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Aktualitātes izglītības
jomā Olaines novadā

Ļoti daudzās olainiešu ģimenēs septembris ir sākums
jaunām pārmaiņām, rūpēm
un cerībām. It īpaši tai 171
ģimenei, kuru bērni šoruden
uzsāk mācības 1.klasē.
Mūsu novada pirmsskolas
izglītības iestādes un skolas
šajā mācību gadā apmeklēs
2368 bērni un jaunieši. Tās ir
nopietnas rūpes arī pašvaldībai,
domājot, kā uzlabot mācību
vidi, kā nodrošināt transportu
nokļūšanai uz izglītības iestādēm no novada attālākajām apdzīvotajām vietām, kā atslogot
novada iedzīvotājiem izmaksas
par bērnu izglītošanu.
Lai nodrošinātu vietas
pirmsskolas izglītības iestādēs
visiem mazuļiem no 2 gadu
vecuma, ar septembri ir atvērta
vēl viena grupiņa pirmsskolas
izglītības iestādē „Magonīte”.
Šobrīd tas ir skaitliski vislielākais bērnudārzs mūsu novadā,

Skolēnu
autobusi

to apmeklē 289 bērni. Ja vecākiem ir nepieciešams uzsākt
darba gaitas un mazulis ir sasniedzis pusotra gada vecumu,
tad bērns līdz vietas piešķiršanai pašvaldības bērnudārzā var
apmeklēt privāto pirmsskolas
izglītības iestādi „Saulīte”, un
pašvaldība sedz 90% no tām
uzturēšanas izmaksām, kuras ir pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs. Lai mūsu
novada bērnudārzu mazuļu vecākiem mācību līdzekļi nebūtu
jāpērk, pašvaldība mūsu pirmsskolas izglītības iestāžu budžetā katrai grupiņai ir ieskaitījusi
700 latus mācību līdzekļu, tai
skaitā papīra un citu kancelejas
preču iegādei.
Jau daudzus gadus mūsu
skolu skolēnu vecākiem nav
jāpērk mācību grāmatas, izņemot angļu valodas grāmatas, jo
tās vienlaikus ir kā darba burtnīcas, kur uzdevumus skolēni

pilda pašās grāmatās. Skolās ar
katru gadu arvien vairāk ienāk
jauni mācību līdzekļi elektroniskā formā: CD, DVD, elektronisko tāfeļu materiāli. Tagad, izmantojot tīmekļa vietnes
www.skolas.lv, www.e-klase.lv
un www.dzm.lv, daudzos mācību priekšmetos skolēni paši
var sameklēt uzdevumus par
tēmu, kura skolā tiek apgūta,
vingrināties un pārbaudīt savas
zināšanas. Arī vecākiem ir iespēja redzēt uzdevumu saturu
un pārbaudīt ne tik bērnu, bet
arī savas zināšanas.
Šovasar mūsu novada skolas beidzot saņēma ilgi gaidītos
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansētos stacionāro datoru komplektus: Olaines 1.vidusskola 11, bet Olaines 2.
vidusskola 25. Vasarā visās
izglītības iestādēs gan telpās,
gan āra teritorijā ir notikuši
remontdarbi, ir iegādāti jauni

Pašvaldība Iedzīvotāju
jautā
“Paldies!”

mācību līdzekļi, tāpēc droši
var teikt, ka materiāli tehniskais nodrošinājums ir tāds, lai
varētu notikt kvalitatīvs izglītošanās process. Arī skolotāji
ir izglītojušies, un iepriekšējos
gados daudzi ir piedalījušies
sava darba novērtējumā ESF
projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos”, iegūstot kvalitātes pakāpes. 91 skolotājs, to skaitā 41
pirmsskolas skolotājs ir ieguvis 3.pakāpi, savukārt skolotājas Elita Kalnbērza, Lelda
Balode, Silvija Garoza, Ināra
Fomantjeva, Ludmila Osipova,
Irina Siņicina un Velta Šinkarenko – 4.pakāpi, bet Jāzepam
Volānam pedagoga profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas rezultātā piešķirta visaugstākā – 5.pakāpe.
Taču mūsu novada skolotājiem jāturpina pilnveidoties, jo
viņi ir apliecinājuši, ka ir gatavi jauniem izaicinājumiem:
jau otro gadu Olaines 2.vidusskolā veiksmīgi tiek īstenota
speciālās izglītības programma
bērniem ar mācīšanās traucējumiem, šogad šo programmu
uzsāk īstenot arī Olaines sākumskolā Jaunolainē. Šobrīd
9 skolēni tiek iekļauti vispārizglītojošajās klasēs. Ir jāievēro
ikviena bērna spējas un vajadzības, tas, protams, no skolotājiem prasa augstu profesionalitāti. Mūsu novada izglītības
iestādēs talkā nāk arī atbalsta
personāls: sociālie pedagogi,
izglītības psihologi, logopēdi,
pirmsskolas izglītības iestādē
„Ābelīte” arī fizioterapeiti un

speciālie pedagogi.
Rūpējoties par mūsu bērnu
vispusīgu attīstību, arī šogad
sporta stundās mūsu skolēniem
tiks nodrošināta iespēja apmeklēt slidotavu un peldbaseinu,
savukārt pirmsskolas izglītības
iestādes „Ābelīte” bērni mācību
procesa laikā apmeklēs peldbaseinu savā iestādē, citā laikā šis
baseins ir pieejams ikvienam
mūsu novada bērnam līdz 7
gadu vecumam par maksu.
Īstenojot šovasar apstiprinātās valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, ar šo mācību
gadu pirmsskolas izglītības
iestādēs mazākumtautību mācību programmās, bērni no
divu līdz piecu gadu vecumam
latviešu valodu apgūs rotaļnodarbībās ne mazāk kā divas reizes nedēļā, bērni no piecu gadu
vecuma – katru dienu.
Šogad 265 bērni sevi var
saukt par Olaines Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņiem
kādā no 14 profesionālās ievirzes programmām: 92 mācīsies
mākslas klasēs, bet 173 mūzikas nodaļā. Arī vispārizglītojošās skolas piedāvā plašas
iespējas pilnveidot savus talantus ārpus mācību procesa. Bez
tiem interešu izglītības pulciņiem, kuros jau iepriekš mūsu
bērni varēja izkopt savas spējas, šogad Olaines 1.vidusskola
piedāvās darboties kokapstrādes, rokdarbu, sporta spēļu,
galda tenisa, vides un dabas
izpētes pulciņos, Olaines 2.vidusskola aicina skolēnus pieteikties uz ekopulciņu, „Dip-

Policija
informē

Veselība
un spēks

turpinājums 2. lpp. u

Publicējam Olaines novadā kursējošo skolēnu autobusu kustības sarakstu

Olaines novada pašvaldība
vēlas uzzināt Medemciema iedzīvotāju viedokli

Iedzīvotāji izsaka pateicības
Olaines novada pašvaldībai un
institūcijām

Olaines novada pašvaldības
policija atskaitās par šovasar
padarīto

6. oktobrī tiks atzīmēta
Olaines novada Veselības diena un Spēka diena Olainē

2. lpp.

3. lpp.

4. lpp.

6. - 7. lpp.

8. lpp.

