Nr. 10 (93) DECEMBRIS 2014

Cienījamie Olaines novada iedzīvotāji!

AKTUALITĀTES OLAINES NOVADĀ
• Olaines Kultūras centra jauktais koris "Dziesma" 8. novembrī piedalījās Jelgavas apriņķa
koru konkursā "Ceļā uz Dziesmu
svētkiem" Jaunsvirlaukas pagastā, kur ieguva 1. vietu.

gaismekļu efektivitāti var novērtēt dabā, Zemgales ielā, vai
noskatoties video pašvaldības
interneta mājas lapas
www.olaine.lv sadaļā "Jaunumi".

• Izmēģinājuma kārtā mazaizsargāto satiksmes dalībnieku –
gājēju – drošības paaugstināšanai uzstādīti moderni, estētiski
paaugstināta kontrasta gaismekļi
gājēju pārejai Olainē, Zemgales
ielā, netālu no Olaines 2. vidusskolas. Paaugstināta kontrasta

• Pabeigti Olaines novada Sila
kapu kapličas celtniecības darbi, kuri tika veikti saskaņā ar
pašvaldības pasūtījumu. 2. decembrī jauno Sila kapu kapliču
iesvētīja Olaines Bezvainīgās
Jaunavas Marijas Romas katoļu
baznīcas draudzes prāvests Bo-

guslavs Nendza. Vecā kapličas
ēka bija gan fiziski, gan morāli
novecojusi, tāpēc pēc jaunuzceltās kapličas celtniecības darbu
pabeigšanas to nojauca. Pašlaik
Sila kapu teritorijā notiek labiekārtošanas darbi, t.sk. piebraucamā ceļa atjaunošana no autoceļa
A5 (Rīgas apvedceļš, Salaspils–
Babīte) līdz Sila kapu kapličas
teritorijai.
• Olaines novada pašvaldības
policija pārbauda, vai Olaines
novada skolu skolēniem ir atstarotāji, sagaidot viņus pie skolām
pirms mācību stundu sākuma, un
izdala atstarotājus, kā arī veic
izglītojoša rakstura pārrunas ar
tiem audzēkņiem, kuriem atstarotājs nav līdzi.
• Novembra beigās pabeigts
Olaines Sociālās aprūpes centra
ceturtā stāva telpu remonts, kas
dos iespēju uzņemt 12 jaunus
iedzīvotājus (kuriem nepieciešama ilgstošā sociālā aprūpe) un
dos jaunas darbavietas Olaines

Jauktais koris "Dziesma"

Jauns sporta
objekts
Ar boksa turnīru atklāts
jaunais Sporta nams

2. lpp.

Informācija
vecākiem
Atbalsts ģimenēm ar
bērniem Olaines novadā

3. lpp.

Ziemassvētki un Jaunais gads ir laiks, kad ikvienā mājā tiek rotāta
eglīte, iedegtas svecītes un kopā ar mīļajiem cilvēkiem uzburts svētku noskaņojums. Šajā mirklī mēs noliekam malā ikdienas steigu un
raizes un svētku noskaņā izbaudām mīlestību un kopības sajūtu, ko
mums sniedz mūsu vistuvākie cilvēki.
Ziemassvētki un gadu mija ir arī laiks, kad mēs atmiņās pārcilājam
gada spilgtākos notikumus un padarītos darbus. Pērnā gada laikā
Olaines novadā ir paveikti vairāki nozīmīgi darbi gan izglītības un
sociālās aizsardzības jomā, gan novada attīstības un labiekārtošanas
jomā, kuri ir vērsti uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Tomēr patiesu lepnumu manī raisa mūsu novada iedzīvotāji.
Man ir patiess lepnums par mūsu novada:
• bērniem un jauniešiem, kuri ar savām zināšanām, talantiem un
sportiskajiem sasniegumiem ir priecējuši mūs un nesuši savu un
novada vārdu Latvijā un Eiropā;
• iedzīvotājiem, kuri ir ieguldījuši savus spēkus, lai veidotu Olaines novadu labāku;
• senioriem, kuri aktīvi līdzdarbojušies novada sabiedriskajā dzīvē
un ir paraugs mums visiem;
• ģimenēm ar bērniem, kuru paliek vairāk un kuras ir arvien kuplākas mūsu novadā! 2014. gadā 91 ģimeni ir bagātinājis pirmdzimtais bērns, savukārt 69 ģimenēs ir otrie bērniņi, 24 ģimenēs
– trešie, 3 ģimenēs – piektie, un vienā ģimenē – devītais bērniņš!
Tieši jūs, dārgie novada iedzīvotāji, visi kopā esat veidojuši mūsu
novadu tādu, lai ar to varētu lepoties. Paldies jums visiem par to!
Protams, priecājoties par sasniegto, nedrīkst aizmirst arī par jaunu
mērķu izvirzīšanu. Ar jaunu apņēmību jāsāk virzīties uz nākotnes
iecerēm, kas nestu jaunus panākumus un sasniegumus. Arī mēs, pašvaldība, turpināsim strādāt, lai veicinātu iedzīvotāju labklājību un
Olaines novada izaugsmi.
Novēlu mīlestības un saticības pilnus Ziemassvētkus. Jaunajā gadā
– vairāk gaišu domu, pozitīvu notikumu un sirds siltuma, ko dāvāt
sev un citiem!
Būsim vienoti ikdienā un svētkos!
Patiesā cieņā
Andris Bergs, Olaines novada domes priekšsēdētājs

IZMAIŅAS MĒNEŠA MAKSĀ HOKEJA UN
DAIĻSLIDOŠANAS NODARBĪBĀM
Saskaņā ar Olaines novada domes lēmumu no 1. novembra
mēneša maksa bērnu hokeja nodarbībām (3 nodarbības nedēļā)
un daiļslidošanas nodarbībām (2 nodarbības nedēļā) ir 5 EUR,
neatkarīgi no apmeklējumu skaita.
Informācijai – iepriekš hokeja nodarbību maksa bija 25 EUR
mēnesī, daiļslidošanas nodarbību – 20 EUR mēnesī.
Sīkāku informāciju par laikiem un grupām var uzzināt no
nodarbību treneriem:
• hokejs – G. Ritums, tālr. 29586137,
• daiļslidošana – R. Apine, tālr. 29473254.

Turpinājums 2. lpp. 

Atskats uz
padarīto
Pieaugušo izglītības centra
aktivitātes 2014. gadā

4. lpp.

EKO projekts
Jaunolainē
Bērni iesaistās vides un
apkārtnes uzpošanā

5. lpp.

Iedzīvotāju
aptauja
Aptauja par novada
pašvaldības policiju un
tās darbu

6. lpp.

 Turpinājums no 1. lpp.

Sila kapu kapliča

Olaines 2. vidusskolas ēdnīca pēc rekonstrukcijas

Olaines novada pašvaldība sveic
Intu Purviņu darba jubilejā –
ar 25 darba gadiem deputāta
amatā un 20 darba gadiem domes
priekšsēdētāja vietnieces amatā
un pateicas par godprātīgu un
profesionālu darba pienākumu
pildīšanu un nozīmīgu devumu
Olaines pilsētas un Olaines
novada attīstībā.

AR BOKSA TURNĪRU ATKLĀTS
JAUNAIS SPORTA NAMS
Ar starptautisko boksa turnīru "Olaines kauss 2014",
kurā piedalījās sportisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Baltkrievijas, Īrijas un Ziemeļīrijas, atklāts jaunais
sporta objekts – Olaines sporta nams Zemgales ielā 33A.
Starptautiskā boksa turnīra laikā ikviens bija aicināts iepazīties
ar jauno sporta namu. Svinīgās uzrunas teica Latvijas Boksa
federācijas viceprezidents Māris Liepiņš un Olaines novada
domes priekšsēdētājs Andris Bergs, kurš kopā ar
Olaines Sporta centra direktoru Juri Kalniņu atklāšanas
ceremonijā pārgrieza lenti.
Boksa turnīrs norisinājās divas dienas, kuru laikā ringā spēkiem
mērojās dažādu vecuma grupu sportisti. Olaines boksa kluba
"Olimp" sportistiem šis bija ļoti veiksmīgs turnīrs.
No 19 iespējamām zelta medaļām 14 savā īpašumā ieguva
"Olimp" sportisti: Jevgēnijs Mandriks, Maksims Volčenko,
Dāvids Vardiašvilli, Vladislavs Jakovļevs, Artjoms Dubrovskis,
Tigrans Mirozjans, Aleksandrs Buglaks, Staņislavs Girsa, Igors
Volčenko, Kirils Osipenko, Ēriks Bronskovs, Vadims Gerega,
Konstantīns Tapeškins un Antons Elčins.
Balvu par labāko tehniku ieguva jaunais Olaines bokseris
Maksims Volčenko, bet skatītāju simpātiju balva tika piešķirta
viņa komandas biedram Jevgēnijam Mandrikam.
Olaines Sporta centra kolektīvs sveic Olaines boksa klubu
"Olimp" ar panākumiem un novēl
arī turpmāk gūt tikai augstus sasniegumus!
Foto: www.olainessports.lv, www.olaine.lv
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novada iedzīvotājiem. Pašlaik
tiek aprīkotas istabas, kurās no
pašvaldības līdzekļiem paredzēts
iekārtot funkcionālo gultu, drēbju skapi, kumodi un daudzfunkcionālo naktsskapīti. Katrā istabā ir dzīvojamā telpa, atsevišķa
duša un sanitārais mezgls, kuri ir
pielāgoti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Remonts
ir veikts ne tikai istabās, bet arī
gaitenī, kur gar sienām uzliktas
margas, lai atvieglotu pārvietošanos, un foajē, kur tiek iekārtota atpūtas vieta. Jaunus iedzīvotājus plānots uzņemt 2015. gada
janvārī, kad Olaines Sociālās
aprūpes centrā varēs uzturēties
54 personas pensijas vecumā vai
personas ar invaliditāti.
• Atklāta jauna sezona Olaines slidotavā, Kūdras ielā 5.
Slidotavas darba grafikam aicinām sekot interneta mājas lapas
www.olaine.lv sadaļas "Sports"
apakšsadaļā "Slidotava". Atgādinām, ka pensionāriem un bērniem līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) ir samazināta maksa par
seansu – 0,50 EUR, kā arī skolēniem ir atsevišķi bezmaksas seansi. Lai visi slidotavas apmeklētāji varētu izbaudīt slidošanas
prieku, aicinām ievērot Olaines
slidotavas iekšējās kārtības noteikumus, kuri ir pieejami elek-

