apgaismota promenāde un citi pastaigu celiņi,
kurus iecienīja novada iedzīvotāji un īpaši jaunās māmiņas un seniori, lapenes, bērnu
rotaļu laukums ar kāpelēšanas
iekārtām, sporta laukums ar āra
trenažieriem, kuru ir iecienīju-

ši dažāda vecuma iedzīvotāji
(Olainē dzīvojošie seniori ir
pierādījuši, ka ir paši modernākie Latvijā – aktīvi izmanto āra
trenažierus), kā arī brīvdabas
estrāde ar 500 skatītāju sēdvietām, kura tika atklāta novada
svētkos. Kopš mežaparka labiekārtošanas mazie riteņbraucēji un skrituļotāji var droši
braukāt pa veloceliņiem, nevis
riskēt ar savu drošību pilsētas
ielās.
Projekts vēl nav pilnībā nobeigts, Olaines mežaparks arī
šodien mainās. Vēl ir paredzēts
izveidot trīs piknika vietas, izbūvēt divus dažāda garuma ve-

loceliņus, izbūvēt dažāda seguma papildus pastaigu taciņas.
Īstenībā ir ļoti jauki, ka celtnieki pabeidza visus nepieciešamus darbus, lai svētki varētu
notikt estrādē. Svētkos ir izmēģināts šis jaunais objekts, kurš
tuvākajā laikā tiks pilnveidots
un pabeigts.
Tuvākais pasākums brīvdabas estrādē – Ielīgošanas pasākums 22. jūnijā
plkst. 19.00 – 02.00, kurā iedzīvotāju uzmanībai tiks piedāvāts mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts un
zaļumballe kopā ar grupu “Mūzikas kolekcija”.

Brīvdabas estrādē paredzēti
ne tikai koncerti, bet arī kinovakars, diskovakars un citi inte-

resanti pasākumi. Sekojiet līdzi
informācijai www.olaine.lv un
informācijas stendos.

Muzeju nakts un Ģimeņu svētki

Muzeju nakts 2012 un Olaines novada ģimeņu svētku fotogalerijas
lūdzam skatīt Olaines novada pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv
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Sporta aktivitātes Olaines novada svētku ietvaros

Svētku ietvaros norisinājās sen nebijis pasākums,
krosa skriešanas sacensības
“Olaines Apļi 2012”, kas pulcēja skriešanas entuziastus

un vienkārši tos, kam patīk
aktīvi pavadīt savu brīvo laiku.
Kopumā sacensībās piedalījās 180 dalībnieki gan no

Dzejolis kā ceļamaize
12.klašu absolventiem.
Tapa literārās jaunrades konkursa
“Mana Olaine” ietvaros.
Autors: Alina Masterova,
Olaines 2.vidusskolas
12.klases skolniece

Olaine – manas
bērnības māja
Šī pilsēta piestāv man kā cimdi.
Puszemes ietilpst piecās ielās
Es eju viegli. Viņas ritmi
Ar katru soli krīt un ceļas.
Šeit katra māja sirdij tuva.
Puslaikmets veca. Šaura sānos.
To visu atmiņā es turu.
Uz viņas lina spilvendrānas
Guļ mana skola, kanāls, koki,
Aptiekas, veikali un parki,
Rūpnīcu dūmeņi un logi,
Guļ mani paziņas un draugi.
Un kāmēr viņi skatās sapņus,
Es slepus dzeru karstu tēju
No viņas plaukstām. Lukturgaismas
Ar spēku sit pa manu seju.
Un pat, ja būšu tālās zemēs,
Kur ceļi viļ kā takas mežos,
Par dzimtās mazpilsētas ceļiem
Es simtiem reižu atcerēšos.
Tā piestāv man kā laka kurpes,
Kas ritmu sit pa bruģa ielām:
“Paldies tev, Olaine!” Tavs mundrums
Man māca augt un izaugt lielam.

Olaines, gan no tuvākiem un
tālākiem kaimiņu novadiem,
kā arī Rīgas, Jelgavas un pat
Aizkraukles. Skrējiena dalībnieki tika dalīti gan vecuma,

Olaines senioru biedrības
“Liepas” pasākumi
2012. gada vasarā

gan dzimuma grupās. Pašiem
mazākajiem
dalībniekiem
tika izveidota trasīte atjaunotajā parka teritorijā. Visi mazie skrējēji saņēma piemiņas
suvenīrus un, tāpat kā lielie
skrējēji, piemiņas medaļas.
Pirmo trīs vietu uzvarētāji saņēma speciāli gravētas un gatavotas medaļas un piemiņas
balvu. Visus sacensību “Olaines apļi” rezultātus apkopotā
veidā var apskatīt mājas lapā
www.olaine.lv.
Paralēli krosa skrējienam
uz Zemgales ielas norisinājās
tradicionālais strītbola turnīrs
“Bombball 2012”. Šogad pieteicās 20 komandas, veidojot trīs
vecuma un dzimuma grupas,
no kurām vienu grupu sastādīja
četras meiteņu komandas. Par
šī gada C grupas uzvarētājiem
kļuva komanda “Kārumiņš” B
grupā “Atnācām paēst” un meiteņu grupā par uzvarētājām kļuva “Maija saulītes”.
Slidotavā norisinājās mini
turnīrs inline hokejā “Olainei 45”, ko organizēja Olainē
esošais Latvijas Inline hokeja
centrs. Turnīrā piedalījās sešas

Jūlija sākumā (datums tiks precizēts) – sagaidīsim Ķeguma nūjotājus Olainē;
nūjosim kopā
13.- 14.jūlijs – Biedrības biedru pieredzes
apmaiņas brauciens
ALŪKSNE – GULBENE

Māris Vanags, A8 partija

18.jūlijs – Piedalīšanās Talsu pensionāru
dienas centra un Talsu pensionāru biedrības
organizētajā biedrību brīvdabas pasākumā
pie Usmas ezera

Kā mēs izvēlamies ēdamo?
Noteikti svaigi produkti, pēc
iespējas mazāk e, protams, lai
būtu arī veselīgi. Tas šķiet svarīgi, ja to neievērojam, varam
arī noindēties.
Kā mēs izvēlamies barot
savu prātu? Te nu visas barjeras tiek novāktas, TV, radio,
prese, internets ko dod, to
grūžam iekšā. Tā tiek radīta
“sabiedriskā doma’’ – no vislielākajiem mēsliem. Tāpēc arī
ir tāda apmātība, kā vēlēšanas,
tā vislielākie kretīni. 20 gados
viss iznīcināts. Bet no ekrāna
sārtvaidžains ģīmis(ji) tikai
muld un muld. Būs, viss jums
būs.
Kas būs? Vai varbūt bija?
Sociālisma pussabrukšanas laikā bija vaimanas-dodiet mums
brīvību! Mēs esam ar varu
PSRS sastāvā, Maskava dik-

24.augusts – Biedrības biedru pieredzes
apmaiņas brauciens uz Sēliju
Komplektējam grupas Lattelecom
datorapmācībām “Pieslēdzies Latvijai”.
Biedrības biedriem pieteikšanās uz
pasākumiem Olaines muzejā pie Ārijas:
pirmdienās no 15.00 – 17.00
trešdienās no 10.00 – 12.00
Tālrunis: 26415535