Aktualitātes izglītības jomā Olaines novadā
novēršanai; savukārt no 5.
līdz 8.klasei uz nākamo klasi
pārceļ, ja saņemts ne vairāk
kā viens nepietiekams vērtējums gadā.
Lai mudinātu arvien tiekties pēc augstākiem mācību sasniegumiem, kopš 2012. gada
janvāra tiek piešķirtas Olaines
novada pašvaldības ikmēneša
stipendijas tiem mūsu novada
skolu vidusskolēniem, kuru
mācību sasniegumu vērtējumi semestrī ir ne zemāki kā 7
balles. Pagājušā mācību gada
otrajā semestrī stipendijas saņēma 32 10.-12.klašu skolēni,
šajā semestrī tās saņems 25
11.-12.klašu skolēni.
u turpinājums no 1. lpp.
lomātu skolu”, „Skolas muzeja
veidošanu”, bet 2.klases skolēnus uz „I like English”.
Šovasar 100 mūsu novada
skolēni darbojās ekonometnē,
jo gan Olaines 2. vidusskola, gan Olaines sākumskola
Jaunolainē aktīvi ir iesaistījušās starptautiskajā ekoskolas
programmā. Nupat saņēmām
priecīgu ziņu, ka Zaļais ekoskolas karogs ir piešķirts arī
pirmsskolas izglītības iestādei
„Magonīte”.
Daudz tiek runāts par nepieciešamajām
pārmaiņām

mūsu valsts izglītības sistēmā - gan mācību saturā, gan
mācību procesa organizācijā.
Šobrīd sabiedrības apspriešanai ir nodots valsts pārbaudes
darbu grafiks, kas paredz, ka
12. klases skolēni centralizēto eksāmenu angļu valodā
varētu kārtot jau skolēnu pavasara brīvdienās. Ir nolemts,
ka sniegumu centralizētajos
eksāmenos izteiks tikai procentuālā novērtējumā. Svešvalodu centralizēto eksāmenu
rezultātus izteiks B1, B2 vai
C1 valodas prasmes līmenī. Savukārt sākumskolas un
pamatskolas posma skolēnu

Nu jau labu brīdi izglītības
iestādes piepilda bērnu čalas.
Mums visiem gribas ticēt, ka
ikvienam no viņiem šis būs interesants mācību gads draugu
lokā un kopā ar skolotājiem atvērs jaunu zināšanu apvāršņus.
Gribu novēlēt vecākiem saskatīt savu bērnu talantus, palīdzēt
izkopt tos un uzturēt viņos ticību saviem spēkiem, atrast laiku būt kopā ar bērniem, atrast
laiku būt kopā ar mūsu novada
izglītības iestādēm.
Mārīte Zaube,
speciāliste izglītībā, kultūrā
un jaunatnes lietās
Olaines novadā

vecākiem svarīgi būtu zināt,
ka 2012.gada 28.februārī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.149 „Noteikumi
par kārtību, kādā izglītojamie
tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no
tām, un obligātajām prasībām
pārcelšanai uz nākamo klasi” nosaka to, ka 1.– 4.klasē
skolēnus uz otru gadu neatstāj, taču nepieciešamības
gadījumā ir nosakāmi papildu
mācību pasākumi pēc mācību
gada beigām, kā arī izstrādājams individuāls atbalsta
pasākumu plāns turpmākai
mērķtiecīgai mācību grūtību

Skolēnu pārvadājumi 2012. / 2013. mācību gadā
Maršruts

Maršruts

Skolēnu autobuss: turp - no galapunkta „Medemciems”
(pie bērnu rotaļu laukuma) – plkst. 7.20.
Papildus: Turp un atpakaļ skolēni ar brīvbiļeti var braukt
ar jebkuru AS “Rīgas Taksometru parks” maršruta autobusu Nr.5034 sākot no 7.00 līdz 22.00.

Turp: no galapunkta “Uzvaras līdums” – plkst. 7.10.;
Atpakaļ: no galapunkta “Olaines 2.vidusskola” – plkst.13.45 un 15.45.

Medemciems – dz.st. “Baloži” – Jaunolaine –
Olaines 1.vidusskola – Olaines 2.vidusskola

Uzvaras līdums – Pēternieki – d/s ”Ezītis”– Olaines 1.vidusskola –
Olaines 2.vidusskola

Maršruts

Vectīreļi – Grēnes – Olaines 1.vidusskola – Olaines 2.vidusskola
Turp: no galapunkta “Vectīreļi” – plkst. 7.45.
Atpakaļ: no galapunkta Olaines 2.vidusskola – plkst.14.30.

Maršruts

Jaunolaine – Olaines 1.vidusskola –
Olaines 2.vidusskola
Turp: no galapunkta “Jaunolaine” – plkst. 7.30.
Atpakaļ: no galapunkta Olaines 2.vidusskola –
plkst.13.50 un 15.45.

Maršruts

Virši, d/s “Aurora” – Birznieki – Jaunolaine –
d/s “Ezītis” – Olaines 1.vidusskola –
Olaines 2.vidusskola – SPII “Ābelīte”
Turp: no galapunkta Virši, d/s “Aurora” – plkst. 6.50.
Atpakaļ: no galapunkta SPII “Ābelīte” (pieturvieta Parka
ielā) – plkst.15.45.

2

Maršruts

Jāņupe – Ozollejas – Vīksnas – Dāvi – Ielejas – Blijas – Jaunolaine –
Olaines 1.vidusskola – Olaines 2.vidusskola – SPII “Ābelīte”
Turp: no galapunkta Jāņupe “Mežsētas” – plkst. 7.00.
Pietura
Mežsētas (galapunkts)
Vīksnas
Ozollejas
Dāvi
Ielejas
Blijas
Jaunolaine (sākumskola, PII „Magonīte”)
Olaine (Olaines 1.vidusskola, Olaines 2.vidusskola, SPII „Ābelīte”)

Atiešanas laiks
7.00
7.05
7.07
7.10
7.20
7.30
7.40
7.55

Atpakaļ: no galapunkta SPII “Ābelīte” (pieturvieta Parka ielā) – plkst.15.45.

Pašvaldība jautā iedzīvotājiem
par ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas nepieciešamību Medemciemā
Ņemot vērā to, ka ir uzsākta Tehniski – ekonomiskā
pamatojuma ūdenssaimniecības attīstībai Medemciemā
izstrāde, lai pieņemtu lēmumu par projekta turpmāko
virzību ir būtiski noskaidrot
Olaines novada Medemciema iedzīvotāju viedokli par
minētā projekta realizācijas
lietderību.
Saskaņā ar projekta realizācijas ieceri, Medemciemu
plānots pievienot Stūnīšu ciema Gaismu ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai. Projektu iecerēts realizēt divās kārtās. Pirmās kārtas realizācijas
laikā no Stūnīšu ciema Gaismām tiks izbūvēts maģistrālais
ūdensvads un kanalizācijas
tīkli, šķērsojot Medemciemu
virzienā no Stūnīšu ciema

Gaismām līdz vietai aiz Medemciema robežas Baložu pilsētas virzienā. Otrā projekta
kārtas realizācijas laikā plānots
izbūvēt sadalošos ūdensvadus
un kanalizācijas tīklus.
Ar sīkāku informāciju par
projekta
ūdenssaimniecības
attīstība Medemciemā ieceri
detalizēti iespējams iepazīties
Olaines novada pašvaldības
mājas lapā www.olaine.lv.
Ar projektu Tehniski –
ekonomiskā
pamatojuma
ūdenssaimniecības attīstībai
Medemciemā papīra formātā iespējams iepazīties
SIA „Zeiferti” kantora telpās, otrdienās no plkst.8.00
līdz 12.00 un trešdienās no
plkst.13.00 līdz 18.00, m.
”Zeiferti”, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā.

Tālr. uzziņām 67965897.
Olaines novada pašvaldība
vēlas apzināt iedzīvotāju viedokli par ūdenssaimniecības attīstības Medemciemā projektu,
lai varētu plānot tālāko darbību,
rīkotos saskaņā ar iedzīvotāju interesēm un 26. septembrī
izskatītu šo jautājumu domes
sēdē. Tāpēc vienlaikus ar projekta ieceres dokumentu izskatīšanu, Medemciema iedzīvotāji
tiek aicināti izteikt viedokli par
projekta realizācijai svarīgiem
jautājumiem, tostarp:
• Vai esat ieinteresēti centralizētas ūdensapgādes pakalpojumu saņemšanā Medemciemā pie nosacījuma, ka
prognozējamā maksa par dzeramā ūdens piegādi 2015.gadā
būs 1,00 Ls/ m3?

• Vai esat ieinteresēti centralizētas kanalizācijas pakalpojumu saņemšanā Medemciemā pie nosacījuma, ka
prognozējamā maksa par kanalizācijas pakalpojumiem 2015.
gadā būs 1,02 Ls/m3?
• Vai atbalstāt piedāvātā
ūdenssaimniecības attīstības
projekta realizāciju Medemciemā?
• Vai atbalstāt ieceri attīstīt
ūdenssaimniecību Medemciemā un piedāvāt dzeramā ūdens
un kanalizācijas pakalpojumus
Medemciema iedzīvotājiem?
Aptaujas elektroniskā forma ir pieejama www.olaine.
lv, papīra formātā atbildes uz
augstāk minētiem jautājumiem
(jā vai nē) var iesniegt Olaines
pagasta pārvaldē, Meža ielā 2,
Jaunolainē (A.Ritumai).