troniski interneta mājas lapas
www.olaine.lv sadaļas "Sports"
apakšsadaļā "Slidotava", kā arī
uz vietas slidotavā.
• Jaunolainē – Meža ielā pie autobusu pieturas un Pionieru ielā
– novecojošo koka stendu vietā
ir uzstādīti jauni metāla informācijas stendi ar stikla durtiņām, lai
pasargātu izvietoto informāciju
no laika apstākļu ietekmes (pa
vienam stendam katrā vietā).
• Olaines 2. vidusskolā vasarā tika īstenots apjomīgs skolas
ēdnīcas rekonstrukcijas projekts.
Ēdamzāle, kafejnīca un mēbeles
ir iezaigojušās jaunās krāsās.
Novembra sākumā tika pabeigta
arī otrā projekta daļa, kuras ietvaros tika rekonstruēta ēdnīcas
virtuve. Pašvaldība atvainojas
visiem, kuri ir sastapušies ar
zināmām neērtībām projekta īstenošanas laikā, un izsaka lielu
pateicību par sapratni.
• Novembrī ERAF projekta ietvaros pabeigti renovācijas darbi daudzdzīvokļu mājai Drustu
gatvē 10, Olainē. Kopējās projekta realizācijas izmaksas bija
184063,18 EUR (ar PVN), tai
skaitā ERAF piešķirtais līdzfinansējums 76 059,16 EUR.
Projekta realizācijas mērķi bija
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, samazinot  nelietderīgos siltuma zudumus, un daudz-

dzīvokļu dzīvojamās mājas būvkonstrukciju pasargāšana no bojāšanās, tādējādi palielinot ēkas
kalpošanas laiku un nodrošinot
atbilstošu komforta līmeni ēkas
iekštelpās. Plānotais siltumenerģijas patēriņa ietaupījums
ir 20,76% no esošā īpatnējā siltumenerģijas patēriņa, kas atbilst
145,5 MWh gadā.  
Projekta realizācijas laikā veikti
šādi renovācijas darbi daudzdzīvokļu mājā Drustu gatvē 10:
• ēkas gala sienu siltināšana
774 m2 platībā;
• ēkas pamatu cokola siltināšana 213 m2 platībā un pamatu
apmales atjaunošana 71 m2
platībā;
• bēniņu pārseguma siltināšana
490 m2 platībā;
• veco koka logu nomaiņa
koplietošanās telpās un
atsevišķos dzīvokļos;
• ēkas siltumapgādes sistēmas
renovācija;
• ēkas karstā ūdens apgādes
sistēmas rekonstrukcija;
• ventilācijas sistēmas
renovācija;
• jumta seguma remonts
510 m2 platībā.
Renovācijas projekta ieviešanas
vadību nodrošināja AS "Olaines
ūdens un siltums", renovācijas
darbu izpildītājs bija SIA "PRO
FORMA" un būvuzraudzību nodrošināja SIA "Firma L4".

SILTINĀŠANAS DARBI OLAINES MĀCĪBU
IESTĀDĒS TUVOJAS NOSLĒGUMAM

Ēku siltināšana ir veids, kā samazināt siltumenerģijas izmaksas, vienlaikus uzlabojot arī ēkas
ārējo izskatu un tehnisko stāvokli, kā arī mikroklimatu telpās.
Īpaši nozīmīgi tas ir izglītības
iestādēs, kur bērni pavada lielāko dienas daļu.
Vasaras nogalē uzsāktie darbi
Olaines 1. vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādēs "Magonīte" un "Zīle" tuvojas noslēgumam, un sniegs ietaupījumu
energoresursu patēriņā jau šī
gada apkures sezonā. Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu ietvaros izglītības iestādēs ir veikti dažādi
siltināšanas darbi ar mērķi samazināt enerģijas patēriņu, līdz ar
to samazinot CO2 emisijas.
Kas īsti ir CO2 emisijas, un kādēļ tās būtu jāsamazina? CO2
ir oglekļa dioksīds – gāze, kura
visvairāk ietekmē globālās klimata pārmaiņas. CO2 emisijas
rodas no fosilo kurināmo dedzināšanas siltuma un elektrības ražošanas procesā. Samazinot siltumenerģijas patēriņu, mazinās
fosilā kurināmā patēriņa apjoms.
Tādēļ, lai saglabātu klimata

Nosiltināta PII "Zīle" filiāles ēka Kūdras ielā 5

līdzsvaru pasaulē, nepieciešams
samazināt CO2 emisijas. Olaines 1. vidusskolā veikti jumta
siltināšanas darbi, nomainītas
stikla paketes logiem ar parasto
stiklojumu, kā arī veikta apkures
sistēmas ieregulēšana. Ir paredzēts, ka enerģijas ietaupījums
gadā būs 145 000 kWh, līdz ar
to samazinot CO2 emisijas par 38
tonnām gadā.
Pirmsskolas izglītības iestādēs
"Magonīte" un "Zīle" veikta fasādes un cokola siltināšana atsevišķām ēkām, tādējādi uzlabojot
to tehnisko un vizuālo stāvokli
un samazinot siltuma zudumus.
Lai sasniegtu maksimālo rezultātu un nodrošinātu bērniem
atbilstošu gaisa kvalitāti, siltināšanas darbu ietvaros ir būtiski
veikt arī ventilācijas sistēmas

renovāciju vai jaunas sistēmas
izbūvi. Tādēļ šajās pirmsskolas
izglītības iestādēs tiek izbūvēta
arī ventilācijas sistēma.
PII
"Magonīte"
paredzēts,
ka enerģijas ietaupījums būs
97 050 kWh gadā, samazinot
CO2 emisijas par aptuveni 25
tonnām gadā, savukārt PII "Zīle"
enerģijas patēriņa apjoms tiks
samazināts par 122 700 kWh,
tādējādi samazinot CO2 emisijas
par 30 tonnām gadā.   
Jāatzīst, ka būvniecības process
vienmēr ir saistīts ar zināmām
neērtībām, tāpēc pateicamies izglītības iestāžu darbiniekiem un
audzēkņu vecākiem par sapratni.
Ilze Neimane, Olaines novada
pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītāja

ATBALSTS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM OLAINES NOVADĀ

■ Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 35 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā" no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas
tiek piešķirti nodokļa atvieglojumi šādām maksātāju kategorijām:
Nodokļu maksātāju kategorijas
Personas, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu vai nestrādājošo personu
ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kura ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns,
brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem.
Maznodrošinātas personas.
Audžuģimenes.
Nodokļu maksātājs:
• kuram ir divi nepilngadīgi bērni (ne vairāk par 427 eiro no attiecīgajā periodā
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas), ja šajā nekustamajā īpašumā abiem
bērniem taksācijas gada 1. janvārī ir deklarēta dzīvesvieta.
Nodokļu maksātājam:
• kuram ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni vai nestrādājoši pilngadīgi bērni līdz
24 gadu vecumam, kuri apgūst augstāko izglītību pilna laika studijās Latvijas Republikā
(ne vairāk par 427 eiro no attiecīgajā periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa
summas), ja šajā nekustamajā īpašumā vismaz trim no minētajiem bērniem taksācijas
gada 1. janvārī ir deklarēta dzīvesvieta.
Olaines novada Ģimeņu diena

■ Katru gadu pašvaldība piešķir
996 EUR katrai bērnu grupai
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, pilnībā finansējot
izglītības programmas nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem.
Tas nozīmē, ka vecākiem, kuru
bērni apmeklē pašvaldības PII,
nav jātērē nauda mācību līdzekļu
iegādei.
■ Pašvaldība skolu budžetos
papildus valsts finansējumam regulāri plāno finansējumu mācību
grāmatu iegādei, tāpēc mācību
priekšmetu grāmatas mūsu novada skolēniem ir bez maksas.
■ Par katru bērnu, kurš ēd siltās
pusdienas skolas ēdnīcas kopgaldā, pašvaldība sedz vairāk nekā
pusi no kopējām izmaksām, un
vecāku maksa, neatkarīgi no kopējām ēdināšanas pakalpojuma
izmaksām, ir tikai 0,55 EUR.
■ Pašvaldība nodrošina Olaines pagasta teritorijā dzīvojošo
skolēnu nokļūšanu līdz pašvaldības vispārizglītojošajām vidusskolām, izsniedzot bezmaksas
braukšanas kartes autobusam
vai sedzot transporta izdevumus
(Olaines novadā deklarētiem
bērniem) tad, ja uz skolu nav
iespējams nokļūt ar skolēnu vai
sabiedrisko autobusu. Skolēni ar
izsniegto bezmaksas braukšanas
karti var braukt uz Olaines 1. un
2. vidusskolu ar jebkuru AS "Rīgas Taksometru parks" maršruta
autobusu Nr. 5034 no plkst. 7.00
līdz  19.00.
■ Pašvaldība ir izstrādājusi
skolēnu pārvadājumu autobusa
maršrutus, organizējot un apmaksājot Olaines pagasta teritorijā dzīvojošu bērnu (piem.,
Uzvaras līdumā, Pēterniekos,
Mežsētās, Jāņupē, Vectīreļos
u.c.) nokļūšanu uz Olaines skolām. Ar skolēnu pārvadājumu
maršrutiem var iepazīties Olai-