Marika Broka,
Olaines novada sporta
organizatore (26658689)

Vārds deputātam

22.jūnijs – vaiņagu pīšanas apmācība
bērniem Jāņu ielīgošanas
pasākumā pie muzeja

3.augusts – Vecmāmiņu (vectētiņu)
izglītojošs brauciens kopā ar mazbērniem
uz Limbažiem

komandas, kurās startēja dalībnieki no Olaines, Rīgas un
Jelgavas. Par šī turnīra uzvarētājiem kļuva komanda “Jelgava”, atstājot otrajā vietā komandu “Olaine” un trešo vietu
izcīnīja komanda “Predators”,
pusfinālā pieveicot komandu
“Turība”.
Otrajā svētku dienā uz
Olaines stadiona visi futbola
līdzjutēji varēja vērot Olaines
futbola veterānu kluba rīkoto
futbola spēli, kura bija veltīta
Olaines novada svētkiem. Turnīrā piedalījās Olaines Futbola
veterānu kluba komanda pret
Pierīgas izlases futbola komandu. Par prieku olainiešiem
mūsu Veterānu futbola komanda pieveica pretiniekus ar rezultātu 2:0.
Olaines Sporta centra kolektīvs izsaka pateicību visiem
sportistiem par piedalīšanos
rīkotajos sporta pasākumos,
kā arī skatītājiem un atbalstītājiem.

Aizej tur, nezin kur..

tē, birokrātija! Nevaram neko,
visu kontrolē orgāni! No vilka
bēgām...
Tagad mums ir brīvība un
plus vēl demokrātija, labprātīgi
paši esam iestūrējuši vēl lielākā dalībvalstu sastāvā. Tikko
Briselē kāds paceļ pirkstu mēs
jau klanamies. Un birokrāti ir
dubultojušies, tie mūs kontrolē
vēl rafinētāk.
Šobrīd mēs ar varu tiekam
spiesti pieņemt grimstošo eiro
naudu. Kāpēc? Tāpēc ka mēs
esam pārdoti un lai mums neienāktu prātā “atdalīties’’ vajag,
tā teikt piesiet. Saišu ir daudz
- NATO, SVF, Eirosavienības
saistības, Krievu Lācis u.t.t.
No brīvības (neatkarības) vairs
nav itin nekā, atpakaļ ceļa vairs
nav.
Tad vēl noslēgumā gribētu neatstāt novārtā nacionālo
galveno nelaimi – bankas. Manuprāt, tieši banku sektors ir
iedzinis mūs parādos, spiedis
trešdaļai iedzīvotāju pamest
valsti, iznīcinājis demogrāfiju.
Kurš par to nesīs atbildību? Neviens! Tas tāpēc, ka nācijai ir izskalotas smadzenes, caur plašsaziņas līdzekļiem. Vislielākā
krāpšana ir, ja kādu aplaupa un
vēl iestāsta ka principā apkrāptais pats vien pie visa ir vainīgs.
P.S. Ja kāds bankas klerks
var kaut ko no šī visa atspēkot,
lai panāk šurp!
Es atklāti vainoju bankas
valsts izputināšanā.
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Olaines novada pašvaldības policijas darbs
Ņemot vērā to, ka Olaines
novada iedzīvotāji uzdot jautājumu „Kāpēc nestrādā pašvaldības policija? Kāpēc izdevumā „Olaines Domes Vēstis”
netiek atspoguļoti darba rezultāti?”, šajā numurā publicējam
atskaiti par pašvaldības policijas darbu 2011.gadā un sākot
ar nākamo numuru publicēsim
īsus kopsavilkumus pa mēnešiem. Vēršam iedzīvotāju
uzmanību, ka kopš 2011.gada
februāra pašvaldības interneta
mājas lapā www.olaine.lv sadaļā „Sabiedrība” – „Sabiedriskā kārtība” – „Pašvaldības
policijas aktualitātes” tiek
publicētas pašvaldības policijas aktualitātes pa nedēļām.
1. Pasākumi sabiedriskās
kārtības pārkāpumu novēr-

šanā un noziedzības apkarošanā:
• 5 reidi ar Valsts policijas
(VP) Kriminālpoliciju.
• 4 reidi ar VP Kārtības policijas darbiniekiem.
• Pašu spēkiem atklāti 16 noziedzīgie nodarījumi.
• Pašu spēkiem aizturētas 14
policijas meklēšanā esošas
personas, no tām 7 aizdomās
turamās personas (4 epizodes) par noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu, no tām:
- 3 personas, turamas aizdomās par metāla zādzību;
- 4 personas (3 epizodes)
turamas aizdomās par narkotisko vielu lietošanu;
• Pašu spēkiem aizturētas personas par noziedzīgiem nodarījumiem, no tām:
- 4 personas nozieguma

Olaines novada pašvaldības policijas
darbs 2011.gadā
1. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli/ pārkāpuma izdarīšanas vietā izrakstīti administratīvo pārkāpumu protokolipaziņojumi
1.1. par APK normu neievērošanu
1.2. par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu
1.3. par Saistošo noteikumu neievērošanu
2. Sastādīti brīdinājuma protokoli
3. Izteikti rakstiski brīdinājumi
4. Personas sodītas ar naudas sodu par kopējo summu
5. Sastādīti akti
6. Izbraukumu skaits pēc telefoniskām sūdzībām
7. Aizturētas personas un nogādātas Olaines
PI
8. Nogādātas/nodotas personas uz NMP
9. Nogādātas mājās personas, kas nevar patstāvīgi pārvietoties
10. Nogādātas personas uz ANPREN narkoloģiskās ekspertīzes veikšanai
11. Reidi kopā ar Valsts policijas darbiniekiem
12. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā
13. Sniegts atbalsts valsts policijai
14. Pieņemti apmeklētāji
15. Izskatīti iesniegumi
16. Veiktas apsekošanas sakarā ar teritorijas
nesakopšanu
17. Izteikti mutiski brīdinājumi
18. Pieņemti rakstiski paskaidrojumi
19. Sniegts atbalsts domei, struktūrvienībām,
pašvaldības uzņēmumiem un iestādēm
20. Apsekoti dzīvokļi/sociālās istabas
21. Azartspēļu zāļu apsekošana (reizes)
22. Izbraukumi uz ugunsgrēkiem
23. Izbraukumi uz CSN

24.Izķerti un uz Jelgavas mazo dzīvnieku
patversmi nogādāti klaiņojošie dzīvnieki