Pirms izsakāt savu viedokli par iespējamo centralizētas
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu, lūdzam ņemt vērā, ka
projekta realizācijas laikā
ūdensvada un kanalizācijas
tīkli tiks izbūvēti līdz privātīpašnieka zemes gabalu robežai. Izmaksas, kas saistītas
ar pilnībā aprīkotas ūdens
mērītāja akas ierīkošanu (aptuveni Ls 200), ūdensvada
(aptuveni Ls 10 par t.m.) un
kanalizācijas vada (aptuveni
Ls 20 par t.m.) izbūvi privātīpašuma teritorijā jāapmaksā
ūdens lietotājam. Ūdensvada
un kanalizācijas tīklu ierīkošanu sava īpašuma teritorijā
nekustamā īpašuma īpašnieki
var veikt saviem spēkiem vai
arī pieaicinot trešās personas.

Biedrības “Pierīgas partnerība” paziņojums
Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 10.oktobra līdz 2012.gada 10.novembrim.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, Daugavas ielā 29, 2.stāvā 2-12.kabinetā (tel.: 26440279, 67149874).
Šajā kārtā pieejamais publiskais finansējums kopā ir 73391,75 LVL.
411.pasākums “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
2.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide
lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai
1.2.rīcība Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai
Pieejamais finansējums – 36695,87 LVL
Mērķis – nodrošināt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādi un uzstādīšanu, infrastruktūras
izveidi, lai veicinātu lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanu, kā
rezultātā palielināsies lauksaimniecības infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma līmenis lauksaimniecības produktu pārstrādei
mājas apstākļos, pievienojot lauksaimniecības produktiem pievienoto vērtību.
411.pasākums “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
1.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide
lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana
2.2. rīcība Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī
ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un
stādījumu ierīkošana
Pieejamais finansējums - 36695,88 LVL
Mērķis - nodrošināt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādi un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi, lai veicinātu lauksaimniecības produktu ražošanas un pirmapstrādes attīstību, kā rezultātā partnerības teritorijā palielināsies lauksaimniecības
infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma līmenis, attīstīsies lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskā darbība un konkurētspēja.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma
saņemšanai var iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība” konsultantu atrašanās vietā Mārupes novadā, Daugavas iela 29, atbildīgā Nadīna Millere,
tālr.67149872, 26440279, nadina.millere@pierigaspartneriba.lv; Gaļina Nicberga, tālr.67149874, galina.nicberga@pierigaspartneriba.lv un Olaines novadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze Mazure, tālr.67146030, ilze.mazure@olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.
lv un mājas lapā www.marupe.lv. sadaļā Eiropas Savienība, www.pierigaspartneriba.lv.
Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv, www.marupe.lv, www.babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv.
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ĪSUMĀ PAR NOTIEKOŠO OLAINES NOVADĀ
• Turpinās gājēju – velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine
būvniecības darbi. Celiņš tiek
būvēts gar autoceļu A8 un iebraukšanas ceļu Olaines pilsētā.
• Tiek veikta meža transformācija, lai varētu izbūvēt velosipēdistu celiņu Olaine – Līdumi
(t.i. līdz “Klīves karjeram”).
• Pabeigta Jaunolaines sporta
laukuma rekonstrukcija, kuras ietvaros izbūvēts futbola laukums
ar mākslīgo zālāju, atjaunots un
noasfaltēts skrejceļš, rekonstruēta apgaismojuma sistēma un izbūvēts asfalta laukums, kurš ziemas periodā paredzēts slidotavas
(ar dabīgo ledu) ierīkošanai.
• Ņemot vērā cilvēku plūsmu,
lai uzlabotu drošību iedzīvotājiem tumšajā diennakts laikā un
drošu gājēju autoceļa A8 šķērsošanu, pašvaldība ierīkoja apgaismojumu atjaunotajā (Latvijas
Valsts ceļiem piederošajā) gājēju
tunelī, kas atrodas Medemciemā
zem autoceļa. Tāpat izbūvēts ārējais apgaismojums Medemciemā
no gājēju tuneļa (d/s “VEF-Baloži”) līdz autobusa pieturai apdzīvotā vietā Gaismas, Stūnīšos.
Šajā posmā iedzīvotāji šķērso
dzelzceļu, tāpēc pašvaldība risina jautājumu par dzelzceļa gājēju pārejas ierīkošanu Latvijas
dzelzceļa iecirknī Rīga – Jelgava
11,5 km. Notiek gājēju celiņa
apgaismojuma izbūve Olaines
pagasta teritorijā no autoceļa A8
pretī kokaudzētavai Medemciemā līdz dzelzceļa stacijai Baloži.
• Uzsākta ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu būvniecība
no Olaines pilsētas līdz apdzīvotai vietai Grēnes. Paralēli notiek
tehniski – ekonomiskā pamatojuma ūdenssaimniecības attīstībai Grēnēs izstrāde. Nākotnē
plānots pieteikties ERAF līdzfinansējuma saņemšanai ūdenssaimniecības attīstības Grēnēs
projekta īstenošanai.
• Notiek labiekārtošanas darbi Olaines pilsētā: demontētas
vecās flīzes un tiek likts bruģis
pretī dzīvojamām mājām Jelgavas ielā 12 un 14, Zeiferta ielā
6B (pie Olanijas), uzlikts jauns asfaltbetona klājums gājēju
celiņam gar ceļu Zemgales ielā
posmā no autobusa pieturas pie
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas līdz Olaines
Bezvainīgās Jaunavas Marijas
Romas katoļu baznīcai. Tuvākajā laikā tiks izbūvēts automašīnu
stāvlaukums pie baznīcas. Notiek labiekārtošanas darbi Jelgavas ielā pie bērnu rotaļu laukuma un mājas Jelgavas ielā 22, kā
arī pie bērnu rotaļu laukuma pie
mājas Zemgales ielā 30.
• Olainē, Rūpnīcu ielā tika
veikta koku vainagu sakopšana.
• Iedzīvotāju drošībai paredzēta “guļošā policista” izveidošana Dalbes ielā pie daudzdzīvokļu mājas.
• Tiek izstrādāta Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030. gadam.
• Tiek ieklāts asfalta klājums
ceļam CA006 Rubeņi - Lībieši
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(gar mehāniskām darbnīcām).
• Tiek veikta meliorācijas
grāvju tīrīšana gar Dalbes ielu
virzienā uz “Persikiem”. Uzsākti
apgaismojuma ierīkošanas darbi
Dalbes ielā virzienā no “Ziemas
kalna” uz d/s “Olaines dārzi”
dārzkopības sabiedrības centrālās ielas garumā.
• Pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas Olainē, Stacijas
ielā 18 iekšpagalma rekonstrukcijas darbiem.
• Ir izsludināts iepirkums
“Autoceļa “A8 – Kūdras fabrika”
Medemciemā, Olaines pagastā,
Olaines novadā rekonstrukcija”.
Autoceļa “A8 – Kūdras fabrika”
Medemciemā
rekonstrukciju
plānots veikt 2013.gadā.
• Ar Rock koncertu 8.septembrī noslēdzas darba sezona Olaines Mežaparka estrādē. Aicinām
iedzīvotājus palīdzēt saglabāt
(cik ir kura iespējās – pārrunājot
ar bērniem, mazbērniem, aizrādot
demolētājiem, ar zvanu policijai,
ja tiek bojāts kāds no objektiem
utt.) estrādi, tribīnes un citus
Mežaparka objektus kārtībā līdz
nākamajai un turpmākām sezonām, lai Mežaparks arī turpmāk
paliktu par patīkamu atpūtas vietu Olaines novada iedzīvotājiem.
• Daudzus Olaines 2.vidusskolas 1.klašu skolēnus un vienas
2.klases skolēnus 3.septembrī
vienoja ne tikai pirmais skolas
zvans, bet arī skolas forma. Iniciatīva par skolas formas ieviešanu nāca no skolēnu vecākiem,
un skolas vadība to atbalstīja. Lēmumu par to iegādāties vai neiegādāties skolas formu katra bērna vecāki pieņem paši, tā netiek
uzspiesta. Taču 3.septembra svinīgais pasākums apliecināja dažas skolas formas priekšrocības:
skolas forma veido bērna kopības
un vienotības sajūtu ar klasi un
skolu, disciplinē un veicina skolēna koncentrēšanos uz mācībām
nevis uz klasesbiedru ārējā izskata, nodrošina paša bērna akurātu
ārējo izskatu u.c. Tie vecāki, kuri
nav iegādājušies skolas formu
savam bērnam, bet vēlas pievienoties un iegādāties, precīzāku
informāciju var atrast mājas lapā
www.skolasforma.lv. Arī pamatskolas un vidusskolas skolēni var
pievienoties skolas formas piekritējiem.
• Pašvaldība sadarbībā ar uzņēmumu grupu noasfaltēja ceļu
gar apdzīvoto vietu Grēnes ar
mērķi 2013.gadā nodrošināt otro
izbraukšanu no Olaines pilsētas.
Pašvaldība noasfaltēja ceļa posmu 1,4 km garumā no A8 šosejas līdz vietai pretī SIA „Olaines
Logistics Parks” noliktavām,
ceļa turpinājumu līdz Vectīreļiem noasfaltēja uzņēmumu grupa. Saskaņā ar sadarbības līgumu un lai pilnībā pabeigtu otro
izbraukšanu, uzņēmumu grupai
vēl jāveic asfaltēšanas darbi ceļam, kas savienos jau noasfaltēto
ceļu posmā pretī noliktavām ar
Rīgas ielu Olaines pilsētā gar
SIA „Olaines Logistics Parks”
noliktavām.