nes novada pašvaldības interneta
mājas lapā www.olaine.lv.
■ Pašvaldība piešķir braukšanas
izdevumu kompensāciju bērnu
invalīdu vecākiem transporta
nodrošināšanai no dzīvesvietas
līdz Bērnu invalīdu izglītības un
rehabilitācijas centram.
■ Pašvaldība nodrošina autobusu skolēnu pārvadāšanai: ar
mācību procesu saistītiem pasākumiem (olimpiādes, sporta
sacensības u.tml.), skolēnu pašdarbības kolektīvu koncertiem,
skatēm, mēģinājumiem u.tml.
■ Pašvaldība kompensē izdevumus Olaines novada bērnu
pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs vai
pakalpojumu saņemšanai pie
privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja saskaņā ar
saistošajiem noteikumiem. Līdzfinansējumu piešķir par bērnu no
pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības uzsākšanas brīdim, pamatojoties uz vecāku vai bērna
likumīgā pārstāvja iesniegumu,
ja bērna un vismaz viena vecāka
dzīvesvieta ir deklarēta Olaines
novada administratīvajā teritorijā un bērns ir reģistrēts uzņemšanai Olaines novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē,
bet nesaņem pakalpojumu Olaines novada pašvaldības dibinātā
izglītības iestādē. Līdzfinansējuma apmērs par vienu bērnu
mēnesī ir vienāds ar vidējiem
uzturēšanas izdevumiem vienam
bērnam Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs pirmsskolas izglītības
programmas īstenošanai attiecīgajā budžeta gadā.
■ Vasarā Olaines sākumskolā
(Jaunolainē) un Olaines 2. vidusskolā ar pašvaldības līdzfinansējumu notiek eko-nometnes.

Atbalsts ģimenēm ar bērniem, kuru sniedz pašvaldības
aģentūra "Olaines sociālais dienests"

Nodokļa atvieglojums
90% apmērā
90% apmērā
50% apmērā
50% apmērā

90% apmērā

■ Ģimenes ar bērniem, tāpat
kā jebkurš cits iedzīvotājs, var
apmeklēt Olaines Vēstures un
mākslas muzeju bez maksas.
■ Olaines peldbaseina apmeklējums*:
• Bērniem līdz 6 gadu vecumam peldbaseins bez maksas.
• Maksa bērniem un jauniešiem
(no 7  līdz 16 gadiem, uzrādot
skolēnu apliecību, un visiem
Olaines 1. un 2. vidusskolas,
un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas izglītojamajiem, uzrādot skolēna vai
studenta apliecību) –
2,00 EUR.
• Maznodrošinātām ģimenēm
(uzrādot attiecīgu dokumentu) – 1,00 EUR.
• Peldbaseina viena apmeklējuma reize daudzbērnu ģimenes
loceklim (uzrādot attiecīgu
dokumentu) – 1,00 EUR.
Daudzbērnu ģimenes apmeklējums (3 un vairāk ģimenes
locekļiem) – 3,00 EUR ģimenei.
• Bērns invalīds un viņa pavadonis (uzrādot attiecīgu dokumentu) apmeklē peldbaseinu
bez maksas.
• Baseina ģimenes biļetes maksa:
• 2 pieaugušie un 2 bērni
10,00 EUR.
• 2 pieaugušie un 1 bērns
8,00 EUR.
• 1 pieaugušais un 2 bērni
5,00 EUR.
*Salīdzinājumam – parasti viena
peldbaseina apmeklējuma reize
maksā 4,00 EUR vienai personai.
■ Olaines slidotavas apmeklējums:
Maksa par apmeklējumu bērniem līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) ir 0,50 EUR.
■ Abu vidusskolu skolēni sporta
stundu laikā bez maksas apgūst
peldētprasmi Olaines peldbaseinā un ziemas sezonā – slidošanas
prasmes Olaines slidotavā.
■ Liela daļa interešu izglītības
pulciņu bērniem Olaines novadā
ir bez maksas.
■ Olaines novada dome finansiāli atbalsta bērnu un jauniešu
dalību gan individuāli, gan komandu vai kolektīvu sastāvā dažādos konkursos, festivālos, sacensībās, treniņnometnēs u.tml.

Eiduku ģimene pasākumā
"Diena bez auto"

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
■ Sociālās palīdzības pabalsti
trūcīgām ģimenēm:
• pabalsts garantētā minimālā
ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai,
• pabalsts sakarā ar ilgstošu slimību līdz 60 eiro apmērā par
katru ģimenes locekli 12 mēnešu periodā,
• pabalsts medicīnas pakalpojumu un medicīnas preču iegādei līdz 45 eiro apmērā par
katru ģimenes locekli 12 mēnešu periodā,
• pabalsts bērnu ēdināšanai
skolā 100% apmērā,
• pabalsts bērnu ēdināšanai
pirmsskolas izglītības iestādē
100% apmērā,
• pabalsts bērnu ēdināšanai vasaras nometnēs līdz 45 eiro
apmērā,
• pabalsts bērna izglītībai un
audzināšanai 72 eiro apmērā
(katra mācību gada sākumā),
• dzīvokļa pabalsts.
■ Pabalsti ģimenēm ar bērniem, kuru vidējie ienākumi
uz vienu cilvēku nepārsniedz
170 eiro mēnesī:
• pabalsts bērnu ēdināšanai
skolā 50% apmērā,
• pabalsts bērnu ēdināšanai
pirmsskolas izglītības iestādē
70% apmērā,
• pabalsts bērna izglītībai un
audzināšanai 72 eiro apmērā
(katra mācību gada sākumā),
• dzīvokļa pabalsts.
■ Sociālās palīdzības pabalsti
ģimenēm ar bērniem, neizvērtējot ģimenes ienākumus:
• bērna piedzimšanas pabalsts
150 eiro apmērā,
• pabalsts daudzbērnu ģimenei
bērna izglītībai un audzināšanai 72 eiro apmērā (katra mācību gada sākumā),
• pabalsts daudzbērnu ģimenei
bērnu ēdināšanai skolā 100%
apmērā,
• pabalsts daudzbērnu ģimenei
bērnu ēdināšanai pirmsskolas
izglītības iestādē 100% apmērā,
• pabalsts bērnam ar invaliditāti, kura uzturēšanās slimnīcā vai rehabilitācijas iestādē
iespējama tikai ar pavadoni,
145 eiro apmērā,

• pabalsts bērnam ar invaliditāti, ilgstoši slimojot, 90 eiro
apmērā 12 mēnešu periodā,
• pabalsts bērnam ar invaliditāti medicīnas pakalpojumu un
preču iegādei 60 eiro apmērā
12 mēnešu periodā,
• pabalsts audžuģimenei bērna
uzturam 257 eiro mēnesī,
• pabalsts audžuģimenei bērna
mīkstā inventāra iegādei
145 eiro gadā,
• pabalsts aizbildnim bērna ikdienas izdevumiem 65 eiro
mēnesī,
• pabalsts aizbildnim bērnu ēdināšanai skolā 100% apmērā,
• pabalsts aizbildnim bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības
iestādē 100% apmērā,
• pabalsts aizbildnim bērna izglītībai un audzināšanai
72 eiro apmērā (katra mācību
gada sākumā).
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
■ Speciālisti, kuri nepieciešamības gadījumā sniedz palīdzību:
• sociālais darbinieks,
• psihologs,
• psihiatrs,
• psihoterapeits,
• narkologs,
• sociālais rehabilitētājs.
■ Grupu nodarbības bērniem
un vecākiem:
• bērnu emocionālās audzināšanas grupa vecākiem, kuriem ir
bērni vecumā no 0 līdz 7 gadiem,
• māmiņu klubs "Saules zaķis"
māmiņām ar bērniem līdz
1 gada vecumam,
• dusmu pārvaldīšanas grupa
11 – 14 gadus veciem bērniem,
• sociālās uzvedības korekcijas
programma nepilngadīgajiem
likumpārkāpējiem,
• aizbildņu ģimeņu tikšanās.
■ Bērnu iesaiste sociālās aktivitātēs Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrā "OLAKS":
• lietderīga brīvā laika pavadīšana,
• darbnīcas skolu brīvlaikos,
• dalība Olaines novada pašvaldības domes izsludinātajos
jauniešu projektos,
• dalība biedrības "Garā pupa"
projektos,
• "Džimbas drošības programma" pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.
■ Sociālās rehabilitācijas koordinācija ģimenēm ar bērniem:
• sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem, kas cietuši
no vardarbības,
• sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem, kas atkarīgi
no psihoaktīvām vielām.
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VALSTS ZEMES DIENESTS:
"OLAINE PIRMĀ NO PILSĒTĀM PABEIDZ ZEMES REFORMU"

E. Baklāne-Ansberga pasniedz Atzinības rakstu A. Bergam

Ministru kabineta 25. novembra
sēdē tika apstiprināts rīkojums
"Par zemes reformas pabeigšanu
Olaines novada Olaines pilsētā".
Līdz ar to Olaine kļuvusi par pirmo pilsētu Latvijā, kur pabeigta
visu zemes reformas procesā
iesniegto zemes pieprasījumu
izskatīšana un zemes piešķiršana īpašuma tiesību atjaunošanai
vai izpirkšanai, un atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem sakārtoti
dati Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.
Savukārt 26. novembrī Olaines
novada pašvaldībā notika tikšanās, kurā Valsts zemes dienests
pateicās pašvaldībai par ieguldī-

to darbu zemes reformas īstenošanā.
Elita Baklāne-Ansberga, Valsts
zemes dienesta (VZD) ģenerāldirektore: "Zemes reformas pabeigšana nozīmē zemes īpašuma
un zemes lietošanas tiesisko,
sociālo un ekonomisko attiecību
sakārtošanu, kas ir pamats gan
valsts, gan arī katras pilsētas
ekonomiskajai attīstībai. Olaines novada pašvaldības ieinteresētība savlaicīgi pabeigt zemes
reformu Olaines pilsētā liecina
par vēlmi veidot sakārtotu vidi
gan sadzīvei, gan uzņēmējdarbībai un ir piemērs citām pilsētu
un novadu pašvaldībām."