25. Izķerti un īpašniekiem nodoti klaiņojoši
suņi
26. Veiktas tirdzniecības objektu pārbaudes
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•

vietā par kabeļu zādzību
lielos apmēros, izmantojot
smago tehniku;
- 8 personas (5 epizodes)
par metāla zādzību;
- 2 personas (2 epizodes)
par vadu zādzību dzīvojamās mājās (viena no tām
uz karstām pēdām);
- 1 persona par zādzības izdarīšanu dārza mājā;
- 6 personas (4 epizodes)
par zādzību izdarīšanu
veikalos;
- 1 persona notikuma vietā
par viltotās naudas izplatīšanu spēļu zālē;
- 1 persona par zādzības
mēģinājumu mācību iestādē;
- 5 personas (3 epizodes)
par narkotisko vielu lietošanu;
- 1 persona par narkotisko
vielu glabāšanu;
- 2 personas par nelikumīgu
meža izzāģēšanu.
Atrastas nozagtas mantas (5
meklēšanā esošas automašīnas, 1 mopēds).
Atrastas nozaudētas mantas
(pasta soma, dokumenti) –
nodoti īpašniekiem.
Kopā ar valsts policiju aizturētas 2 policijas meklēšanā esošas personas un 6 personas par narkotisko vielu
lietošanu (3 no tām stiprā
narkotisko vielu reibumā).
Regulāra patrulēšana Olaines novada teritorijā, sociālo istabu Zemgales ielā 31
regulāra apsekošana.
Novada mežu un mazdārziņu teritoriju regulāra apsekošana, lai novērstu smilšu
rakšanas un izvešanas, zādzību, nelikumīgu ugunskuru dedzināšanas faktus un
dārziņu ugunsgrēku gadījumus.
27 izbraukumi uz ugunsgrēkiem.
Patrulēšana pie dzelzceļa stacijas (pēdējo vilcienu
sagaidīšana un pasažieru
pavadīšana ar mērķi izslēgt
laupīšanas gadījumus).
Par skaņu aparatūras lietošanu vai cita veida trokšņošanu un iedzīvotāju naktsmiera traucēšanu sodītas 8
personas.

2. Pasākumi, lai veicinātu
autovadītāju un gājēju disciplinētību un novērstu automašīnu vadīšanu reibuma
stāvoklī:
• Patrulēšanas laikā aizturētas
8 personas, kas vadīja automašīnas alkohola reibuma
stāvoklī (no tām 2 personas,
kas izraisīja CSN, nodarot
stiprus bojājumus stāvošam
a/m un no notikuma vietām
aizbēga; 1 persona, kas a/m
diennakts tumšā laikā vadīja pa šoseju Rīga – Jelgava

bez tālajam un tuvējām gaismām), 2 personas, kas vadīja automašīnas bez vadītāja
apliecības un a/m reģistrācijas apliecības.
• 17 izbraukumi uz CSN.
• Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu
sodītas 93 personas.
3. Pasākumi teritoriju un
īpašumu sakopšanas veicināšanā un uzraudzīšanā:
• Veikta regulāra teritoriju un
īpašumu apsekošana sakarā
ar zemes gabalu sakopšanu,
zāles nopļaušanu, sniega tīrīšanu, izvešanu utt.
• Par teritoriju nekopšanu
rakstiski brīdināti 171 īpašnieki, izsūtot brīdinājuma
vēstules.
• Par teritoriju nekopšanu pie
administratīvās atbildības
sauktas 72 personas.
• Par teritorijas piesārņošanu
ar atkritumiem pie administratīvās atbildības sauktas
12 personas.
• Par automašīnu „vraku” uzkrāšanu īpašumu atklātajās
teritorijās administratīvi sodītas 3 personas.
• Par atkritumu dedzināšanu
pie atbildības sauktas 2 personas.
• Par antisanitāro apstākļu radīšanu, barojot bezsaimnieka kaķus pie dzīvojamiem
namiem, pie administratīvās
atbildības sauktas 2 personas.
• Par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā atkritumu
apsaimniekošanā rakstiski
brīdināti 239 īpašnieki, izsūtot brīdinājuma vēstules.
• Par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā atkritumu
apsaimniekošanā pie administratīvās atbildības sauktas 50 personas.
4. Veikti pasākumi pilsētas teritorijas atbrīvošanai
no
acīmredzami
neekspluatējamiem transportlīdzekļiem:
• Rakstiski brīdināti 3 a/m
īpašnieki, izsūtot brīdinājuma vēstules.
• Par a/m „vraku” nenovākšanu no pilsētas teritorijas
sastādīts 1 administratīvā
pārkāpuma protokols.
• Kopā novākti 2 automašīnu
„vraki”.
5. Pasākumi dzīvnieku
turēšanas noteikumu pārkāpšanas ierobežošanā:
• Par suņu vešanu pastaigā
bez pavadas un suņu klaiņošanas pieļaušanu pie administratīvās atbildības saukti
9 suņu īpašnieki.
• Par apkārtējo iedzīvotāju
miera traucēšanu, ko izraisījuši mājas dzīvnieki, pie

administratīvās atbildības
saukti 2 suņu īpašnieki.
• Olaines novada teritorijā
kopā izķerti 32 klaiņojošie
suņi.
• Veikts 1 reids ar PVD Bīstamo suņu izvērtēšanas komisiju.

6. Pasākumi alkohola
lietošanas un tirdzniecības
pārkāpumu novēršanā:
• Par atrašanos sabiedriskā
vai publiskā vietā ar atvērtu
alkoholu saturošu dzērienu
iepakojumu sodītas 9 personas.
• Par pārmērīgu/kaitīgu alkohola lietošanu, atrašanos
sabiedriskās vietās cilvēka
cieņu apkaunojošā stāvoklī
vai alkohola lietošanu sabiedriskās vietās sodītas 64
personas.
• Par nepilngadīgo personu
atrašanos alkohola reibumā
un/vai alkohola lietošanu
publiskās un sabiedriskās
vietās sodītas 6 personas un
viņu vecāki.
• Par nepilngadīgu personu
novešanu līdz alkohola reibuma stāvoklim sodīta 1
persona.
7. Pasākumi smēķēšanas
ierobežošanas un tabakas
izstrādājumu tirdzniecības
pārkāpumu novēršanā:
• Veikta pastāvīga kontrole
par informējošo uzrakstu
izvietošanu un esamību saskaņā ar likumu „Par tabakas izstrādājumu realizāciju,
reklāmu un lietošanas ierobežošanu” novada teritorijā.
• Par nepilngadīgo personu
(līdz 18 g.v.) smēķēšanu
sabiedriskās un publiskās
vietās brīdinātas 10 nepilngadīgās personas. Ar šīm
personām veiktas preventīvā rakstura pārrunas.
8. Pasākumi tirdzniecības noteikumu pārkāpšanas
novēršanā:
• 4 reidi ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD).
• Regulāra tirdzniecības vietu
un kafejnīcu pārbaude (t.sk.,
realizācijas termiņu ievērošana) ar nolūku kontrolēt
alkoholisko dzērienu un tabakas aprites likuma ievērošanu attiecībā uz nepilngadīgām personām un alkohola
tirdzniecību veikalos pēc
plkst.22.00, nepilngadīgo
personu atrašanos spēļu zālēs un pēc 23.00 pilsētas
kafejnīcās, kā arī, lai novērstu iedzīvotāju naktsmiera
traucēšanu pilsētas izklaides
vietu apkārtnē.
• Par preču derīguma termiņu
neievērošanu pie atbildības
turpinājums 5. lpp. u