Uzsākta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība
no Olaines pilsētas līdz apdzīvotai vietai Grēnes

Iedzīvotāju
“Paldies!”

• Paldies Olaines novada
pašvaldībai un deputātiem par
asfaltēto ceļu gar mehāniskām
darbnīcām! “Stariņ-Jāņi” mājas
un apkārtējo māju iedzīvotāji
• Pēc d/s “Liepas” valdes
lūguma Olaines novada pašvaldības policija veica pasākumus d/s “Liepas” teritorijā saistošo noteikumu Nr.17
“Olaines novada teritorijas un
tajā esošo nekustamo īpašumu
uzturēšanas noteikumi” pārkāpumu novēršanai. Pašvaldības
policija rīkojās operatīvi un
konsekventi, pateicoties tam
ir sasniegts rezultāts, sakārtota
dārzkopības sabiedrības vide.
D/s “Liepas” valde izsaka pateicību Olaines novada pašvaldības policijai.
• Olaines novada Jāņupes
iedzīvotāji izteica pateicību par
organizēto pasākumu “Jāņupes
varavīksne” un atbalstu nokļūšanai uz pasākumu.

Par veļas
žāvēšanu

Tiek ieklāts asfalta klājums ceļam CA006 Rubeņi – Lībieši
(gar mehāniskām darbnīcām)

Turpinās gājēju – velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine
būvniecības darbi

Ņemot vērā to, ka vairāki
iedzīvotāji gan rakstiski, gan
mutiski ir vērsušies pašvaldībā
ar lūgumu aizliegt žāvēt veļu uz
striķiem, savilktiem pāri balkonu/lodžiju ārmalām, logu augstumā, virs balkona margām
utml., deputāti Attīstības un
komunālo jautājumu komitejā
izskatīja dažādus ieteikumus.
Lai veidotu vizuāli skaistu un
sakārtotu pilsētvidi, deputāti aicina iedzīvotājus nežāvēt
veļu uz balkona vai lodžijas
atklātās daļas un nepieciešamības gadījumā izmantot veļas žāvēšanas nojumes.

Aicinām bērnus
vecumā no 7 līdz 12
gadiem bez maksas
apmeklēt šaha
nodarbības
“OLAKSĀ”
Jūs varēsiet:
• piedalīties interesantās
nodarbībās;
• mācīties pie pieredzējušiem
pedagogiem spēlēt šahu.
Šajā senajā spēlē ir zinātnes,
mākslas un sporta elementi.
Šahs veicina iztēles un
koncentrēšanās attīstību,
audzina raksturu un gribu,
iemāca spriest un
domāt loģiski.

Pašvaldība ierīkoja apgaismojumu atjaunotajā (Latvijas
Valsts ceļiem piederošajā) gājēju tunelī Medemciemā

Informācija pa tel.
67965662, 29116790 vai
olaks.centrs@inbox.lv
Stacijas ielā 38A, Olainē

Kāds spēks ir īstai mīlestībai,
To varam tikai apbrīnot,
Visdziļai tumsai, vientulībai
Spēj gaismu tā un prieku dot.
/Fricis Bārda/

Olaines novada dome

Sveic Zelta kāzās!

Svetlanu un
Valentinu
Timofejevus!

Irminu un
Pēteri
Zavadskus!

Margaritu un
Edgaru
Rīgertus!

Rutu un
Ivanu
Dubkovus!

(Laulība reģistrēta
1962. gada 1.septembrī
Valmieras rajona
Dzimtsarakstu nodaļā).

(Laulība reģistrēta
1962.gada 12.jūlijā
Rīgas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā).

(Laulība reģistrēta
1962. gada 8.septembrī
Olaines ciema
izpildkomitejā).

(Laulība reģistrēta
1962. gada 15.septembrī
Dalbes ciema
izpildkomitejā).

Iespējas samazināt nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) parādus
Lai atbalstītu nodokļu
maksātājus, kuri krīzes dēļ
ir iekļuvuši parādu slogos, šā
gada 23. augustā stājās spēkā likums „Nodokļu atbalsta
pasākuma likums”.
Nodokļu atbalsta pasākuma likums galvenokārt kalpo,
lai palīdzētu nodokļu maksātājiem, kuriem ir izveidojušies
ievērojami nodokļu parādi un
līdz ar to – tikpat ievērojamas
nokavējuma naudas, atvieglot
parāda slogu.
Šā gada 28.augustā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.600 „Nodokļu atbalsta
pasākuma īstenošanas kārtība”,
kuros detalizēti noteikti minimālie maksājumi, termiņi un
citi nosacījumi.
Nodokļu atbalsta pasākums
ir vienu reizi veicams pasākums nokavējuma naudas
dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz noteiktam datumam samaksā pamatparāda
summu, kas noteikta pēc stāvokļa 2011.gada 1.septembrī.
Lai Olaines novada pašvaldība varētu ņemt dalību nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu savā administratīvajā

teritorijā (Olaines novadā), sagatavoti saistošie noteikumi
par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu.
MK 2012.gada 28.augusta
noteikumi Nr.600, paredz šādu
kārtību:
1) Nodokļu maksātājs iesniedz Olaines novada pašvaldībā (nodokļu administrācijā)
informācijas pieprasījumu par
nodokļu atbalsta pasākuma
maksājumiem sadalījumā pa
nodokļu veidiem pēc stāvokļa
uz nodokļu atbalsta pasākuma
uzsākšanas dienu;
2) Olaines novada pašvaldībā (Nodokļu administrācija) 10
darbdienu laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas
nosūta nodokļu maksātājam
informāciju, kas nepieciešama
iesnieguma aizpildīšanai;
3) Nodokļu maksātājs (ne
vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc
2012.gada 1.oktobra) iesniedz
Olaines novada pašvaldībā
(nodokļu administrācijā) iesniegumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to
saistītajiem maksājumiem;
4) Olaines novada pašvaldība (Nodokļu administrācija)
izvērtē iesnieguma atbilstību

likuma „Nodokļu atbalsta pasākuma likums” un MK noteikumu Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas
kārtība” prasībām un pieņem
lēmumu par tā piemērošanu
vai atteikumu.
Olaines novada pašvaldība
(Nodokļu administrācija), pieņemot lēmumu nosaka parāda
samaksas termiņu, ievērojot
šādus MK noteikumos Nr.600
„Nodokļu atbalsta pasākuma
īstenošanas kārtība” obligātos
kritērijus:
1) nodokļa atbalsta pasākuma maksājums veicams reizi
mēnesī,
2) mēneša maksājums ir
vismaz 50 lati,
3) maksimālais samaksas
termiņš var būt līdz 60 mēnešiem.
Kad maksājumi būs veikti
pilnā apmērā atbilstoši grafikam, administrācija pieņems
lēmumu par nokavējuma naudas dzēšanu.
MK noteikumi Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība”, paredz - ja
nodokļu maksātājs nepilda uz-

ņemtās saistības, Olaines novada
pašvaldībai (Nodokļu administrācijai) ir tiesības pēc trešā kavētā maksājuma atcelt lēmumu
par nodokļu atbalsta pasākuma
piemērošanu un sākt piedziņas
darbības vispārējā kārtībā.
Ja nodokļu atbalsta pasākumam pieteiktais parāds ir
nodots tiesu izpildītājam piedziņai, nodokļa maksātājam
būs jāveic piedziņas izpildes
izdevumu samaksa.
Nodokļu atbalsta pasākumā nevar piedalīties, ja tiesa
ir pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu.
Informējam, ka atbilstoši
MK noteikumu Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība” 3.2.punktam,
Olaines novada pašvaldība no
2012.gada 1.oktobra līdz 2012.
gada 28.decembrim, nodokļu
maksātāji var vērsties 228. un/
vai 229.kabinetā pie nodokļu
speciālistiem uz konsultācijām, lai atbilstoši datu bāzē
esošajai informācijai sagatavotu iesniegumus un iepazītos ar
iespējamo nodokļa parāda nomaksas grafiku.