Andris Bergs, Olaines novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs: "Zemes reforma bija darbietilpīgs process. Savulaik darbības ar zemi pilsētā veica Olaines
pilsētas domes Zemes komisija,
vēlāk šo funkciju pārņēma Olaines pilsētas domes un, pēc administratīvi-teritoriālās reformas,
arī Olaines novada pašvaldības
Īpašuma un juridiskās nodaļas
speciālisti, kuri arī pilsētas zemes reformu veiksmīgi pabeidza. Tagad Olainē ir sakārtota
gan zemes īpašumu un tiesisko
valdījumu dokumentācija, gan
pilsētvide."
Andris Bergs izteica pateicību
Valsts zemes dienestam par sadarbību pilsētas zemes reformas
jautājumos, atbalstu un dienesta speciālistu komunikabilitāti,
kā arī pašvaldības speciālistiem
– Inesei Čepulei (Īpašuma un
juridiskās nodaļas vadītājai),
Janīnai Krūmiņai (Īpašuma un
juridiskās nodaļas juristei), Niārai Zālītei (pašlaik Bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietniecei, savulaik Īpašuma un juridiskās nodaļas speciālistei); Inārai Brencei
(Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai

un savulaik Olaines pilsētas domes Zemes komisijas vadītājai);
Ievai Kaimiņai (priekšsēdētāja
palīgam un savulaik Zemes komisijas protokolētājai); Irēnai
Salmanei (Vecākajai lietvedei un
arhivārei) – par ieguldīto darbu,
lai pilsētas zemes reformas process tiktu veiksmīgi pabeigts.
Atbilstoši Kadastra datiem
Olaines pilsētas platība ir 684,3
hektāri. No tiem 80,29% bija ierakstīti zemesgrāmatā brīdī, kad
tika gatavots pārskats par zemes reformas darbu izpildi. No
19,71% Olaines pilsētas kopplatības zemesgrāmatā neierakstītās
zemes 0,18 % sastādīja rezerves
zemes fonda zeme, 0,54 % – valstij piekritīga zeme, bet lielāko
daļu – 18,99 % no Olaines pilsētā zemesgrāmatā neierakstītās
zemes platības – veidoja pašvaldībai piekritīgā zeme.
Visas Olaines pilsētas pārskatā iekļautās zemes vienības, uz
kurām tika atjaunotas īpašuma
tiesības vai kuras tika piešķirtas
īpašumā par samaksu, ir ierakstītas zemesgrāmatā. Olaines pilsētā nav zemes vienību, kas būtu
ieskaitītas līdzvērtīgas zemes

kompensācijas fondā vai noteiktas kā publisko ūdeņu zeme.
Zemesgrāmatā nav nostiprinātas
īpašuma tiesības uz 79 pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām,
uz 9 valstij piekritīgām zemes
vienībām un 5 rezerves zemes
fondā iekļautām zemes vienībām. Zemes reformas īstenošana
ir bijusi viena no VZD funkcijām
kopš tās uzsākšanas 1992./1993.
gadā. Paziņojumi par zemes reformas pabeigšanu un pārskati
par zemes reformas darbu izpildi visām pašvaldībām bija
jāsagatavo un jāiesniedz Valsts
zemes dienestam līdz 2014. gada
30. novembrim.
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem zemes reforma uzskatāma
par pabeigtu, ja attiecīgā pašvaldība ir izskatījusi visus iesniegumus un pieņēmusi lēmumus
par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes iegūšanu
īpašumā par samaksu un Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu
rīkojumu.
Sandra Vīgante,
Valsts zemes dienesta
komunikācijas projektu vadītāja

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRA AKTIVITĀTES 2014. GADĀ
Viens no neformālās izglītības
virzieniem ir kvalifikācijas celšana, kam aizvadītajā gadā Olaines Pieaugušo izglītības centrā
tika pievērsta īpaša uzmanība.
Bieži dzirdam kritiskas atsauksmes par to, ka latviešu jaunieši
slikti prot krievu valodu, kas
mazina viņu konkurētspēju darba tirgū. Šī gada martā tika piedāvāti trīs mēnešus ilgi krievu
valodas kursi mutvārdu un raks-
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tītprasmes nostiprināšanai, un
šos kursus apmeklēja 12 novada
jaunieši.
Novada skolu pedagogiem tika
organizēts lekciju cikls par vērtībām mūsdienu sabiedrībā,
par vērtīborientāciju pusaudžu
vecumā un to ietekmējošiem
faktoriem. Lekciju ciklam tika
piesaistīti kvalitatīvi lektori, piemēram, sociālo zinātņu doktore
Dagmāra Beitnere-Le Galla un

maģistre Natālija Praliča, audzinātāja Cēsu audzināšanas iestādē
nepilngadīgajiem.
Notika divu dienu seminārs
sociālajiem darbiniekiem un
mājas aprūpētājiem. Sadarbībā
ar Valsts valodas aģentūru 18
pirmsskolas izglītības iestāžu
audzinātāji Ilonas Tempelfeldes
vadībā piecas piektdienas no
desmitiem rītā līdz vēlai pēcpusdienai apguva bilingvālā mācību
procesa specifiku, nobeigumā
saņemot aģentūras izdotas apliecības par kursu beigšanu. Tā kā
katrā grupiņā strādā divi pedagogi, audzinātāji ieteica nākamgad šādus kursus noorganizēt arī
kolēģiem. Jau kopš 2. oktobra
24 skolotāji, kuri ikdienā strādā
bilingvāli Olaines 2. vidusskolā,
pilnveido savas latviešu valodas
zināšanas pedagogu Daces Anstrates un Veltas Šinkarenko vadībā. Nodarbību kopējais apjoms
ir 60 stundas, un katru pirmdienu
un ceturtdienu skolotāji mācās ar
prieku un ieinteresētību, jo abas
pasniedzējas strādā atraktīvi un
interesanti, izturoties ar lielu sirsnību pret saviem kursantiem un
mācāmo vielu. Kursantu apmeklējums un atsaucība apliecina šo
nodarbību noderīgumu.
Tika organizēti divu veidu kursi novada pedagogiem par moderno tehnoloģiju izmantošanas
iespējām mācību stundās. 18 un
12 stundu programmās skolotāju
Leldas Balodes un Inas Dominas
vadībā pedagogi apguva gan interaktīvās tāfeles lietošanas prasmes, gan dažādu prezentēšanas
formu iespējas.

Kopumā Pieaugušo izglītības
centrā šogad norisinājušās 34
aktivitātes, kurās iesaistīties bijusi iespēja katram novada iedzīvotājam.
Kā jau pieņemts, PIC organizē
gadā divus izglītojošus braucienus, kas novadā tiek uzņemti ar
atsaucību, un divus teātra apmeklējumus.
Pērļošanas pulciņam šoruden
bija gada atskaites izstāde, kurā

Sarunu temati bija dažnedažādi
– pirts lietas, Černobiļa, komunicēšanas prasmes, ķīmija sadzīvē,
ainavu arhitektūra.
Trešdienās PIC tiekas arī gleznotāju pulciņš, ko iedvesmo un
vada Kristīna Boļšedvorova, kas
ir Latvijas Mākslas akadēmijas
absolvente. Pulciņā atgriezušās
arī tās gleznotājas, kas kādu laiku bija pievērsušās citām nodarbēm.

bija redzami daudzi smalki izstrādāti darbi. Pulciņu vada Ligita Jegorova, kura strādā PIC
telpās divas dienas nedēļā – otrdienās nodarbības var apmeklēt
māmiņas kopā ar pusaugu meitām, bet trešdienās – dāmas ar
pieredzi pērļošanā. Rotas bija
saskaņotas ar tamborētajiem tērpiem, kurus veidoja gan rokdarbu pulciņš, gan tā vadītāja Tatjana Kruglova.
Aicinām pie mums uz tikšanos
interesantus cilvēkus, un šogad
piekrita atbraukt vides pētnieks,
Māris Olte, kurš pulcēja vīriešu
auditoriju.

Ja Jums šķiet, ka arī Jums tas varētu iepatikties, atnāciet!
Aicinām novada iedzīvotājus izteikt savas vēlmes par nākamajā
gadā nepieciešamajām lekcijām,
semināriem un kursiem. Gaidām
Jūsu ierosinājumus, un priecāsimies Jūs redzēt visos centra organizētajos pasākumos!
Mūsu kontakti: Zemgales iela 31,
3. stāvs, Olaine, tālr. 67966741,
e-pasts: pic@olaine.lv.
Rudīte Babra,
Olaines PIC vadītāja

PABEIGTA
JAUNOLAINES KATLUMĀJAS
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