Olaines novada
skolēni – talantīgi,
centīgi, veiksmīgi
Jau trešo gadu ceriņu
un kastaņu ziedēšanas laikā
kopā pulcējās novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji, lai priecātos par teicamiem sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, interešu izglītības konkursos,
profesionālās ievirzes skatēs
un festivālos.
Šogad sumināmo bija
krietns pulks. Olaines novada domes priekšsēdētājs Jānis
Pavlovičs pasniedza Atzinības
rakstus un piemiņas veltes grāmatas 55 skolotājiem, svētkus svinēja 72 skolēni. Viņu
vidū bija Olaines 1.vidusskolas 12.klases skolniece Brigita Medne, kura tika cildināta
par izciliem rezultātiem matemātikas, bioloģijas, latviešu
valodas un literatūras starpnovadu olimpiādēs. Brigita ir arī
1.vietas ieguvēja valsts mēroga
latviešu valodas un literatūras
olimpiādē. Savukārt Olaines
Mehānikas un tehnoloģijas
koledžas audzēknis Romans
Lugovskojs valsts ķīmijas
olimpiādē ieguvis 3.vietu, bet
Olaines 1.vidusskolas 9.klases
skolniece Līna Orste bez godalgotām vietām starpnovadu
olimpiādēs matemātikā, bio-

loģijā, ģeogrāfijā, latviešu valodā un literatūrā ieguvusi arī
atzinību valsts bioloģijas olimpiādē. Šajā mācību gadā ļoti
labus rezultātus ir izdevies sasniegt arī Olaines 2.vidusskolas
10.klases skolniecei Anastasijai Cvetkovai starpnovadu
matemātikas, fizikas un ķīmijas olimpiādēs. Visu klātesošo
apbrīnu un aplausus izpelnījās
Olaines Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi, kuri paralēli
mācībām vispārizglītojošajā
skolā ir spējuši parādīt izcilus sasniegumus konkursos un
skatēs. Šajā mācību gadā par
visaugstākajiem rezultātiem
var priecāties Kristaps Mārtiņš
Bukšs, Elizabete Siliņa, Elizabete Fedčenko, Šarlote Bidiņa,
Margarita Panova un Gunārs
Gaumigs.
Katrs labi padarīts darbs ir
jāatalgo. Par to bija parūpējusies pašvaldība, un šogad 2.-7.
klašu skolēni balvā saņēma
ekskursiju uz Rīgas Zooloģisko dārzu, 7.-8. klašu skolēni
varēja piedalīties interaktīvā
nodarbībā „Skolas Rīgā 13.16.gs.” Vēstures un kuģniecības muzejā, bet 10.-12. klašu
skolēni apmeklēja Rīgas Jūgendstila centru.

Visus svētku dalībniekus
ar dziesmām priecēja Olaines 1.vidusskolas meitenes,
sporta deju studijas „Olaine”
dejotāji un pirmsskolas izglītības iestādes „Zīle” audzēkņi
ar uzvedumu ”Burtu meitiņas
ceļojums”.
Zinot, cik liela slodze ir
ikvienam skolēnam, kurš godprātīgi vēlas apgūt mācību
vielu, kas noteikta izglītības
standartā, ar apbrīnu varam
raudzīties uz tiem, kuri dabas
dotos talantus izkopj centīgā
darbā un pieliek lielas pūles, lai brīvajā laikā apgūtu
arvien jaunas zinības, lai dejotu, dziedātu, zīmētu, sportotu, lai darītu daudz labu un
interesantu lietu. Paldies vecākiem, kuri ikdienišķo rūpju
vidū vienmēr ir atraduši laiku
saviem bērniem, lai tos atbalstītu! Gribu novēlēt ikvienam
mūsu novada skolēnam labi
atpūsties vasarā, saturīgi pavadīt brīvo laiku, un septembrī
atkal atrast tos veidus, kuros
veiksmīgi varētu izpaust savas
spējas un talantus!
Mārīte Zaube,
speciāliste izglītības, kultūras
un jaunatne lietās

21. jūnijā
IZBAUDĪSIM VASARAS
SAULGRIEŽU BURVĪBU
OLAINES NOVADĀ
Ielīgosim un sagaidīsim
Jāņa bērnus
Olainē plkst. 17:00
Jaunolainē plkst. 17:15
Gaismās plkst. 18:00
Grēnēs plkst. 19:00
PAVADĪSIM SAULĪTI
UZVARAS LĪDUMĀ
PIE “AVOTU” MĀJĀM
plkst. 20:30
Līgo tradīcijas izdzīvosim
kopā ar Olaines Kultūras
nama folkloras kopas
“Dzedzieda” dalībniecēm
Transportam pieteikties
līdz 18. jūnijam
Tālr. 67811618

Olaines novada pašvaldības policijas darbs
u turpinājums no 4. lpp.

saukts 1 tirdzniecības darbinieks.
• Par neakcizēto alkoholisko
dzērienu tirdzniecību pie
administratīvās
atbildības
saukts 1 tirdzniecības objekts.
• Par tirdzniecību neatļautā
vietā pie atbildības saukta 1
persona.
• Regulāra ziņu sniegšana VID
reģionālajai iestādei un PVD
par dažādiem pārkāpumiem.
9. Regulāra patrulēšana mācību stundu laikā pie
Olaines 1. vidusskolas, Olaines 2.vidusskolas un koledžas ar nolūku:
• Novērst nepilngadīgo personu masveida smēķēšanas
gadījumus u.c. nekārtības.
• Nodrošināt sabiedrisko kārtību minētās teritorijās.
• Disciplinēt autovadītājus uz
gājēju pārejām pie skolām.
10. Kopā ar VP Olaines

iecirkni veikts preventīvais
darbs ar skolēniem un bērniem izglītības iestādēs, t.sk.,
Olaines 1.un 2.vidusskolā,
Olaines sākumskolā Jaunolainē, Olaines Mehānikas un
tehnoloģijas koledžā, Bērnu
un jauniešu sociālā atbalsta
centrā „OLAKS”: veiktas pārrunas un piedāvāts tests par
Olaines novada saistošo noteikumu ievērošanu, vispārpieņemtām uzvedības normām,
sabiedriskās kārtības normu
prasībām, narkotisko vielu
un alkohola lietošanas sekām
un ar to saistītām problēmām,
ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, rīcību ekstremālās
situācijās,
bērnu pienākumiem un tiesībām, kriminālo
un administratīvo atbildību.
Notika lekcijas „Sargā sevi un
savas mantas”, „Administratīvā atbildība (principi, likumdošana, sekas)”, „Tabaka”,
„Narkotiskas vielas”, „Sargā
sevi pats”, „Cilvēku tirdzniecība”.
• Olaines 2.vidusskolā veikts

profilaktisks pasākums – atstarotāju esamības pārbaude
skolēniem. Veiktas izglītojoša rakstura pārrunas.
• Pašvaldības policijas darbiniekus janvārī „ēnoja” divi
1.vidusskolas skolēni.

11.Regulāri sniegts atbalsts p/a “Olaines sociālais
dienests” un Olaines novada
Bāriņtiesai, veicot apsekošanas, nodrošinot sabiedrisko
kārtību sociālajās istabās,
uzraugot bērnu audzināšanu
un skolas apmeklējumus sociāli nelabvēlīgajās ģimenēs
un sniedzot nepieciešamo informāciju.
12.Regulāri sniegts atbalsts pašvaldības uzņēmumiem un organizācijām, kā
arī mācību iestādēm, nodrošinot sabiedrisko kārtību
skolu pasākumos un operatīvi reaģējot uz dažādiem skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem.