Saņem
Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums

pa pastu!
Joprojām aicinām iedzīvotājus pieteikties izdevuma
“Olaines Domes Vēstis” saņemšanai Jūsu pasta kastītē!
Pakalpojuma saņemšanai
jāaizpilda pieteikums, kurā jānorāda vārds, uzvārds, adrese,
tālrunis, e-pasts, privātmājām
– pastkastītes atrašanās vieta:
• klātienē - uz vietas pašvaldībā – Zemgales ielā 33, Olainē, Meža ielā 2, Jaunolainē un
Gaismu bibliotēkā (Gaismas
ielā 1-1, Gaismās, Stūnīšos);
• pa pastu, uz adresi Zemgales iela 33, Olaine, Olaines
nov., LV-2114, atsūtot aizpildītu pieteikumu, kurš pieejams interneta mājas lapā
www.olaine.lv .
Pašlaik izdevuma izplatīšanu saskaņā ar līgumu nodrošina Abonēšanas centrs
diena. Tāpēc gadījumā, ja
izdevums netiek saņemts, lūdzam par to ziņot pašvaldībai – klātienē vai telefoniski 67146026, vai pa e-pastu
natalja.tropkina@olaine.lv.
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• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Apstiprināts nolikums
Nr.1 „Olaines Vēstures un
mākslas muzeja nolikums”.
• Piešķirti Ls 200 Olaines
1.vidusskolas 11. klases skolēna dalībai Eiropas Jauniešu parlamenta Amsterdamas
Starptautiskajā sesijā no 2. līdz
11.novembrim.
• Piešķirti Ls 120 (Ls 40 vienam bērnam) trīs nepilngadīgo
bērnu dalībai deju apmācības
seminārā Apšuciemā, Engures
novadā no 6. līdz 10.augustam.
• Dome nolēma pievienoties 2012.gada 11.jūlija dzīvokļu īpašnieku kopsapulces
lēmumam, kā 6 dzīvokļu kopīpašniece par dzīvojamai mājai
Zemgales ielā 21, Olainē, remonta darbiem - mājas jumta
remontam un bēniņu siltināšanai, ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu
nomaiņai un to apmaksas nosacījumiem, balsojot „par” ar
10.91%.
• Nolemts piešķirt līdz Ls
150 sociālā dzīvokļa Skolas
ielā 2, Olainē virtuves loga nomaiņai.
• Atbalstīts gājēju ietves
un laukuma atjaunošana Zeiferta ielā 6B, Olainē par Ls
11 449,77.

• Atbalstīta pievedceļa izveide zemes gabalam Ķirši
1 (Akāciju iela 30) Pārolainē, Olaines novadā par Ls
2 432,34.
• Ņemot vērā iedzīvotāju
lūgumus un lai nodrošinātu iedzīvotāju drošu pārvietošanos
pa Dalbes ielu, atbalstīta Dalbes ielas Olainē apgaismojuma
izbūve par Ls 9617,93.
• Noteikts, ka Olaines Mežaparka estrādē Olaines novada
svētku, Līgo svētku un Olaines novada Jauniešu dienas
pasākumi drīkst notikt līdz
plkst.02.00, pārējie pasākumi
līdz plkst.23.00.
• Uzdots organizēt šķūnīšu pie ēkas Zemgales ielā 20,
Olainē nojaukšanu. Attīstības
un komunālo jautājumu komitejai uzdots izskatīt lietderību
par jaunu šķūnīšu būvniecību
pie ēkas Zemgales ielā 20.
• Izpilddirektoram un būvvaldes vadītājai un galvenajai
arhitektei uzdots turpināt organizēt darbu Sila kapu kapličas
projektēšanai, perspektīvā paredzot krematorija un kolumbārija (siena apbedījumiem)
izbūvi. Domes priekšsēdētājam J.Pavlovičam uzdots izdot
rīkojumu par komisijas izvei-

došanu, kura izstrādās tehniskas prasības.
Visi domes lēmumi ir elektroniski pieejami interneta
mājas lapā www.olaine.lv –
dokumenti – domes lēmumi.
PAR ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMU MAKSU
OLAINES
1. UN 2.VIDUSSKOLĀ
Pēc 2012.gadā veiktas iepirkuma procedūras „Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Olaines 1.vidusskolā”
rezultātiem, piedāvāta ēdināšanas pakalpojumu maksa kopgaldam Olaines 1.vidusskolas
2.-12.klases skolēniem sastāda
Ls 0,75 dienā par vienas dienas
ēdienkarti un 5 - 6 gadīgo izglītojamai grupai par 3-reizēju
ēdināšanas pakalpojumu Ls
1,70 dienā.
Saskaņā ar Olaines 2.vidusskolas 2012.gada 13.augusta
rakstu Nr.61 „Par skolēna kopgalda izmaksām” ēdināšanas
pakalpojumu (kopgalda) maksu Olaines 2.vidusskolas skolēniem ir iespējams samazināt
(no Ls 1,50), nodrošinot sākot
no 2012.gada septembra ēdi-

nāšanas pakalpojumu maksu
(kopgaldā) vienam skolēnam
Ls 1,10 dienā par vienas dienas
ēdienkarti.
Ņemot vērā augšminēto,
lai nodrošinātu vienlīdzības
principu attiecībā uz skolēnu
vecāku maksām par ēdināšanas pakalpojumiem Olaines
1.vidusskolā un Olaines 2.vidusskolā, dome nolēma:
Noteikt ēdināšanas pakalpojumu (kopgalda) maksu
Olaines 1.vidusskolā:
• 1.klases skolēna ēdināšanai Ls 0,80 dienā no valsts
mērķdotācijas par vienas
dienas ēdienkarti;
• 2.-12.klases skolēniem Ls
0,75 dienā par vienas dienas ēdienkarti;
• 5 - 6 gadīgo izglītojamai
grupai par 3-reizēju ēdināšanas pakalpojumu Ls 1,70
dienā, tajā skaitā 5 - 6 gadīgā bērna vecāku maksa
dienā – Ls 1,50.
Noteikt ēdināšanas pakalpojumu (kopgalda) maksu
Olaines 2.vidusskolā:
• 1.klases skolēna ēdināšanai
Ls 1,10 dienā par vienas
dienas ēdienkarti, tajā skai-

•

•

•

•

•

tā Ls 0,80 dienā no valsts
mērķdotācijas;
2.-12.klases skolēniem un 5
- 6 gadīgo izglītojamai grupai Ls 1,10 dienā par vienas
dienas ēdienkarti, tajā skaitā bērna vecāku maksa dienā – Ls 0,75.
Apmaksāt Olaines 1.vidusskolas 5 - 6 gadīgo izglītojamo grupai un Olaines
2.vidusskolas
skolēniem
(Olaines novadā deklarētiem bērniem), kuri saņem
ēdināšanas
pakalpojumu
(kopgaldu), no domes apstiprinātās ēdināšanas pakalpojumu maksas no p/a
„Olaines sociālais dienests”
budžeta līdzekļiem:
Olaines 1.vidusskolas 5 - 6
gadīgo izglītojamai grupai
par 3-reizēju ēdināšanas
pakalpojumu diena Ls 0,20;
Olaines
2.vidusskolas
1.klases skolēniem dienā
par vienas dienas ēdienkarti
Ls 0,30;
Olaines 2.vidusskolas 2.12.klases skolēniem un 5
- 6 gadīgo izglītojamai grupai dienā par vienas dienas
ēdienkarti Ls 0,35.
Lēmums stājas spēkā ar
2012.gada 3.septembri.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ

Olanes pašvaldības policijas darbs jūlijā – septembrī
• 06.09. sniedzot palīdzību VP Rīgas pilsētas Latgales
priekšpilsētas Kriminālpolicijas darbiniekiem, aizturēta 1
policijas meklēšanā esoša persona, nogādāta līdz Rīgas robežai, nodota VP darbiniekiem.
• 07.09. plkst. 19:45 saņemta telefoniska informācija
par piekautu vīrieti alkohola
reibuma stāvoklī pie veikala
Medemciemā. Izbraucot uz
vietas, informācija apstiprinājās, vīrietis esot piekauts un
aplaupīts; nogādāts VP RRP
Olaines iecirknī iesnieguma
sniegšanai.
• Viena ģimenes strīda laikā Olainē, Jelgavas ielā 26
pa dzīvokļa 5.stāva balkonu 08.09. tika izmests takšu
šķirnes sunītis, kurš no gūtām
traumām miris. Uzsākts kriminālprocess.
• 05.09. plkst.00:40 saņemta informācija par notikušu
CSN pie dzelzceļa pārbrauktuves – a/m Honda ietriekusies betona stabā, vadītājs ar
mācību apliecību, cietušo nav.
Izsaukta CP.
• 07.09. plkst.14:00 saņemta informācija par CSN uz Rīgas ielas – a/m MAN sadragāja
tiltiņa margas, nodarot materiālus zaudējumus pašvaldībai
- sastādīts akts, pieņemts paskaidrojums.
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• Uzsākta administratīvā
lietvedība par apzīmētām ārsienām pie Mūzikas un mākslas skolas ieejas Olainē, Zemgales ielā 31.
• 02.09. plkst. 00:10 nakts
diskotēkas laikā Mežaparka
teritorijā sievietei tika nodarīti miesas bojājumi un atņemts
mobilais telefons. Sieviete
nogādāta VP RRP Olaines iecirknī iesnieguma sniegšanai,
noskaidrota iespējamā vainīgā
persona.
• 02.09. plkst. 00:27 saņemta informācija par jauniešu kautiņu Olainē, Jelgavas ielā 19.
Izbraucot uz vietas kautiņš jau
bija beidzies, 1 cietusī persona
nodota NMP brigādei.
• NMP brigādei nodots kāds
jaunietis stiprā alkohola reibuma stāvoklī, kuram bija kļuvis
slikti un bija nokritis mežā uz
ceļa, kas ved no Klīvju karjera.
• Brīdināta bērnu kompānija par atrašanos dzelzceļa
sliežu zonā un kāpelēšanu pa
kravas vilciena sastāvu. Ar bērniem veiktas audzinoša rakstura pārrunas, viņi no dzelzceļa
zonas izraidīti.
• Sniegta palīdzība a/s
„Olaines ūdens un siltums”
tehniskiem darbiniekiem kāda
dzīvokļa Olainē, Zemgales ielā
21 durvju atvēršanā, lai novērstu ūdens avāriju. Bojājums

likvidēts, durvis noslēgtas.
• 24.08. plkst.16:25 saņemts telefonisks izsaukums
par jauniešu kautiņu Olainē,
Tīreļu ielā. Izbraucot uz vietas,
aizturētas un uz VP RRP Olaines iecirkni nogādātas 2 personas, viena no tām nepilngadīga
un alkohola reibuma stāvoklī.
Nepilngadīgajai personai izsaukta NMP brigāde, vēlāk tā
nodota mātei.
• Brīdināti kāda dzīvokļa iemītnieki Olainē, Stacijas
ielā 40 par kāpņu telpas piegružošanu.
• Brīdināta kāda persona
Olainē, d/s „Purmaļi”, kas, pēc
aculiecinieku vārdiem, neievēro dzīvnieku turēšanas noteikumus un nepienācīgi aprūpē
savu suni. Brīdināta kāda persona Pēterniekos, kas, pēc aculiecinieku vārdiem, cietsirdīgi
izturas pret saviem mājdzīvniekiem. Personām izskaidrotas iespējamās sekas, tās iepazīstinātas ar administratīvo un
kriminālo atbildību par līdzvērtīgiem pārkāpumiem.
• Uzsākta administratīvā
lietvedība sakarā ar celtniecības atkritumu izgāšanu pie
kādām mājām Olaines pag.,
Stūnīšos.
• 14.08. plkst.15:00 Jaunolainē aizturēts autovadītājs,
kurš vadīja automašīnu stip-

rā alkohola reibuma stāvoklī,
nodots ceļu policijai. Minētais
vīrietis šo izbraucienu sarīkoja
pēc ģimenes konflikta kādās
mājās Olaines pagastā, konflikta laikā nodarot miesas bojājumus sievietei.
• 21.08. plkst.02:35 Olainē,
Stacijas ielā 34 aizturēti 3 jaunieši (1989., 1991. un 1993.g.
dzimuši) uz aizdomu pamata
par sveša īpašuma bojāšanu –
automašīnu spārdīšanu ar kājām.
• 18.08. plkst. 19:17 saņemta telefoniska informācija, ka
Olaines nov., d/s „Stars” teritorijā ir apmaldījies kāds vīrietis,
kurš nevarēja nosaukt savus
personas datus, dzīves vietas
adresi un atrašanās mērķi dotajā vietā. Izbraucot uz vietas, informācija apstiprinājās, vīrietis
nogādāts VP RRP Olaines iecirknī personības un apstākļu
noskaidrošanai.
• 19.08. plkst.03:19 saņemta telefoniska informācija par
ugunsgrēku Jaunolainē, Baznīcas ielā 8. Izsaukta VUGD brigāde, sniegta palīdzība ugunsgrēka lokalizēšanā. Cietušo
nav.
• 20.08. plkst. 21:56 saņemts telefonisks izsaukums
uz dzelzceļa staciju „Olaine”
– elektrovilcienā Rīga-Jelgava
izcēlies konflikts starp kontro-

lieri un pasažieri. Agresīvais
pasažieris aizturēts un nogādāts VP RRP Olaines iecirknī.
• Brīdinātas 2 nepilngadīgas personas par to, ka bija
iekļuvušas cilvēku ierīkotajos
mazdārziņos, kas atrodas aiz
pilsētas teritorijas mežā zonā.
Ar bērniem veiktas preventīva
rakstura pārrunas.
• Brīdināta bērnu grupa
Olainē, Dalbes ielā 6 par apstādījumu bojāšanu un kāpelēšanu
pa kokiem. Ar bērniem veiktas
audzinoša rakstura pārrunas.
• Brīdināts viens a/m īpašnieks par sava braukšanai
nederīgā transportlīdzekļa turēšanu tam neparedzētā vietā
(pie dzīvojamās mājām), dots
termiņš pārkāpumu novērst.
• Viena persona nogādāta
VP RRP Olaines iecirknī iesnieguma sniegšanai sakarā ar
gūtiem miesas bojājumiem ģimenes konflikta laikā.
• Savā dzīves vietā nogādāta sieviete gados, kura bija apmaldījusies pie veikala Olaines
pag., Gaismās.
• 17.08. un 18.08. sniegta
palīdzība ceļu policijas ekipāžām kārtības nodrošināšanai,
aizturot 2 autovadītājus alkohola reibuma stāvoklī Jaunolainē, pie mājām Jauntīreļi un
turpinājums 7. lpp. u

Olanes pašvaldības policijas darbs jūlijā – septembrī

u turpinājums no 6. lpp.