2014. gada novembrī ekspluatācijā nodoti Jaunolaines katlumājas rekonstrukcijas darbi, kuri
tika realizēti Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansētā
projekta "Jaunolaines katlumājas energoefektivitātes paaugstināšana Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā" (projekta
Nr.
PCS/3.5.2.1.1/11/03/022)
ietvaros.
Projekta realizācijas laikā tika
veikta normatīvo laiku nokalpojušā ūdenssildāmā šķeldas katla,
kura jauda bija 3MW, nomaiņa
pret jaunu, efektīvāku šķeldas
katlu ar līdzvērtīgu jaudu. Vienlaikus ar katla iekārtas nomaiņas
darbiem, jaunā katla iekārta tika
aprīkota ar ekonomaizeru (skruberi), lai uzlabotu katla iekārtas
efektivitāti.
Jaunā papildu iekārta ir uzstādīta
aiz katla iekārtas un nodrošina
papildu dūmgāzu atdzesēšanu,
tāda veidā iegūstot vēl papildu
siltuma jaudu 0,7 MW. Sagai-

dāms, ka šāds jauninājums palielinās katla iekārtas darbības
efektivitāti par 20%.
Ne mazāk būtisks projekta realizācijas ieguvums ir iespēja
nodrošināt siltumenerģijas ražošanas stabilitāti un drošību,
ko nebija iespējams panākt, izmantojot veco, normatīvo laiku
nokalpojušo iekārtu.
Kopējās projekta realizācijas
izmaksas (bez PVN) ir 909 391
EUR, tai skaitā ES KF finansējums 303 654 EUR un SIA "Zeiferti" finansējums 605 737 EUR
apmērā. SIA "Zeiferti" finansējums tiek nodrošināts, piesaistot
AS "SEB banka" ilgtermiņa aizdevumu.
Projekta realizāciju vadīja SIA
"Zeiferti", rekonstrukcijas darbus veica SIA "EL Plūsma",
savukārt būvuzraudzību nodrošināja SIA "Būvuzraugi LV", un
paša rekonstrukcijas projekta autors bija SIA "Bek-Konsult".
Līgums par ES KF finansējuma

piešķiršanu starp SIA "Zeiferti"
un VA "Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra" tika noslēgts
2012. gada oktobrī.
Projekta realizācija ir cieši saistīta ar 2013. gadā realizēto,
ES KF līdzfinansēto projektu
"Maģistrālās siltumtrases inženierkomunikācijas
izbūve
Jaunolainē, Olaines pagastā,
Olaines novadā" (projekta Nr.
PCS/3.5.2.1.1/11/03/006).
Šī projekta realizācijas laikā divas atsevišķas Jaunolaines centralizētās siltumapgādes sistēmas tika apvienotas vienā, līdz
ar to rekonstruētā Jaunolaines
centrālā katlumāja ar siltumapgādi nodrošinās Pionieru ielas,
Meža ielas un Baznīcas ielas
daudzdzīvokļu mājas un sabiedriskās ēkas, Pionieru ielas katlumāju atstājot kā rezerves siltuma
avotu.
Viesturs Liepa,
SIA "Zeiferti" valdes loceklis

JAUNOLAINĒ ĪSTENOTS EKO PROJEKTS

27. novembrī Jaunolaines Kultūras namā un tā apkārtnē norisinājās EKO projekts "Jaunolaines
vides un apkārtnes uzpošana".
Šāds kopprojekts notika pirmo
reizi, un tajā iesaistījās Olaines
sākumskola, OPII "Magonīte",
Olaines novada pašvaldības
Olaines pagasta pārvalde un Jaunolaines Kultūras nams.
Projekta mērķis bija padarīt pagasta vidi interesantāku un pievilcīgāku – radīt vidi, kas dod
mums spēku iesāktos darbus
padarīt neatlaidīgi līdz galam
un sniedz prieku par pašu rokām
radīto. Šī projekta ietvaros bērni

tikās ar latvju zīmju lietpratēju
Ziedoni Kārkliņu un ieguva zināšanas par latvju zīmēm un to
nozīmi, apgleznoja gan oļus, gan
pie Jaunolaines Kultūras nama
izvietotos laukakmeņus, kā arī
noklausījās sirsnīgus un patiesus
stāstus par labiem darbiem.
Pasākuma nobeigumā visiem
bija iespēja noskatīties Olaines
sākumskolas audzēkņu drāmas
pulciņa iestudēto ludziņu "Zaķis
un bruņurupucis".
Ekoskolu programma veicina
izpratni par vidi, saistot to ar
vairākiem mācību priekšmetiem,
veido personisko attieksmi un

iesaista apkārtējo sabiedrību.
Olaines sākumskola ir Ekoskola jau septīto gadu, un PII "Magonīte" ir eko-bērnudārzs trešo
gadu. Mums rūp vide, kurā dzīvojam, attīstāmies un augam, un
prieks, ka mūs atbalsta arī Olaines novada pagasta pārvalde un
Jaunolaines Kultūras nams!
Pagājušajā gadā sadarbībā ar
pagasta pārvaldi pie skolas tapa
puķu dobe "Čūska", šogad tā papildināta ar Saules kalendāru un
skulptūriņām no laukakmeņiem.
Vēl viss iecerētais nav padarīts,
bet mēs kā bruņurupucīši neatlaidīgi turpināsim iet uz kopīgo
mērķi.
Paldies brīvprātīgajiem Olaines
novada iedzīvotājiem – Nikolajam Strukovam (SIA "Agrosēta") un Agrim Zanderam (zemnieku saimniecība "Cērpas"),
kuri atsaucās un līdzdarbojās
projekta īstenošanas laikā, kā arī
nodrošināja ar laukakmeņiem.
Velda Veinberga,
Olaines 1. vidusskolas direktora
vietniece Olaines sākumskolā

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA SVEIC AS "OLAINFARM"
AR EKSPORTA ČEMPIONA TITULU KONKURSĀ
"EKSPORTA UN INOVĀCIJAS BALVA"
Titulu "Eksporta čempions" zāļu
ražotājs un lielākais rūpnieciskais uzņēmums Olainē – AS
"Olainfarm" – ieguvis, pateicoties eksporta datiem un ieguldījumam ilgtspējīgas izaugsmes
nodrošināšanā.
AS "Olainfarm" produkcija tiek
eksportēta uz vairāk nekā 35
pasaules valstīm (piecos kontinentos), tostarp Baltijas valstīm,
Krieviju un citām NVS valstīm,
Skandināvijas, Rietumeiropas
un Āzijas valstīm, Ziemeļame-

riku un Austrāliju. AS "Olainfarm" eksportē 90% no visas
saražotās produkcijas.
• Lielākie eksporta tirgi – Krievija, Ukraina, Baltkrievija,
Kazahstāna, Lielbritānija.
• No AS "Olainfarm" ražotnes
tālākais eksporta tirgus atrodas Austrālijā.
• AS "Olainfarm" kopumā visiem tirgiem ražo ap 60 medikamentu un ap 30 farmaceitisko vielu.

• Latvijas tirgū tiek realizēti tikai aptuveni 10% no visas AS
"Olainfarm" produkcijas.
• Uzņēmums dibināts 1972.
gadā.
• Akciju sabiedrība "Olainfarm"
ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs, ar
vairāk nekā 40 gadu pieredzi
medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā.
Informācija:
www.olainfarm.lv

OLAINES BOKSA KLUBA "OLIMP" AUDZĒKNIS
UZVAR STARPTAUTISKAJĀ BOKSA TURNĪRĀ
Rīgā no 27. līdz 30. novembrim notika 65. starptautiskais
boksa turnīrs "RIGA OPEN", kurā piedalījās vairāk nekā simts
dalībnieki komandās no Latvijas, Krievijas, Izraēlas, Zviedrijas,
Armēnijas, Lietuvas, Igaunijas, kā arī citām valstīm.
Izcilus panākumus šajā turnīrā guva Olaines boksa kluba
"Olimp" audzēknis Ņikita Versockis, pārliecinoši uzvarot visās
savās cīņās un otro gadu pēc kārtas izcīnot gan zelta medaļu,
gan "RIGA OPEN" kausu.
Olaines novada pašvaldība sveic Ņikitu un Olaines boksa
klubu ar sasniegtajiem rezultātiem!

OLAINES SPORTA CENTRS AICINA ATBALSTĪT
SAVĒJOS HOKEJA TURNĪRĀ
"OLAINES SPORTA CENTRA KAUSS 2015"
Jau ceturto sezonu Olaines slidotavā decembrī aizsāksies
olainiešu vidū iecienītais amatieru hokeja turnīrs.
Šogad turnīram ir pieteikušās 9 komandas – pagājušā gada
čempioni HK "Olaine", HK "Olaine Juniors", HK "Pipari",
HK "Rīga 2014", HK "Vandāļi", HK "Gaismas Stars", HK "07";
HK "SKM" un HK "Predators".
Turnīrs norisināsies 3 mēnešu garumā – no decembra līdz
februārim. Olaines Sporta centrs aicina sekot līdzi spēļu grafikam
www.olainessports.lv vai www.lihc.lv mājas lapā!
Turnīra atbalstītāji – Olaines novada dome, AS "Olainfarm" un
veikals "Nūjas.lv".
TIEKAMIES OLAINES SLIDOTAVĀ!