13.Sniegts atbalsts pašvaldības Būvvaldei:
• Kopā ar būvvaldes darbiniekiem apsekoti īpašumi ar
mērķi konstatēt nelikumīgus
būvniecības gadījumus.
• Par patvaļīgu un nesaskaņotu
būvniecību sastādīti 5 administratīvā pārkāpuma protokoli.
• Veikta regulāra reklāmas izvietošanas atļauju pārbaude
visos Olaines novada komercobjektos.
14.Veikti pasākumi pavasara plūdu skartajās teritorijās:
• Veikta regulāra plūdu vietu
apsekošana Olaines novada
teritorijā (Ezītis, Zvejnieki,
Rēķi, Pēternieki, Stūnīši,
Birzuļi, Veismani, Apšukalns
u.c.), lai apzinātu situāciju
un novērstu marodierisma
gadījumus plūdu dēļ pamestās mājās.
• Piedaloties pašvaldības policijai no novada applūdušām
teritorijām evakuētas 18 personas (no tām 8 bērni).

Īsumā
• Notiek sagatavošanās darbi
Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un programmas izstrādei.
• Ir izstrādāts tehniskais projekts un izsludināts iepirkums
projekta „Gājēju – velosipēdistu
celiņa Jaunolaine – Olaine izbūve” realizācijai.
• Ir izstrādāts tehniskais projekts un izsludināts iepirkums
projekta „Jaunolaines stadiona
rekonstrukcija” realizācijai.
• Sagatavoti un iesniegti projektu pieteikumi Leader pieejas
īstenošanas projektu konkursa
4.kārtai:
- Bērnu rotaļu laukuma izveide Jāņupē, Olaines novadā;
- Vingrošanas zāles izveide
Olaines Sporta centra darbības
nodrošināšanai.
• Labiekārtoti un papildināti
ar iekārtām bērnu rotaļu laukumi
Olaines pilsētā un pagastā.
• Soliņu un urnu uzstādīšana
Olaines pilsētā un pagastā (t.sk.,
Jāņupē).
• Tuvākajā laikā paredzēts
uzstādīt divas bio tualetes Olaines mežaparkā.
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Kas ir pasaules atslēga? Cilvēks.

/Arnolds Apse/

Olaines novada domē
12.maijā notika Jaundzimušo svinīgās reģistrācijas pasākums, uz kuru bijām uzaicinājuši 56 Olaines novada
jaundzimušos bērniņus – 29
meitenītes un 27 puisīšus, un
viņu vecākus. No 56 mazuļiem
31 ir pirmdzimtais bērniņš,
16 – otrās atvasītes, 8 – trešie
un 1 – ceturtais bērniņš ģimenē. Kopā ar māmiņām, tētiem,
māsiņām un brālīšiem, radiem
un draugiem bija ieradušies
50 mazulīši. Olaines novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Pavlovičs apsveica bērniņu vecākus ar īpašo notikumu viņu
dzīvē - mazuļa piedzimšanu,
pasniedza apsudrabotu melhiora karotīti ar iegravētu bērna
vārdiņu un dzimšanas datiem,
kā arī naudas balvu – Ls 100
latus. Pasākumā visus priecēja
Olaines 1.vidusskolas meiteņu vokālais ansamblis „Unda”

(skolotāja Sanita Šeflere).
Pēc pasākuma svinīgās daļas bija kopīgā fotografēšanās
un iespēja aplūkot Olaines
Vēstures un mākslas muzeju,
kā arī iemalkot kafiju, tēju un
brīvā gaisotnē aprunāties ar
domes priekšsēdētāju par sev
interesējošām tēmām.
Mīļi sveicam –
Gļebu Borovikovu, Moniku
Mencendorfu, Daniilu Čerkašinu, Viktoriju Ādamu, Jeļenu
Jureviču, Katrīnu Nikolajevu,
Denisu Ignatenko, Sintiju Vucenu, Justīni Gaili, Danimiru
Fedorenko, Keitu Eihi, Patriku
Čukuru, Kristeru Puriņu, Vladu
Stepanovu, Ariannu Šabanovu,
Elzu Miezīti, Mariju Lugovkinu, Karolinu Agupovu, Angelinu Lotko, Markusu Ērenpreisu, Dinu Inu Bērziņu, Amēliju
Ivanovu, Noru Čugunu, Letīciju Dorožku, Artūru Zaharenko, Liānu Kudrjavcevu, Sauli

Gaumīti, Veroniku Volfu,
Māru Kitneri,
Romanu Šohinu, Andreju
Bogdanovu,
Lukjanu Zavadski, Artjomu Guļijevu,
Emīlu Šapnaģi, Anastasiju
Rotmistrovu,
Viktoriju Ļaļko,
Fadeju
Petrovu, Kirillu
Perevozčikovu,
Damiru Aleksejevu, Sofiju
Eglīti, Ralfu Andi Gelažus,
Jegoru Ponasenkovu, Adriānu
Vasiļjevu, Daniilu Šmeļovu, Gabrielu Zemīti, Mišeļu
Mirzojanu, Davidu Ļevašovu, Markusu Ciunelu, Renatu
Golubevu, Darju Bušmanovu,

Ričiju Akmentiņu, Raimondu
Plūmīti, Krišjāni Vanagu, Sergeju Ratjevu, Jāni Lukaševiču,
Darjanu Garšinu un viņu vecākus.
Mīļie vecāki!
Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,

Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!
/K.Apškrūma/
Ināra Brence,
Olaines novada
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

Aicina ziedot brilles labdarībai

Optikas saloni Metropole, sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu,
ikvienu iedzīvotāju aicina iesaistīties sociālā akcijā, ziedojot brilles,
kas pašiem vairs nenoder, taču mazturīgiem un trūcīgiem iedzīvotājiem
kalpos kā atbalsts ikdienā. Optiskās
korekcijas brilles, kuras vairs neizmantojat, ir iespējams atstāt jeb-
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kurā optikas salonā Metropole visā
Latvijā, kā arī Rīgā līdz pat 26.jūnijam.

Līdzīgi kā pērn, nest un atdāvāt var
optiskās brilles, arīdzan ar nelieliem
defektiem - viegli deformētām briļļu
ietvaru kājiņām vai izkritušām ietvara
skrūvītēm. Šos sīkos trūkums, palī-

dzot brillēm atgūt otro dzīvi, optikas
meistars varēs viegli novērst. Lai gan
optiskās brilles nav tik ierasta lieta kā
apģērbs un sadzīves priekšmeti, ko mēdzam ziedot paši, tās var piemērot arī
citam lietotājam. Optikas salonu Metropole optiķis ziedotās brilles remontēs
un adaptēs to lietotāja vajadzībām, bet
Latvijas Sarkanais Krusts parūpēsies,

lai šīs brilles nonāk pie ļaudīm, kuriem
tās visvairāk nepieciešamas.
Aicinām nest un ziedot brilles
labdarībai, kas pašiem vairs nenoder, uz optikas salonu Metropole
Olainē, Zemgales ielā 31 vai Rīgā
- optikas studijā Lonija, Blaumaņa
ielā 30 vai optikas salonā Outlet
Optika, Tērbatas ielā 20.