Olainē, Zemgales ielā 27.
• 09.08. plkst. 22:20 saņemta telefoniska informācija, ka
Olainē, Kūdras ielā ir apmaldījusies sieviete gados ar acīmredzamiem garīgās veselības
traucējumiem. Izbraucot uz
vietas, informācija apstiprinājās, sieviete nogādāta VP RRP
Olaines iecirknī.
• 10.08. plkst.05:30 NMP
brigādei nodots jaunietis, kuram bija kļuvis slikti un bija
nokritis uz ielas Olainē, Zemgales ielā 43.
• Izteikts brīdinājums jauniešu grupai par braukāšanu
ar motorolleriem pa Olaines
Mežaparka celiņiem.
• Viena persona, kuras uzvedība ģimenes konflikta laikā apdraudēja pašas un pārējo
drošību, nodota NMP brigādei
un, nodrošinot policijas konvoju, nogādāta Rīgā, Tvaika ielā.
• NMP brigādei 06.08. nodota 1 persona (vīrietis gados),
kura veselības problēmu dēļ
bija nokritusi uz ielās Olainē,
Kūdras ielā 27.
• 01.08. plkst.21:20 un
06.08. plkst.13:30 saņemti izsaukumi par degošām dārza
būdām aiz Jelgavas ielas 20.
Izbraucot uz vietas, informācijas apstiprinājās, izsauktas
VUGD brigādes, cietušo nav.
• 28.07. plkst.21:20 d/s
„VEF-Baloži” teritorijā par
magoņu zādzību aizturētas 3
personas.
• 26.07. plkst.14:48 saņemta telefoniska informācija par
to, ka d/s „Egles” pārvietojas
kāda persona, kura nevar atrast
savu dzīves vietu. Izbraucot uz
vietas, atrasta sieviete alkohola
reibuma stāvoklī. Noskaidrots,
ka minētā sieviete lietojusi alkoholiskos dzērienus ar nezināmām personām, vēlāk tikusi

apzagta un piekauta un nevar
nokļūt savā dzīves vietā Rīgā.
Nogādāta VP RRP Olaines iecirknī.
• 21.07. plkst. 20:40 saņemta telefoniska informācija par
notikušu CSN Olainē, Jelgavas
ielā 7. CSN vietā aizturēts autovadītājs, kurš a/m BMW vadīja alkohola reibuma stāvoklī.
Izsaukta Ceļu policija un NMP
brigāde. Avārijas rezultātā, automašīnai ietriecoties stabā,
bojāts apgaismojuma stabs un
tā apkārtne.
• 19.07. plkst. 22:55 Olainē, Jelgavas ielā 22 dzīvoklī
uz aizdomu pamata par narkotisko vielu lietošanu aizturētas
4 personas, izsaukta VP RRP
Olaines iecirkņa OVS ekipāža.
• 22.07. saņemta telefoniska informācija, ka Jaunolainē, pie vecās šosejas, kas
ved uz „Lukoil naftas bāzi”
atrodas piekauts vīrietis. Izbraucot uz vietas informācija
apstiprinājās, vīrietis nodots
NMP brigādei.
• 17.07. plkst.16:50 no VP
Olaines PI OVS saņemta informācija par pazudušu piecgadīgu puisēnu. Kopā ar māti
veikta meklēšana pilsētas teritorijā un spēļu laukumos, pēc
10 min. bērns atrasts.
• Brīdināta 1 persona Jaunolainē, Pionieru ielā par teritorijas nenovākšanu pēc garāžas demontāžas.
• Viena persona alkohola
reibuma stāvoklī par miesas
bojājumu nodarīšanu ģimenes
konflikta laikā nogādāta VP
RRP Olaines iecirknī.
• Uzsākta administratīvā
lietvedība par kāpņu telpas
piegružošanu dzīvojamā mājā
Olainē, Zeiferta ielā 9 un Olainē, Stacijas ielā 34.
• 03.07. plkst. 04:50 saņemta telefoniska informācija, ka
Olaines Mežaparkā 3 jaunieši

demolē jaunuzcelto estrādi.
Izbraucot uz vietas informācija apstiprinājās. Mežaparkā
tika konstatētas apgāztas biotualetes. Aizturētas trīs vainīgās personas – divi 1989.g.
dzimušie un viens 1986.g.
dzim. jaunietis. Jaunieši savas
huligāniskās darbības bija nofilmējuši ar mobilo telefonu,
tādējādi atvieglojot policijas
darbu, nostiprinot pieradījumu
bāzi. Aizturētie jaunieši nodoti
VP RRP Olaines iecirkņa dežūrdaļā.
• 03.07. plkst.08:49 saņemta telefoniska informācija
par guļošu vīrieti 2.vidusskolas sporta laukumā. Izbraucot
uz vietas konstatēts, ka guļošais vīrietis ir miris – nodots
31.NMP brigādei, izsaukta VP

RRP Olaines iecirkņa ekipāža.
• 08.07. aizturēta un VP
RRP Olaines iecirknī nogādāta
viena policijas meklēšanā esoša persona.
• Brīdināti 3 mazgadīgi bērni par to, ka savā starpā mētājās ar akmeņiem dzīvojamas
mājas pagalmā Olainē, Stacijas
ielā 14. Ar bērniem veiktas audzinoša rakstura pārrunas.
• 07.07. sniegts atbalsts
VUGD brigādei ugunsgrēkā
lokalizācijā „Olaines dārzi”
5.līnijā (dega dārza mājiņa).
• 01.07. sniedzot palīdzību
apsardzes firmai „Vega MS”
veikalā „MAXIMA” aizturētas un VP RRP Olaines iecirknī nogādātas 3 nepilngadīgas personas par zādzības
mēģinājumu.

1. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli/ pārkāpuma
izdarīšanas vietā izrakstīti administratīvo pārkāpumu
protokoli-paziņojumi
1.1. par APK normu neievērošanu
1.2. par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu
1.3. par Saistošo noteikumu neievērošanu
2. Izteikti rakstiski brīdinājumi
3. Sastādīti akti
4. Izbraukumu skaits pēc telefoniskām sūdzībām
5. Aizturētas personas un nogādātas Olaines PI
6. Nogādātas/nodotas personas uz NMP
7. Nogādātas mājās personas, kas nevar patstāvīgi pārvietoties
8. Nogādātas personas uz ANPREN narkoloģiskās ekspertīzes
veikšanai
9. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā
10. Sniegts atbalsts valsts policijai
11. Pieņemti apmeklētāji
12. Izskatīti iesniegumi
13. Veiktas apsekošanas sakarā ar teritorijas nesakopšanu
14. Izteikti mutiski brīdinājumi
15. Pieņemti rakstiski paskaidrojumi
16. Izbraukumi uz ugunsgrēkiem
17. Izbraukumi uz CSN
18.Izķerti un uz Jelgavas mazo dzīvnieku patversmi nogādāti
klaiņojošie dzīvnieki
19. Veiktas tirdzniecības objektu pārbaudes

NEAPBŪVĒTA ZEMES GABALA RĪGAS IELĀ
7A, OLAINĒ ATSAVINĀŠANAS IZSOLEI
PAGARINĀTS TERMIŅŠ
Saskaņā ar 2012.gada 20.jūnija Olaines novada
domes sēdē apstiprinātiem noteikumiem „Neapbūvēta
zemes gabala Rīgas ielā 7A, Olainē, Olaines novadā,
atsavināšanas izsoles noteikumi” uz neapbūvēta zemes
gabala Rīgas ielā 7A, Olainē, Olaines novadā 0.2091 ha
platībā, atsavināšanas izsoli, nepieteicās
neviens pretendents. Līdz ar to izsole tiek uzskatīta par
nenotikušu.
Dome nolēma pagarināt Olaines novada pašvaldībai
piederoša neapbūvēta zemes gabala Rīgas ielā 7A,
Olainē, Olaines novadā, atsavināšanas izsoles termiņu,
nosakot:
- atsavināšanas izsoles laiku – 2012.gada 16.oktobris
(izsoles noteikumu 12.punkts);
- pieteikšanās un dokumentu iesniegšanas termiņu līdz
2012.gada 11.oktobrim (izsoles noteikumu 3.5.punkts).

• Izteikts brīdinājums atpūtas vietas „Klīves” apsaimniekotājiem par atkritumu
nesavākšanu un savlaicīgu neizvešanu.
• Uzsākta administratīvā
lietvedība par ceļa apmales
sabojāšanu ar smago autotransportu, piegādājot produktus
veikalam „IKI”.
Pašvaldības policijas aktualitātes (pilnā apjomā) regulāri tiek publicētas pašvaldības interneta mājas lapā
www.olaine.lv sadaļā „Sabiedrība” – „Sabiedriskā
kārtība” – „Pašvaldības policijas aktualitātes”.

15.07.12.14.09.12.
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Aicinām veikt krūšu
izmeklējumus

Olainē pie
MAXIMA X,
5. un 19.oktobrī
plkst.10.00 – 17.00
notiks

lauku labumu,
mājražotāju
un
amatnieku

Mobilais mammogrāfs
Olainē būs 31.oktobrī,
14.novembrī un
12.decembrī pie Olaines
Veselības centra,
Veselības ielā 5 no
plkst.9.00 līdz 17.00.
Lai veiktu izmeklējumu,
jāpierakstās pa tālr.:
67142840 vai 27866655.