AR HOKEJA TURNĪRU "3 PRET 3"
ATKLĀTA LEDUS SEZONA
Svētdien, 30.novembrī, pirmie šajā sezonā uz ledus kāpa hokeja
turnīra "Olaine 3 pret 3" spēlētāji.
Turnīram kopā pieteicās 10 komandas, kas cīnījās par godalgoto
vietu un turnīra kausa iegūšanu. Pusfinālā iekļuva spēcīgākās
4 komandas – "SKM", "Spaiss", "Pipari" un "Olaine".
"SKM" pieveica "Olaini" un iekļuva finālā,
kur par 1. vietu cīnījās ar "Pipari".
Cīņā par 3. vietu nedaudz veiklāka izrādījās komanda "Olaine",
bet par visa turnīra uzvarētājiem un kausa ieguvējiem kļuva
komanda "Pipari", kas aizraujošā mačā pieveica "SKM".
Pirmo četru vietu ieguvēji saņēma dāvanu kartes no turnīra
atbalstītājiem "Picu darbnīcas".
Olaines Sporta centra kolektīvs izsaka lielu pateicību visām
turnīra komandām par dalību!
Rezultāti un foto: www.olainessports.lv
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS APTAUJA
Olaines novada pašvaldības policija aicina novada iedzīvotājus piedalīties šajā aptaujā, kuras mērķis ir iegūt datus par sabiedrības attieksmi
pret pašvaldības policiju un tās darbu, galvenajiem uzticēšanās un neuzticēšanās iemesliem. Iegūtos datus ir paredzēts izmantot kā vienu no
pašvaldības policijas darba vērtēšanas kritērijiem, kā arī darba plānošanai 2015. gadā.
Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aizpildītu aptaujas anketu var iesniegt līdz 2015. gada 29. janvārim, iemetot tai paredzētajā kastītē
Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (Zemgales iela 33, 1. stāvs, Olaine), Olaines pagasta pārvaldē (Meža iela 2, Jaunolaine),
Olaines novada pašvaldības policijā (Jelgavas iela 32, Olaine) vai Gaismu Bibliotēkā (Gaismas iela 1-1, Stūnīši).
Šo aptaujas anketu iespējams aizpildīt arī elektroniski tīmekļa vietnē www.olaine.lv.
LŪDZAM ATZĪMĒT JŪSU IZVĒLĒTĀS ATBILDES KVADRĀTIŅOS VAI IERAKSTĪT ATBILDI BRĪVAJĀ VIETĀ!
1. Cik lielā mērā Jūs uzticaties
7.7. Manā dzīvesvietā pašvalnegatīva personīgā pieredze
pilnībā piekrītu
pašvaldības policijai?
dības policija sekmīgi risina
korupcija policijas darbā
grūti pateikt
pilnībā uzticos
problēmas, kas skar vietējo iepolicisti nereaģē, neiejaucas,
drīzāk uzticos
dzīvotāju drošību.
atsaka palīdzību
7.2. Jūtos drošāk, ja ikdienā redrīzāk neuzticos
nemaz nepiekrītu
neredzu policistus, policisti
dzu pašvaldības policiju veicam
nemaz neuzticos
drīzāk nepiekrītu
neko nedara, nejūtu, ka polipatrulēšanu manā dzīvesvietā.
grūti pateikt
drīzāk piekrītu
cija strādā
nemaz nepiekrītu
pilnībā piekrītu
negatīva informācija masu
drīzāk nepiekrītu
2. Cik lielā mērā Jūs esat apgrūti pateikt
medijos
drīzāk piekrītu
mierināti ar pašvaldības polinegatīva draugu, paziņu,
pilnībā piekrītu
cijas darbu?
7.8. Ikdienā savā dzīvesvietā
kaimiņu pieredze
grūti pateikt
pilnībā apmierināts(-a)
es regulāri redzu pašvaldības
ir zināmi ilgstoši sabiedriskās
drīzāk apmierināts(-a)
kārtības pārkāpumi, ilgstoši
7.3. Savā dzīvesvietā jūtos droši. policijas darbiniekus, kas pilda
drīzāk neapmierināts(-a)
savus pienākumus.
neatrisināti jautājumi
nemaz nepiekrītu
pavisam neapmierināts(-a)
nemaz nepiekrītu
neieinteresētība un vienaldrīzāk nepiekrītu
grūti pateikt
drīzāk nepiekrītu
dzība no policijas darbinieku
drīzāk piekrītu
drīzāk piekrītu
puses
pilnībā piekrītu
3. Kādi ir galvenie iemesli,
pilnībā piekrītu
grūti pateikt
kādēļ uzticaties pašvaldības
grūti pateikt
5. Vai pēdējā gada laikā ir
policijai?
bijusi personīgā saskarsme ar
7.4. Pašvaldības policija manā
policija strādā, veic savus
7.9. Manā dzīvesvietā pašvalpašvaldības policiju?
dzīvesvietā ir viegli sasniedzadarba pienākumus
dības policija ir labi informēta
esmu saskāries(-usies)
ma un pieejama.
pozitīva personīgā pieredze
par drošības problēmām, kas
neesmu saskāries(-usies)
nemaz nepiekrītu
nav iemesla neuzticēties,
uztrauc vietējos iedzīvotājus.
drīzāk nepiekrītu
nav negatīvas pieredzes
nemaz nepiekrītu
6. Kāda veida saskarsme ar
drīzāk piekrītu
kādam ir jāuzticas, kam citam pašvaldības policiju ir bijusi
drīzāk nepiekrītu
pilnībā piekrītu
lai uzticas, ja ne policijai
drīzāk piekrītu
pēdējā gada laikā?
grūti pateikt
nav bijusi saskarsme ar
pilnībā piekrītu
pašvaldības policijas patruļa
pašvaldības policiju
grūti pateikt
pašvaldības policijas
7.5. Ja vien iespējams, izvairos
uzticos policijai kā pašvaliecirknis
vērsties pašvaldības policijā.
dības struktūrai, valsts varas
7.10. Esmu labi informēts(-a)
sabiedriskās kārtības nodrošinemaz nepiekrītu
pārstāvjiem
par to, ko pašvaldības policija
nāšana pasākumu laikā
drīzāk nepiekrītu
pašvaldības policija rada droir darījusi pēdējā gada laikā.
cits veids
drīzāk piekrītu
šības sajūtu, aizstāv (aizstānemaz nepiekrītu
pilnībā piekrītu
vēs), palīdz (palīdzēs)
drīzāk nepiekrītu
7. Cik lielā mērā Jūs piekrītat
grūti pateikt
pašvaldības policijā strādā
drīzāk piekrītu
šiem apgalvojumiem saistībā
personīgi pazīstami cilvēki,
pilnībā piekrītu
ar pašvaldības policiju?
7.6. Sabiedriskā kārtība manā
pats esmu strādājis(-usi) pašgrūti pateikt
dzīvesvietā ir nodrošināta.
valdības policijā
7.1. Katram iedzīvotājam pašam
nemaz nepiekrītu
8. Cik informēti Jūs jūtaties
ir jāiesaistās savas dzīvesvietas
drīzāk nepiekrītu
4. Kādi ir galvenie iemesli,
par pašvaldības policijas darproblēmu risināšanā.
drīzāk piekrītu
kādēļ neuzticaties pašvaldības
bu kopumā?
nemaz nepiekrītu
pilnībā piekrītu
policijai?
pilnībā informēts(-a)
drīzāk nepiekrītu
grūti pateikt
drīzāk informēts(-a)
drīzāk piekrītu

drīzāk neinformēts(-a)
pavisam neinformēts(-a)
grūti pateikt
9. Vai Jūs būtu gatavs(-a)
līdzdarboties sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā savā
dzīvesvietā?
noteikti būtu gatavs(-a)
drīzāk būtu gatavs(-a)
drīzāk nebūtu gatavs(-a)
noteikti nebūtu gatavs(-a)
grūti pateikt
10. Vai Jūs esat informēts(-a)
par iespējām iesniegt ierosinājumus vai sūdzības par pašvaldības policijas darbu?
jā, esmu informēts(-a)
nē, neesmu informēts(-a)
grūti pateikt
11. Lūdzam norādīt
Jūsu dzīvesvietu:
Olaine
Jaunolaine
Pārolaine
Uzvaras līdums
Pēternieki
Grēnes
Medemciems
Stūnīši
Virši
Jāņupe
Stīpnieki
Vaivadi
Dāvi
__________________________
(cits)
Paldies par atsaucību!

GĀJĒJU, VELOSIPĒDISTU UN MOPĒDU VADĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

Pašvaldības policijas darbinieki dala atstarotājus Jaunolainē

Sakarā ar gada tumšākā laika iestāšanos aicinām iedzīvotājus
izmantot gaismu atstarojošus
elementus jeb atstarotājus.
GĀJĒJIEM:
Ceļu satiksmes noteikumu 19.
punkts paredz, ka diennakts tumšajā laikā apdzīvotās vietās un
ārpus tām, ja ceļš nav pietiekami
un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauk-

6

tuvi vai nomali, jābūt tērptiem
atstarojošā vestē vai apģērbā ar
labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. Par
šī CSN punkta pārkāpšanu atbildība ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
149.23 panta 2. daļā (par gājējiem
noteikto pienākumu pārkāpšanu
– izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu gājējam no septi-

ņiem līdz trīsdesmit euro).
VELOSIPĒDISTIEM:
Ceļu satiksmes noteikumu 223.
punkts paredz, ka, braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos,
velosipēdam abos sānos (riteņos) jābūt aprīkotam ar diviem
oranžiem (dzelteniem) gaismas
atstarotājiem, kā arī priekšpusē
jādeg baltas gaismas lukturim,
bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav
vai tie nedarbojas, velosipēdam
priekšpusē jābūt aprīkotam ar
baltu atstarotāju, bet aizmugurē
ar sarkanu atstarotāju, un velosipēda vadītājam jābūt tērptam
atstarojošā vestē vai apģērbā ar
labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
MOPĒDU VADĪTĀJIEM:
Ceļu satiksmes noteikumu 222.
punkts paredz, ka, braucot ar

mopēdu, jebkurā diennakts laikā
priekšpusē jābūt iedegtam baltas
gaismas lukturim, bet aizmugurē
–  sarkanas gaismas lukturim.
Par CSN 222. punkta un 223.
punkta pārkāpšanu atbildība ir
paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.21
pantā (par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu
prasības velosipēdu un mopēdu

vadītājiem – izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņiem
līdz trīsdesmit euro).
Olaines novada pašvaldības policija rīko reidus novada teritorijā
ar mērķi pārbaudīt, vai gājējiem,
velosipēdistiem un mopēdu vadītājiem ir atstarotāji.
Pašvaldības policija aicina rūpēties par savu drošību!

APSTIPRINĀTA OLAINES NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. – 2020. GADAM
Olaines novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar 2014. gada
19. novembra sēdes lēmumu "Par Olaines novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apstiprināšanu" (protokols Nr. 13, 2. p.) ir
apstiprināta Olaines novada attīstības programma.
Ar to var iepazīties Olaines novada pašvaldībā, kā arī tīmekļa vietnē
www.olaine.lv / "Attīstība" / "Attīstības programma".
Pašvaldība izsaka pateicību novada iedzīvotājiem, kuri ir iesaistījušies
Olaines novada attīstības programmas tapšanā.