Pašvaldības stipendijas
Olaines skolēniem
Lai veicinātu mūsu novada
vispārizglītojošo vidusskolu 10.12.klašu skolēnus sasniegt augstus mācību rezultātus, kopš 2012.
gada janvāra Olaines novada pašvaldība izmaksā stipendijas tiem
vidusskolēniem, kuru sekmes
visos mācību priekšmetos ir 7 un
vairāk balles. Stipendijas pretendentam nedrīkst būt neattaisnoti
kavējumi un skolas Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi vai
citi administratīvi sodāmi pārkāpumi ārpus skolas. Piešķirot stipendiju, tiek ņemta vērā arī pretendenta līdzdalība starpnovadu
un valsts mēroga pasākumos un
aktivitāte skolas, novada, valsts

mēroga sabiedriskajā dzīvē.
Katru mācību gada mēnesi
skolēniem tiek izmaksātas stipendijas 20 latu apmērā. Šogad
tās jau ir saņēmuši 32 jaunieši:
18 Olaines 1.vidusskolas un 14
Olaines 2.vidusskolas skolēni.
Kā atzīst paši skolēni un viņu
vecāki, ir vērts pacensties, jo stipendija ir nozīmīgs ieguvums
ģimenes budžetā. Tā ir laba motivācija stabilai izaugsmei, jo uz
to var pretendēt atkārtoti katru
mācību semestri.
Mārīte Zaube,
speciāliste izglītības, kultūras
un jaunatne lietās

Pasākumi Olaines novadā
kad

kas

25.05. –
30.06.

Olainieša Artura Bērziņa
izstāde “Prāta darbi. Bez
nozīmes. Veltītais laiks.”

06.06. –
15.08.

Latvijas čempionāts inline
hokejā ar ripu. Spēļu grafiks
www.lihc.lv un
www.olaine.lv.
Radošās darbnīcas bērniem
no 8 g.v. jauniešu projekta
“Māksla ikdienā un svētkos”
ietvaros: filcēšana, dekupāža,
lazēšana, pērļošana, pinumu
veidošana utt.
Sīkāk www.olaine.lv
Ielīgošanas pasākums:
mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvu koncerts un
zaļumballe kopā ar grupu
“Mūzikas kolekcija”.
Ielīgošanas svētki: bērnu
deju kolektīvs “Pienenīte”,
senioru vokālais ansamblis
“Sarma”, “Gunvaldis un Co”,
tirdziņš, ugunskurs.
Eksotisko deju grupu „Oriental flower” (no Olaines) un
„Mistērijas” (no Mārupes),
un Sporta deju kolektīva
„Olaine” koncerts

18. –
29.06.

22.06.
plkst.
19.00 –
02.00
22.06.
plkst.
19.00
07.07.
plkst.
16.00

kur

Olaines Vēstures
un mākslas
muzejā, Zemgales
ielā 33, Olainē
Olaines slidotavā,
Kūdras ielā 5,
Olainē
Olaines Vēstures
un mākslas
muzejā, Zemgales
ielā 33, Olainē

Brīvdabas
estrādē Olaines
mežaparkā, Olainē
Jaunolaines
sporta laukumā,
Jaunolainē
Brīvdabas estrādē,
Olaines mežaparkā, Olainē

APBEDĪŠANAS KĀRTĪBA
Olaines novada kapsētās

Olaines novada kapsētas ir
novada pašvaldības īpašums,
kas tiek uzturēts no pašvaldības budžeta un saņemtajiem
maksas pakalpojumiem. Kapu
apsaimniekošanu nodrošina
pašvaldības uzņēmums AS
„Olaines ūdens un siltums”.
Kapavieta atvērtā (Sila kapi)
vai daļēji slēgtā Olaines novada
kapsētā tiek piešķirta pamatojoties uz Dzimtsarakstu nodaļas
izdotu miršanas apliecību vai izziņu. Dokumenti jāiesniedz personīgi darba dienās AS ”Olaines
ūdens un siltums” Veselības ielā
1 B, Olainē, lai vienotos ar tuviniekiem par apbedīšanas laiku
un kapavietas ierādīšanu. Kapu
apsaimniekošanas
iecirkņa
tālrunis 67962095.
Kapavietas ierādīšana, saskaņā ar Olaines novada domes
lēmumu, ir maksas pakalpojums. Vienreizēja maksa jaunas

ģimenes kapavietas izveidošanai
Sila kapos:
• par vienvietīgu kapavietu
– Ls 61;
• par divvietīgu kapavietu –
Ls 91,50;
• par trīsvietīgu kapavietu –
Ls 122;
• par četrvietīgu kapavietu –
Ls 152,50.
Kapavietas ierādīšanas maksa esošajās ģimenes kapavietās
Ls 6,10. Kapavietas ierādīšanas
maksa iemaksājama AS ”Olaines ūdens un siltums”. Apbedīšanas pakalpojumus mirušā
izvadīšanai sniedz bēru rīkotāja
izvēlēta un apmaksāta apbedīšanas firma.
Kapliču izmanto sēru pasākumiem, mirušo novietošanai
līdz apbedīšanas brīdim. Kapliču drīkst apmeklēt tikai ar kapu
apsaimniekotāja atļauju. Pārējā
laikā kapliča ir slēgta.

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Apbalvot Olaines 1. un 2.
vidusskolas 12.klases, Olaines
Mūzikas un mākslas skolas
absolventus un klases audzinātājus ar grāmatām vai dāvanu
karti grāmatām Ls 10 vērtībā
par sekmīgiem izglītības un
ārpusskolas darba rezultātiem
Olaines pašvaldības izglītības
iestādēs un Olaines novadā.
Apbalvot ar Pateicības rakstu
un piemiņas balvu Ls 10 vērtībā katra priekšzīmīgā Olaines
1. un 2.vidusskolas 12.klases
absolventa vecākus.
• Piešķirt Ls 7 785 papildus
grupas atvēršanai 18 bērniem
Olaines PII „Magonīte” 2012.
gada septembrī.
• Apstiprināt Olaines novada jaunatnes politikas stratēģiju 2012. – 2018.gadam.
• Piešķirt Ls 150 Latvijas
Jauniešu pūtēju orķestra dalībnieces P.Piteņko dalībai Latvijas Jauniešu pūtēju orķestra
mūziķu vasaras radošā nometnē un Pasaules jauniešu pūtēju
orķestru festivālā - konkursā
Cīrihē (Šveicē) no 28.jūnija
līdz 11.jūlijam.
• Pagarināt SIA „Pēterkoks” nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu līdz
2012.gada 15.novembrim par
nekustamo īpašumu Celtnieku
ielā 1A, Olainē.
• Iznomāt pašvaldībai piederošu zemes gabalu Rīgas
ielā 12A, Olainē 34 081.25 m²
platībā ar apbūves tiesībām uz
12 gadiem, koģenerācijas stacijas būvniecībai: SIA „OE 1”
½ domājamo daļu un SIA „OE
2” ½ domājamo daļu. Noteikt,
ka 2012.gada 23.maija Nodomu protokoli „Par siltumenerģijas, uzkarsēta ūdens veidā,
piegādi”, noslēgti starp AS
„Olaines ūdens un siltums” un
SIA „OE 1”, un SIA „OE 2”
ir Nomas līgumu pielikums.