BRĀĻU TIRGUS
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6. oktobrī Olainē –
Veselības diena un Spēka diena
6.oktobrī

VESELĪBAS DIENA Olaines novadā
Aicinām iedzīvotājus, kuri uzskata sevi par
veseliem un ārstu neapmeklē
(nevis tos, kuri jau ārstējas),
no plkst. 9.00 līdz 12.00
uz bezmaksas profilaktisko pārbaudi
Olaines Veselības centrā
(Veselības ielā 5, Olainē).
Dr. R. Lācīte pārbaudīs sirds un asinsvadu
veselības stāvokli (spiediens, EKG).
Ir iespējams veikt bioķīmiskās pārbaudes aknām
(ALAT, ASAT), nierēm (kreatinīns),
asinsvadiem (holesterīns), pārbaudīt cukura
līmeni asinīs, vēnu stāvokli, veicot doplerografiju.
Vecmāte sniegs interesentiem konsultācijas.
Tāpat šajā dienā tiek piedāvāts:
zobārstniecības kabinets, pirmās palīdzības
apmācības interesentiem, prezentācijas par
jautājumiem, kas saistīti ar veselību,
produktiem, filmas par veselību, informācija par
pirmo palīdzību un veselību, radošais stūrītis
bērniem – zīmēšanas konkurss.
Paredzēta ābolu dalīšana.
Sīkāka informācija www.olaine.lv un
pašvaldības informācijas stendos.
Olaines novada pašvaldība sadarbībā ar
Olaines Veselības centru,
Brigitu Medni un Aleksandru Panovu
jauniešu projekta ietvaros

Valsts darba inspekcija
No 2012.gada 1.jūlija Olaines novads ir
Zemgales reģionālās valsts darba inspekcijas
apkalpošanas zonā.
Zemgales reģionālās valsts darba inspekcijas
vadītājs ir Valdis Dūms.
Kontaktinformācija:
Adrese: Skolotāju iela 3, Jelgava, LV-3001
E-pasts: valdis.dums@vdi.gov.lv
Mājas lapa: www.vdi.gov.lv
Tālr.: 63090407; 63090420, mob.t.: 29472823
Fakss: 63090407

Pasākumi Olaines novadā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā no 18. septembra
skatāmas divas izstādes – līdz
13. oktobrim Valtera Poļakova fotoizstāde “Latvijas
bērni” un līdz 27. oktobrim –
Olaines novada Jāņupes iedzīvotāja Ivana Kudrjavceva izstāde “Koka saknes otrā dzīve”.
29. septembrī Engures
ezerā notiks Olaines novada
čempionāts
spiningošanā.
Pieteikšanās pa tel. 69763595
un 26485104. Izbraukšana
plkst. 5:00 no domes stāvlaukuma. Laivas nomas cena Ls 5.
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29. septembrī plkst. 10:00
notiks arī seminārs – darbnīca
“Izziņas darbības rosinošas
vides veidošana”. Interesenti
tiek aicināti uz biedrības Olaines ģimeņu atbalstam “Pumpurs” telpām Jelgavas ielā 15.
Savukārt 5. oktobrī plkst.
19:00 Olaines Kultūras namā
tiks izrādīta komēdija divās daļās “Kā mīlēt maitu?” Biļešu
cenas 3 un 4 Ls.
Aicinām sekot līdzi pasākumu plānam www.olaine.lv
sadaļā „Pasākumi” un informācijas stendos!

6. oktobrī

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
septembrī

Spēka diena Olainē
6. oktobrī 50 oficiālajos Latvijas punktos,
to starpā arī Olainē, stadionā pie Olaines
2.vidusskolas norisināsies Spēka diena,
ko organizē Latvijas dzelzceļš kopā ar
Latvijas neatkarīgo televīziju un
Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrību.
Pasākuma mērķis ir pārbaudīt,
cik reizes konkrēti Tu vari pievilkties? Cik reizes
KOPĀ var pievilkties mūsu pilsēta?
Vai Olaine ir stiprāka par Līvāniem?
Cik reizes visa Latvija var kopā pievilkties?
Olaines novada iedzīvotāji tiek aicināti doties
pie spēka stieņiem un pievilkties – pārstāvot gan
savu individuālo sniegumu, gan Olaines pilsētu.
Spēka dienas tiesneši fiksēs rezultātus un ziņos
uz “Spēka centru” – centrālajā Dzelzceļa stacijā.
5 spēcīgākie vīri un 5 spēcīgākās dāmas
varēs startēt „Spēka dienas” finālā Rīgā
(LNT tiešraidē plkst. 18.00).
Spēka dienā var piedalīties ikviens gribētājs,
neatkarīgi no vecuma un dzimuma.
Pasākuma sākums plkst. 9:00, stadionā pie
Olaines 2.vidusskolas pie pievilkšanās stieņiem.
Dalībniekus un uzvarētājus gaida
sponsoru sarūpēti suvenīri.
Pasākumu atbalsta Olaines Sporta centrs

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 9. augusta līdz 17. septembrim
reģistrētie mirušie
Jurijs Drozdovs, 81 gadu vecs – 14.08.2012
Kārlis Gunārs Empelis, 82 gadus vecs – 11.08.2012
Ausma Gerharde, 91 gadu veca – 11.08.2012
Pjotrs Hoļavskis, 69 gadus vecs - 02.09.2012
Raisa Ivanova, 78 gadus veca - 21.08.2012
Ļubova Jufimenoka, 83 gadus veca - 04.09.2012
Ernests Kurms, 59 gadus vecs - 09.09.2012
Aleksandrs Kuzņecovs, 52 gadus vecs - 11.09.2012
Maksims Kuzņecovs, 19 gadus vecs - 12.09.2012
Olga Ļaksa -Timinska, 30 gadus veca - 08.09.2012
Andrejs Makejevs, 46 gadus vecs - 14.09.2012
Jevgēnija Maslova, 91 gadu veca - 14.08.2012
Alfrēds Oltiņš, 77 gadus vecs - 06.09.2012
Marija Paņkova, 90 gadus veca - 06.09.2012
Valentīna Petrova, 74 gadus veca - 03.09.2012
Mirdza Razduvalova, 81 gadu veca - 01.09.2012
Igors Rečkins, 48 gadus vecs - 15.08.2012
Jānis Sils, 51 gadu vecs - 07.09.2012
Valerija Štekele, 80 gadus veca - 27.08.2012
Pjotrs Vasiļjevs, 79 gadus vecs - 07.09.2012
Pēteris Veidelis, 85 gadus vecs - 20.08.2012
Nadežda Zaščerinska, 78 gadus veca - 07.09.2012
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izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

70. gadskārtā
Marfu Buli
Zinaidu Ceicani
Nadeždu Drobiševsku
Voldemāru Markusu
Benjaminu Murinu
Mariju Novikovu
Gaļinu Salašu
Lidiju Simakovu
Jāni Svilānu
Annu Šabuņko
Lidiju Zaborovsku
75. gadskārtā
Antonu Baiku
Kazi Dervini
Zinaidu Ermužu
Ļubovu Fominu
Zelmu Freimani
Venerandu Godļevsku
Jadvigu Grundonieni
Mariju Iļjinu
Pjotru Jegorovu
Larisu Kiselevu
Jeļizavetu Kolosovu
Martu Kuzminu
Ludmilu Lapoško
Valentīnu Larionovu
Helēnu Maksinu
Sofiju Mirvodu
Ivanu Mitrošenko
Valentīnu Ņikonovu
Antoņinu Paradņiku
Ļubovu Serikovu
Brigitu Strazdu
80. gadskārtā
Vladimiru Bitču
Zigrīdu Čudari
Sofiju Čugunu
Ulitu Dubinovu
Dzidru Jurguti
Feodosiju Kovaļevsku
Genadiju Ņižņiku
Nikolaju Zdunovu
85. gadskārtā
Jevgeņiju Kašinu
Mihailu Hvorostjanski
Olgu Ozersku
Alvīni Strausu
Mariju Šulci
90.gadskārtā
Nikolaju Guļpi
Antoniju Kapitovu
Helēnu Laganovsku
91.gadskārtā
Antoņinu Grāvi
Ivanu Mihejevu
93.gadskārtā
Jekaterinu Voronovu
Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums
“Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus
sūtiet uz e – pastu
natalja.tropkina@olaine.lv vai
zvaniet pa tālr. 67146026.
Par rakstu saturu atbildīgi
rakstu autori. Rakstos paustais
viedoklis ne vienmēr atspoguļo pašvaldības viedokli.