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Apsveikt Olaines 1. un 2. vidusskolas skolēnus Ziemassvētku pasākumā, un piešķirt 7213,00 EUR
saldumu iegādei un Ziemassvētku
apsveikuma kartiņu izgatavošanai
Olaines 1. un 2. vidusskolas skolēniem.
• Piešķirt
finanšu
līdzekļus
14 782,00 EUR apmērā Olaines
pirmsskolas izglītības iestādei "Magonīte" KPFI projekta īstenošanai.
• Piešķirt finanšu līdzekļus 1532,09
EUR apmērā Olaines 1. vidusskolai
KPFI projekta īstenošanai.
• Atbalstīt biedrības "Zaļā skola"
projekta ""Zaļā kaste" – atkritumu
šķirošanas veicināšana Olaines novada mājsaimniecībās" realizāciju
2015. gadā un paredzēt līdzfinansējumu 2296,00 EUR projekta izdevumiem.
• Atbalstīt kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Virši" projektu
"KDS "Virši" koplietošanas zemes
labiekārtošana, iekšējo pievadceļu
izbūve" par kopējo summu 900,00
EUR ar līdzfinansējumu 50 procentu apmērā (450,00 EUR) no Olaines
novada pašvaldības pamatbudžeta
izdevumu sadaļām "Autotransports", "Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem" (EKK 3263).

• Apstiprināt nekustamā īpašuma
– dzīvokļa "Stacija Olaine 4"-X,
Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines
novadā – 2014. gada 19. novembra
atsavināšanas izsoles protokolu.

saistītām ēkām (būvēm) – Ceriņi M
X, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines
novads, LV-2127. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

• Grozīt Olaines novada pašvaldības 2009. gada 1. decembra īres
līgumu par dzīvokļa īpašumu Zemgales ielā 51-X, Olainē, Olaines
novadā, noslēgtu ar M. J., nosakot
pašvaldības dzīvokļa īpašuma Zemgales ielā 51-X, Olainē, Olaines
novadā, īres lietošanu uz 12 gadiem
(līdz 2026. gada 30. novembrim).

• Atjaunot 2004. gada 22. novembra zemes nomas līgumu par zemesgabaliem Dalbes ielā X un Dalbes
ielā Y, Olainē, Olaines novadā, noslēgtu starp Olaines pilsētas domi un
dārzkopības kooperatīvo sabiedrību
"KŪDRA PLAST". Noteikt zemesgabalu nomas termiņu 10 gadu apmērā (līdz 2024. gada 21. novembrim) ar nomas maksu gadā 403,44
EUR bez PVN), kura maksājama
divas reizes gadā (par zemesgabalu
X 221,61 EUR, par zemesgabalu Y
181,83 EUR), kā arī noteikt nomnieka pienākumu maksāt nekustamā
īpašuma nodokli.

• Apstiprināt nolikumu Nr. 5
"Olaines novada pašvaldības atlīdzības nolikums".
• Apstiprināt Olaines novada domes nolikumu Nr. 6 "Par naudas
balvas piešķiršanas un izmaksāšanas
kārtību".
• Atļaut personai X savienot Olaines novada pašvaldības policijas
inspektora amatu ar SIA "Rīgas Apsardze un Partneri" apsarga amatu.
• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma Ceriņi M X un nekustamā īpašuma Ceriņi M Y zemes vienības vienā nekustamajā īpašumā ar zemes
vienības kopējo platību 0,1277 ha.
Piešķirt vienotu adresi apvienotajai
zemes vienībai un ar to funkcionāli

• Palielināt SIA "Zeiferti" pamatkapitālu par 42 890,00 EUR, izdarot naudas ieguldījumu sabiedrības
pamatkapitālā no Olaines novada
pašvaldības budžeta izdevumu sadaļas "Citas ražošanas subsīdijas valsts
un pašvaldību komersantiem" (EKK
3212), saņemot pretī attiecīgu jaunu daļu skaitu ar mērķi attīstīt SIA
"Zeiferti" pamatdarbību (ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu, apsaimniekojamo dzīvojamo māju ekspluatācijas nodrošināšanu, siltumapgādi).

Ar domes lēmumiem var iepazīties mājas lapas www.olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" – "Dokumenti".

PAŠVALDĪBA UZŅEM DĀRZKOPĪBAS
SABIEDRĪBU PRIEKŠSĒDĒTĀJUS
27. novembrī Olaines novada pašvaldības sēžu zālē notika tikšanās ar
Olaines novada dārzkopības sabiedrību priekšsēdētājiem un sabiedrību
pārstāvjiem.
Pavisam Olaines novadā ir 45 dārzkopības sabiedrības, kuras pašvaldība katru gadu aicina uz tikšanos, lai
apspriestu un risinātu abām pusēm
aktuālos jautājumus. Jāatzīmē, ka
šajās dārzkopības sabiedrībās ir ne
tikai sakņu dārzi, bet tur arī pastāvīgi dzīvo novada iedzīvotāji, līdz
ar to aktualizējas dažādi saimnieciskie jautājumi. Šī ir tikšanās ar
dažādiem pašvaldības pārstāvjiem
un speciālistiem, kurā dārzkopības
sabiedrību priekšsēdētāji var uzdot
sev interesējošus jautājumus. Arī
pirms tikšanās dārzkopības sabiedrībām tika piedāvāts iesniegt rakstiskus jautājumus, uz kuriem arī
tika sagatavotas rakstiskas atbildes.
Šogad tikšanās reizē piedalījās 27
dārzkopības sabiedrību pārstāvji.
Sanāksmes sākumā Īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja Inese Čepule
informēja par lauku apvidus zemes
reformas pabeigšanu Olaines novadā un ar to saistītiem jautājumiem.
DKS "VEF Baloži" priekšsēdētājs

ĶĪMISKO PROCESU TEHNIĶIS

Jau no 1. decembra ir iespējams pieteikties Eiropas Savienības
fondu atbalstītajā profesionālās izglītības programmā
(mācību ilgums 1,5 gadi).
Lai bez maksas iegūtu profesiju, jaunietim jābūt:
■ vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot),
■ ar vispārējo vidējo (12. klases) vai profesionālo vidējo izglītību.
Mācīties var arī tie jaunieši, kas jau apguvuši kādu profesiju, taču
kvalifikācija nedrīkst būt iegūta pēdējā gada laikā. Jaunieši vienlaikus
var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā
bezdarbnieki vai darba meklētāji. Šiem pretendentiem jāievēro,
ka vienlaikus ar profesijas apguvi nav iespējams saņemt finansiālu
atbalstu NVA īstenoto projektu ietvaros.
Mācību laikā, atkarībā no sekmēm, jauniešiem ir iespēja saņemt
stipendiju no 70 līdz 115 EUR mēnesī.
Audzēkņiem tiek:
■ nodrošināta bezmaksas dzīvošana koledžas dienesta viesnīcā,
■ apmaksāti ceļa izdevumi,
■ apmaksāta naktsmītne kvalifikācijas prakses laikā,
■ apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana prakses laikā.
Uzņemšana notiek no 2014. gada 1. decembra līdz 2015. gada
6. janvārim. Mācības sāksies 2015. gada 12. janvārī.
IZMAIŅAS AUTOBUSA MARŠRUTĀ
"VAIVADI – JAUNOLAINE – OLAINE" ZIEMAS PERIODĀ
Izmaiņas stājas spēkā no 2014. gada 15. decembra.
PIRMDIENĀS un CETURTDIENĀS:
No Vaivadiem izbrauc 9.00, Egles 9.05, Zīles 9.07, Tulpe 9.10,
Mežsētas 9.12, Stīpnieki 9.22, Medņi 9.34, Ceriņi 9.35, Lībieši 9.36,
Lazdas 9.37, Ozollejas 9.38, Puriņi 9.39, Jāņupe 9.40, Celtnieks 9.41,
Dāvi 9.42, Ābeles 9.43, Kalniņi 9.49, Pagrieziens uz Olaini 9.50,
Dambji 9.51, Apšukalni 9.53, Lubaušu ciems 9.59, Jaunolaine 10.02,
Olaines pilsēta 10.08.
No Olaines pilsētas izbrauc 14.10, Jaunolaine 14.25, Lubaušu ciems
14.28, Apšukalni 14.31, Dambji 14.33, Pagrieziens uz Olaini 14.34,
Kalniņi 14.35, Ābeles 14.41, Dāvi 14.42, Celtnieks 14.43, Jāņupe
14.44, Puriņi 14.45, Ozollejas 14.46, Lazdas 14.47, Lībieši 14.48,
Ceriņi 14.49, Medņi 14.50, Stīpnieki 15.02, Mežsētas 15.12,
Tulpe 15.14, Zīles 15.16, Egles 15.17, Vaivadi 15.20.
Olaines novada pašvaldība izsludina atsavināšanas izsoli
trīsistabu dzīvoklim Ošu ielā 13-2, Jaunolainē, Olaines pagastā,
Olaines novadā (61,90 m²).
Pieteikšanās termiņš – līdz 2015. gada 15. janvāra plkst. 12.00.
Atsavināšanas sākumcena ir 8 000 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapas
www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".