Atteikt iznomāt pašvaldībai
piederošu nekustamo īpašumu
Rīgas ielā 12A, Olainē SIA
„Explicit Consulting Group”,
kokapstrādes ražotnes izveidei
sakarā ar to, ka zeme iznomāta
likumā „Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības autonomās
funkcijas pildīšanai (organizēt
iedzīvotājiem siltumapgādi).
Ierosināt SIA „Explicit Consulting Group” izskatīt iespējas izveidot kokapstrādes
ražotni uz cita pašvaldības
zemes īpašuma vai uz privātpersonai piederošas zemes
rūpniecības zonā.
• Nodot SIA „Zeiferti” pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu - Gaismas katlu māja
(Gaismas iela 10, Stūnīši,
Olaines nov.) pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā sastāvošu no
zemesgabala 0,783 ha platībā,
katlu mājas, katlu mājas palīgēkas, nojumes. Piešķirt SIA
„Zeiferti” tiesības slēgt nomas
līgumus par zemes daļu, ja tas
nepieciešams sabiedrības statūtos noteikto, vai sabiedrības
saimnieciskās darbības, vai
sabiedrības noteikto galveno
funkciju pildīšanai, saskaņojot noslēgtos nomas līgumu ar
pašvaldību (kapitāldaļu turētāju).
• Atļaut atsavināt pašvaldībai piederošu neapbūvētu
zemes gabalu Rīgas ielā 7A,
Olainē, 2091 m² platībā. Gatavot izsoles noteikumus zemes
gabala Rīgas ielā 7A, Olainē
atsavināšanai publiskā izsolē.
• Noteikt, ka pašvaldībai
piekrīt un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zeme Blijas 50-1 un Blijas
50-2 Blijās, Olaines pagastā,
Olaines novadā.
• Ir saņemti divi iesniegumi, kur personas lūdz sniegt
palīdzību viņu bērnu invalīdu

– uzraudzībai vasaras brīvlaika
mēnešos. Bērniem ir piešķirta invaliditāte no bērnības un
nepieciešama speciāla aprūpe,
droša vide un pastāvīga uzraudzība. Lai nodrošinātu bērnu
invalīdu uzraudzību un nodrošinātu tam nepieciešamos apstākļus, p/a „Olaines sociālais
dienests” direktore piedāvā
izmantot telpas dienas centrā
personām ar garīgās attīstības
traucējumiem un algot aprūpētāju uz trīs mēnešiem. Aprūpētāja algošanai ir nepieciešami papildus līdzekļi Ls 1024
(275x3+24.09%=1023.74).
Domes sēdē ir atbalstīts p/a
“Olaines Sociālais dienests”
direktores priekšlikums par
bērnu invalīdu uzraudzības nodrošināšanu vasaras mēnešos.
• Ņemot vērā, ka arvien
biežāk Olaines dzelzceļa stacijā uz pārejas atrodas kravas
vilcienu sastāvi, kas neļauj
iedzīvotājiem droši šķērsot
dzelzceļu paredzētājā vietā,
Olaines novada pašvaldība apzinot situāciju, griezās Valsts
AS “Latvijas Dzelzceļš” Rīgas
ceļu distancē ar lūgumu sniegt
paskaidrojumus un komentārus
par situāciju un veikt darbības
problēmas risināšanai. Pašvaldībā 2012.gada 16.aprīlī saņemta atbilde, kurā VAS “Latvijas Dzelzceļš” pauž atbalstu
pašvaldības pretenzijai un
piedāvā ilgtermiņā risinājumu,
kas saistīts ar iespējamo kopīga projekta realizāciju, tas ir
2 līmeņu šķērsojuma - tilta izbūvi. 23.maija Olaines novada
domes sēdē izpilddirektoram
A.Bergam uzdots sagatavot
vienošanos starp Olaines novada pašvaldību un VAS “Latvijas Dzelzceļš” par iecerētā
projekta nepieciešamajiem pasākumiem (izpētes un projektēšanas darbi).

Saistošie noteikumi Nr. 6
“Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto
pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Olaines novadā”
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2012.gada 23.maija sēdes lēmumu (6.prot., 28.p.).
Spēkā no 2012.gada 15.jūnija.
1. Šie saistošie noteikumi
nosaka prioritāro bezdarbnieku
iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā
Olaines novadā.
2. Olaines novadā bezdarbnieki tiek iesaistīti algotajos
pagaidu sabiedriskajos darbos,
ievērojot šādas prioritātes:
2.1. Pašvaldības aģentūras
„Olaines sociālais dienests”
klienti:
2.1.1. Trūcīgās ģimenes ar
bērniem, bez pastāvīgiem ienākumiem;
2.1.2. Pirmspensijas vecuma personas – personas, kuras
līdz valsts vecuma pensijas

piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne
vairāk kā pieci gadi;
2.1.3. Garantētā minimālā
ienākuma līmeņa pabalsta saņēmēji – ilgstošie bezdarbnieki
(reģistrējušies Nodarbinātības
valsts aģentūrā vismaz 6 mēnešus);
2.1.4. Personas ar invaliditāti.
2.2. Bezdarbnieki, kuri neatbilst šo saistošo noteikumu
2.1. punktā, noteiktajām prioritātēm, algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā tiek
iesaistīti rindas kārtībā.
3. Saistošie noteikumi

2.1.1. punktā noteiktā prioritāte ir augstākā prioritāte.
4. Bezdarbnieku atbilstību šo saistošo noteikumu 2.1.
punktā noteiktajām prioritātēm
izvērtē pašvaldības aģentūra
„Olaines sociālais dienests”.
5. Piecu darba dienu laikā pēc bezdarbnieku saraksta
saņemšanas no darba koordinatora pašvaldībā, P/A „Olaines sociālais dienests” sagatavo prioritāro algoto pagaidu
sabiedrisko darbu veikšanā
iesaistāmo bezdarbnieku sarakstu un iesniedz to algoto
pagaidu darbu koordinatoram
pašvaldībā.
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Bērnu sapņi zīmējumos
Olaines novada svētkus
krāsainākus darīja vizuālās
mākslas un telpisko objektu konkursa „Mana sapņu
Olaine” bērnu darbu izstāde parkā pie Olaines Kultūras centra. Bērnu fantāzijas
par pilsētu, kurā dzīvojam
un gribam dzīvot, atspoguļojās zīmējumos, maketos
un dekoros.
Mūsu bērni mīl Olaini un
savos darbos ataino dzīvi, kāda
tā ir šobrīd, bet sapņo, ka tajā
reiz būs liels Sporta centrs, karuseļi, ēkas būs lielas un krāsainas, pilsētā skanēs mūzika,
plauks lieli un krāšņi ziedi, cilvēki būs draudzīgi un laimīgi,
un māja būs katram sava - pat

Olaines kaķīšiem. Mūsu bērni ir gudri un zina, ka citviet
pasaulē uz māju jumtiem ir
skaisti dārzi, mašīnas brauc pa
daudzstāvu ceļiem. Kāpēc gan
nesapņot, ka tā reiz būs arī pie
mums? Vēl jo jaukāk, ja māki
savus sapņus uzzīmēt tā, ka citiem prieks tos aplūkot.
Izstādes laikā, lai noteiktu
skatītāju Simpātiju balvu, visi
svētku viesi tika aicināti balsot.
Visvairāk skatītāju balsu un
Simpātiju balvu 30 latu apmērā
ieguva Olaines 2.vidusskolas
10.klases skolniece Jūliju Voronova. Apsveicam! Savukārt pēc
nopietna žūrijas vērtējuma konkursa balvu fonds tika sadalīts
21 konkursa dalībniekam. Ap-

MŪSU SKAISTĀ PILSĒTA APAUG AR
ĶĒPĀJUMIEM!..
Gandrīz uz katra soļa mums ir jāsaskaras ar apzīmētām ēku
fasādēm un citiem objektiem, kurus ir skāris vandāļu krāsu
baloniņš vai marķieris. Un katrs no šiem ķēpājumiem atstāj
neglītas rētas mūsu pilsētvidē.
PAR ĶĒPĀJUMIEM DRAUD SODS
Par sveša īpašuma apķēpāšanu ķēpātājiem draud naudas
sods 250 latu apmērā, kā arī radītie zaudējumi īpašniekam
ir jāatlīdzina pilnā apmērā, kas var sastādīt pat vairākus
tūkstošus latu. Smagos gadījumos par šo cūcīgo “izklaidi”
var tikt piemērots arī kriminālsods, kas var draudēt ar reālu
cietumsodu.
NOZIEDZNIEKU STATISTIKA
Kopš gada sākuma Olaines Pašvaldības policija ir aizturējusi
5 ķēpātājus. Šo aizturēto jauniešu skaits augs, jo policija
gatavojas aktīvāk cīnīties pret šo problēmu. Regulāri tiks
novērotas un apsekotas konkrētas vietas pilsētvidē un
patruļu laikā tiks pievērsta lielāka uzmanība iespējamiem
ķēpātājiem.

70. gadskārtā
Leonidu Boboviku
Ojāru Dzelzkalēju
Maigu Gudrimoviču
Ivaru Jākobsonu
Eduardu Jurkeviču
Pēteri Puriņu
Francu Rodjko
Annu Starotitorovu
Egonu Šiņķi
sveicam Olaines 1.vidusskolas
skolēnus Marku Locu, Tīnu
Vilāni, Santu Kristiānu Zeltiņu,
Andi Pontaku, Deiziju Ieviņu,
Betiju Griķi, Danielu Vanagu,
Elizabeti Puriņu, Konstantīnu
Kovaļovu; Olaines 2.vidusskolas skolēnus Violetu Andrejevu, Annu Kazakovu, Oļegu
Peretjaginu, Mazenu Zibaru,
Marinu Saško, Georgiju Ļasko, Katarinu Neifeldi, Darju
Saveļjevu, Andreju Skorinko.
Veicināšanas balva tika piešķirta arī Olaines pirmsskolas izglītības iestādēm „Dzērvenīte”
un „Zīle”, un speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei „Ābelīte”. Neskumstiet tie konkursa
dalībnieki, kuri šoreiz netikāt
apbalvoti! Ikviens darbs priecē
skatītājus! Paldies visiem izglītības iestāžu pedagogiem, kuri
rosināja un ar labiem padomiem atbalstīja savu audzēkņu
dalību konkursā!
Izstādi var apskatīt arī šo-

brīd – Jaunolaines kultūras
namā, bet vasaras vidū to varēs
vērot Olaines novada Bāriņtiesas telpās, Zemgales ielā 33.
Skolēni iegūtās balvas varēs
saņemt, sākoties jaunajam mācību gadam.
Mārīte Zaube,
speciāliste izglītības, kultūras
un jaunatne lietās

Olainē, pie veikala
MAXIMA X
6.un 20.jūlijā
plkst.10.00 -18.00
notiks
mājražotāju,
amatnieku, zemnieku
Brāļu tirgus.
Varēs nopirkt gaļu,
zivis, sieru, medu,
tējas, stādus u.c.
Latvijā ražotas preces.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 7. maija līdz 8. jūnijam
reģistrētie mirušie
Diemžēl vandāļu marķieris bija skāris arī jaunos āra
trenažierus mežaparkā, bet par laimi šo ķēpājumu izdevās
novērst. Pats fakta vaininieks tīrīja noķēpāto trenažieri.
KĀ ATPAZĪT ĶĒPĒTĀJU ĢIMENĒ?
Ķēpātāju darbi atspoguļojas ne tikai uz sienām un vides
objektiem, bet arī ikdienā – skices kladēs, drēbes un rokas
ir nosmērētas ar krāsām, somā ir atrodami marķieri, krāsu
baloniņi un apģērba aksesuāri ir saistīti ar krāsošanu un
paveiktajiem darbiem.
KO ES VARU DARĪT?
Ikviens no mums, redzot pārkāpumu, var ziņot pašvaldības
policijai, kas nekavējoties dosies notvert likumpārkāpēju.
Pieredze rāda, ka šis ir viens no veidiem, kā notvert
ķēpātājus un piemērot tiem reālu sodu.
PALĪDZI MUMS RISINĀT ĶĒPĀJUMU PROBLĒMU.
Ziņo mums par pārkāpumiem, ja tos redzi, un dalies ar
informāciju par ķēpātājiem.
29198070
67967196
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Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
jūnijā

Ilga Ausēja, 89 gadus veca - 04.06.2012
Aleksejs Antonovs, 77 gadus vecs - 13.05.2012
Jānis Eļinskis, 55 gadus vecs - 27.05.2012
Jekims Gusenkovs, 79 gadu vecs - 04.06.2012
Olga Hlopina, 87 gadus veca - 20.05.2012
Viktors Guntis Kaņepītis, 71 gadu vecs - 09.05.2012
Jadviga Kromane, 84 gadus veca - 04.06.2012
Aiga Ķeire, 39 gadus veca - 07.05.2012
Silvija Mieze, 71 gadu veca - 01.06.2012
Jevgeņijs Mihailovs, 87 gadus vecs - 05.06.2012
Raimonds Orlovskis, 48 gadus vecs - 29.05.2012
Marina Rozenfelde, 77 gadus veca - 16.05.2012
Jevgeņija Sedjukeviča, 79 gadus veca - 11.05.2012
Antoņina Skrinda, 88 gadus veca - 04.06.2012
Olga Stalšāne, 95 gadus veca - 27.05.2012
Arnis Šmands, 56 gadus vecs - 19.05.2012
Ilma Vanaga, 47 gadus veca - 17.05.2012

Olaines novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

75. gadskārtā
Vladimiru Daņilovu
Anatoliju Djatļevski
Aleksandru Drozdovu
Ludmilu Hofmani
Veru Iziumavu
Ausmu Jermaku
Janīnu Maļčikovu
Janinu Ozolu
Regīnu Stūrīti
80. gadskārtā
Valentinu Lunevu
Jeļenu Romanovu
Feodosiju Savčenko
85. gadskārtā
Jevgeniju Katkeviču
Veltu Kraminsku
Rasmu Kreicmani
Mariju Ļaļko
Dzidru Valbaku
Valentīnu Želneronoku
90.gadskārtā
Voldemāru Čuknu
Esfiru Šapiro
91.gadskārtā
Annu Bļinovu
Ausmu Gerhardi
Zinaidu Getingeru
92.gadskārtā
Mirdzu Kalēju
Olgu Meļikovu
95.gadskārtā
Inu Ķauni
Antoninu Suharevu
96.gadskārtā
Agripinu Iļjušenko
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
viedoklis ne vienmēr atspoguļo pašvaldības viedokli.