Andris Stepens dalījās pieredzē par
koplietošanas zemes apsaimniekošanu viņu kooperatīvā. Sanāksmē
tika runāts par tādiem jautājumiem,
kuri ir aktuāli visām dārzkopības sabiedrībām – ceļu uzturēšana un tīrīšana, meliorācijas grāvju uzturēšana
un tīrīšana, atkritumu apsaimniekošana, kārtības nodrošināšana, ūdensapgāde, kanalizācija u.c.
Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs atgādināja, ka

PAZIŅOJUMS POLITISKI REPRESĒTAJĀM PERSONĀM
Olaines novada pašvaldība dara zināmu, ka, pamatojoties uz likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta 2. daļu un MK noteikumu
Nr. 495 ""Likuma "Par nekustamā
īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"" 32., 33. un 35. punktu, politiski represētām personām,
kuras maksā nekustamā īpašuma
nodokli, katru gadu pašvaldībā jāiesniedz:
1) iesniegums par nodokļa atvieg-

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža piedāvā iespēju
bez maksas iegūt profesiju

lojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un
individuālā dzīvojamā māja vai
tās daļa (telpu grupa), vai dzīvokļa īpašums netiek izmantoti
saimnieciskajā darbībā;
2) politiski represētās personas apliecība (kopija).
Nodokļa atvieglojums ir piemērojams, sākot ar nākamo mēnesi pēc
minēto dokumentu iesniegšanas.
Informācija: 67146058, 67146051.

pašvaldība 50% apmērā līdzfinansē
infrastruktūras attīstības projektus
dārzkopības sabiedrībās.
Dārzkopības sabiedrību pārstāvji
atzīmēja, ka, pateicoties pašvaldības
policijas darbam, uz labo pusi mainījusies kriminogēnā situācija viņu
teritorijās un daudzi nekustamie īpašumi kļūst sakoptāki.
Nataļja Tropkina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

PATEICĪBA NO
IEDZĪVOTĀJIEM
Sirsnīgi pateicos Olaines
sociālajam dienestam,
Olaines sociālās aprūpes
centram un personiski
Antoņinai Rozentālei par
atsaucību un atbalstu, risinot
iedzīvotāju problēmas!
Rita Grahovska
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Pasākumi Olaines novadā decembrī un janvārī
KAD

KAS
KULTŪRA
Izrāde bērniem "Smurfiņu Ziemassvētki"

17.12. plkst. 18.00

Zitas Erss baleta studijas audzēkņu
Ziemassvētku koncerts
Senioru biedrības "Liepas" Ziemassvētku pasākums
Klasiskās mūzikas koncerts "Ziemassvētku oratorija"

20.12. plkst. 12.00
20.12. plkst. 15.00
20.12. plkst. 16.00

Ziemassvētku koncerts "Tik balti"
Uzstāsies pianists Anatolijs Livča, Olaines KN jauktais
koris "Dziesma", Olaines KN vokālais ansamblis "Undīne",
Ozolnieku jauktais koris "Līga".
Senioru biedrības "Liepas" pasākums
"Kad debesis pieskaras dvēselei"
Ziemassvētku jampadracis "Ziemassvētki sabraukuši".
Koncerti, bluķa vilkšana, sildīšanās pie ugunskura, rotaļas,
"Rūķu darbnīca", ēdieni un dzērieni. Amatnieku tirdziņš.
Mākslas vingrošanas studijas "Piruete" koncerts
Vecgada atpūtas vakars ar groziņiem.
Piedalīsies Valmieras humora grupa "Žerāri".
Dejas ar Ingūnu un Ingusu.
Jaungada sagaidīšanas balle ar groziņiem.
Spēlēs grupa "Arbūzi".

21.12. plkst. 15.00

22.12. plkst. 16.00
22.12. plkst. 20.00
28.12. plkst. 16.00
30.12. plkst. 19.00
31.12. plkst. 22.00
10.01. plkst. 15.00
04.12.14. – 03.01.15.
06.01. plkst. 16.00 atklāšana,
izstāde no 06.01. līdz 07.02.
12.01. plkst. 17.00 atklāšana,
izstāde no 06.01. līdz 07.02.
20.12. plkst. 11.00
21.12. plkst. 10.30
11.01. plkst. 10.30
18.01. no 12.00 līdz 15.00
Spēļu grafiks:
www.olainessports.lv

KUR

Latvijas Leļļu teātra izrāde "Ezītis un egle"
IZSTĀDES
Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas katedras studentu
bakalaura diplomdarbu izstāde
Izstāde "Latviešu medicīnas darbinieki 1. pasaules karā"
Sadarbībā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju.
Olaines Mūzikas un mākslas skolas mākslas klases
audzēkņu kalendāru izstāde
SPORTS
Ziemassvētku kausa izcīņa basketbolā "3 pret 3"
(sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Olaines novada čempionāts galda tenisā 2014 (2. kārta)
Olaines novada čempionāts galda tenisā 2014 (3. kārta)
"Starptautiskā sniega diena"
(notiks orientēšanās sacensības un citas sniegotas atrakcijas)
Hokeja turnīrs "Olaines Sporta centra kauss 2015"

Olaines Kultūras namā
(ieejas maksa – 4 EUR)
Jaunolaines Kultūras namā
(ieejas maksa – 5 EUR)
Olaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
(ieejas maksa – 2 EUR)
Olaines Kultūras namā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Parkā pie Olaines Kultūras nama
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā
(biļešu cena iepriekšpārdošanā – 5 EUR,
pasākuma dienā – 7 EUR)
Jaunolaines Kultūras namā
(biļešu cena iepriekšpārdošanā – 7 EUR,
pasākuma dienā – 10 EUR)
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines sporta namā, Zemgales ielā 33A
Olaines sporta namā, Zemgales ielā 33A
Olaines sporta namā, Zemgales ielā 33A
Olaines Mežaparkā
Olaines slidotavā

Informāciju par izstādēm Olaines novada bibliotēkās varat atrast www.olaineskultura.lv/lv/bibliotēkas

STARPTAUTISKĀ CILVĒKU AR INVALIDITĀTI DIENA

Pasākuma dalībnieki Olaines Kultūras namā

Trešais decembris ir nozīmīgs
datums cilvēktiesību kalendārā
visā pasaulē, jo šajā dienā tiek
atzīmēta Apvienoto Nāciju Organizācijas pasludinātā Starp-

tautiskā cilvēku ar invaliditāti
diena. Šī ir diena, kad cilvēki
visā pasaulē piedalās kopējos
pasākumos, akcijās un citās aktivitātēs, lai akcentētu cilvēku

ar invaliditāti vajadzības un tām
nepieciešamo atbalstu, kā arī uzsvērtu nepieciešamību sekmēt
viņu iekļaušanu sabiedrībā.
Šī diena tika atzīmēta arī Olaines
novadā. Cilvēki ar invaliditāti,
viņu ģimenes locekļi un draugi
pulcējās Olaines nevalstiskās
organizācijas atbalsta grupas
"Ābolītis" organizētajā pasākumā Olaines Kultūras namā. Pasākuma laikā klātesošajiem bija
iespēja dalīties savos priekos un
pārdzīvojumos, kā arī kopā izbaudīt koncertu, kurā piedalījās
mākslinieks Normunds Cielava
un īpašais viesis, dziedātājs Jānis Kurševs.

Tamāra Krēsliņa, AG "Ābolītis"
valdes priekšsēdētāja:
"Nekas nav tik svarīgs kā drauga plecs grūtā brīdī un labs
vārds, kas iedvesmo. Paldies
visiem, kas atnāca un bija kopā
ar mums! Tāpat izsaku pateicību Jānim Kurševam par jauko priekšnesumu, Normundam
Cielavam par aktīvajiem deju
ritmiem un visiem, kas palīdzēja sagatavot šo pasākumu!
Īpaši liels paldies Raivim un
Andrejam! Novēlu visiem būt
stipriem, domāt labas domas un
dalīties ar sirds mīlestību!"
Arturs Lagzdiņš

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā
no 2014. gada 11. novembra līdz 6. decembrim reģistrētie mirušie
Biksis Jānis, 79 gadus vecs, 18.11.2014.
Hludova Ņina, 65 gadus veca, 22.11.2014.
Ivaškins Nikolajs, 77 gadus vecs, 24.11.2014.
Janauskis Oļģerts, 73 gadus vecs, 12.11.2014.
Konošonoks Jānis, 78 gadus vecs, 13.11.2014.
Kovaļs Anatolijs, 68 gadus vecs, 19.11.2014.
Krutjko Boļeslavs, 69 gadus vecs, 28.11.2014.
Kurbanova Eleonora, 78 gadus veca, 25.11.2014.
Kuzņecova Jevgeņija, 75 gadus veca, 11.11.2014.

Oglobļins Igors, 61 gadu vecs, 14.11.2014.
Potapenko Viktors, 72 gadus vecs, 02.12.2014.
Retsepa Gaļina, 80 gadus veca, 04.12.2014.
Rudoviča Antonina, 96 gadus veca, 20.11.2014.
Semjonovs Fjodors, 76 gadus vecs, 24.11.2014.
Sidorova Valentīna, 83 gadus veca, 13.11.2014.
Strausa Alvīne, 87 gadus veca, 24.11.2014.
Toršins Mihails, 84 gadus vecs, 06.12.2014.

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
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Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
decembrī

70. gadskārtā
Birku Edmundu
Butāni Klāru
Klaucāni Ilgu
Māriņu Helēnu
Rijnieci Annu
Volkovu Daili
Zavadskaya Elenu
Zelču Ritu
75. gadskārtā
Brikmani Zigrīdu
Davidjuku Borisu
Mežalu Voldemāru
Mišukovu Valentinu
Rozenlauku Ainu
Sjedinu Ludmilu
Slajus Bronius
Ščebrenko Aristoriju
Šohinu Nelli
Upeniku Zentu
Vasariņu Solveigu
Veisjušanu Ļubovu
Voroncovu Vnifantiju
Zabiņaku Viktoriju
Zebri Egonu
80. gadskārtā
Babāni Janīnu
Bedrīti Hedvigu
Jevdokimovu Sofiju
Kalniņu Elgu
Keiseli Eleonoru
Makejevu Juliju
Melaua Varvaru
Novicku Jadvigu
Strapcāni Olgu
85. gadskārtā
Jurkeviču Viktoriju
Uļjanovu Ludmilu
90. gadskārtā
Daģi Āriju
91. gadskārtā
Ivanovu Anafeju
96. gadskārtā
Biti Natāliju
97. gadskārtā
Daudišu Broņislavu
Ziņas par jubilāriem uz 10.12. 2014.

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, 67146022.

