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LIELĀ TALKA 2014
OLAINES NOVADĀ
Talkošanas ideja ir balstīta uz
brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Šāda sajūta 26.aprīlī
radās arī Olaines novada iedzīvotājiem, kuri kopā ar novadniekiem un viesiem piedalījās
talkošanā.
Lielās Talkas tradīcija aizsākās
ar talku 2008.gadā, kas bija kā
iedzīvotāju dāvana Latvijai tās
90.dzimšanas dienā.
Projekta mērķis ir līdz 2018.
gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti
par tīrāko un sakoptāko vietu
pasaules kartē.
Katru gadu Lielā Talka izvirza
noteiktu vadmotīvu, lai aicinātu sabiedrību pievērst uzmanību tam, cik ļoti ir saistīta mūsu
ikdienas rīcība ar vidi un tās
veselību. 2014.gada vadmotīvs
bija – "Tīra Baltijas jūra sākas
tavā vannas istabā".
Starp Olaines novada iedzīvotājiem, apmēram 75 talkošanas

vietās, bija redzami gan lieli,
gan mazi talkotāji. Kopumā
Lielā Talka šogad Olaines novadā pulcēja aptuveni 1000
talkotāju. Mūsu novadnieki
kopīgiem spēkiem ir savākuši
apmēram 50 tonnas atkritumu.
Liels darbs ir paveikts arī
apkārtējās vides labiekārtošanā:
• Iestādīti:
 500 koki (liepas, bērzi,
		 priedes);
 9 rododendri;
 10 krūmrozes;
 puķes.
• Nokrāsoti 27 soliņi;
• Sakārtots skeitparks.
Olaines novada pašvaldība
saka lielu paldies visiem entuziastiem par novada sakopšanu un labiekārtošanu,
un aicina ikvienu rūpēties par
savu novadu arī turpmāk, jo arī
Olaines novada devīze jau vairākus gadus mūs visus uzrunā
un aicina: "Esam vienoti svētkos un ikdienā!"

GAISMĀS IEDZĪVOTĀJI
TALKO AR PRIEKU

24.maijā uz Olaines novada svētkiem kursēs bezmaksas autobuss no novada apdzīvotajām vietām, no
kurām nekursē sabiedriskais transports uz novada administratīvo centru – Olaini, nodrošinot iedzīvotājiem
nokļūšanu Olainē uz svētku sākumu plkst.11.00. Autobuss no Olaines atpakaļ aties plkst. 18.00 un
23.00. Lūdzam izmantot šo iespēju un pieteikties līdz 23.maijam pa tālr. 67962442.
Atiešanas laiki:
Vaivadi 9.30, Egles 9.38, Zīles 9.39, Tulpe 9.41, Mežsētas 9.43, Medņi 9.44, Ceriņi 9.45, Lībieši 9.46,
Lazdas 9.47, Ozollejas 9.48, Puriņi 9.49, Jāņupe 9.50, Celtnieks 9.51, Dāvi 9.52, Ābeles 9.53, Kalniņi
9.59, Pagrieziens uz Olaini 10.00, Dambji 10.01, Apšukalni 10.03, Lubaušu ciems 10.09, Jaunolaine
10.12, Olaines pilsēta 10.18, Uzvaras Līdums 10.35, Pēternieki 10.50, Olaines pilsēta 11.00
Lūdzu laicīgi informējiet, ja atsakaties no brauciena.

26.aprīlī plkst. 9.00, kā katru gadu, talkā pirmie ieradās čaklākie gaisminieki
– K.Graudiņš, B.Vanaga, A.
Jirgensone, D. Ernestsone un
citi. Vēlāk piebiedrojās jaunā
paaudze un visi kopā savāca
atkritumus futbola laukumā,
kapu un gājēju celiņu apkārtnē, iztīrīja no nevajadzīgām
atvasēm birztaliņu pie 6.mājas
un jaunā gājēju celiņa apkārtnē. Talkā piedalījās 33 dalībnieki, kuri ar atkritumiem piepildīja 77 maisus.
Jāpiebilst, ka 2014.gada pava-

sarī apkārtnes sakopšanu, kā
daudzus pavasarus, Gaismās
jau pirms Lielās talkas sāka
arī čaklās iedzīvotājas Dzidra
Šmite, Ritma Štālberga, Helēna Žagare.
Prieks par to, ka Gaismās iedzīvotāju aktivitāte un vēlme
dzīvot tīrā un sakoptā vidē,
ir pieaugusi. Cerams, kā nākamgad Lielajā talkā sagaidīsim vēl vairāk talkotāju!

Svētki
novadā!
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Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm Olaines novadā
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iespējas bērniem un jauniešiem
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Talkošana
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Olaines novada svētku
pasākumu apraksts
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Gaismu bibliotekāre un atbildīgā par Lielo talku 26.aprīlī
Gaismu ciematā G.Gabrāne.

ČETRU GADU LAIKĀ NO ATKRITUMIEM
ATBRĪVO JĀŅUPES KARJERU

Kopš 2010. gada vidē izmesto atkritumu daudzums Jāņupes karjerā un tā apkārtnē ir
samazinājies vismaz četras
reizes. Tā ir iedzīvotāju un
vasarnīcu īpašnieku iecienītā
atpūtas vieta, kas daudzus gadus netika sakopta un pienācīgi apsaimniekota. Lielā talka
rosināja dažus entuziastus
un pašvaldību pakāpeniski
situāciju mainīt.
Olaines novadā atklāj
Jāņupi
Četrus gadus atpakaļ sapratu,
ka Lielajā talkā gribu sakopt
tuvāko apkārtni, nevis palīdzēt
draugiem Rīgā vai blakus novados. Es tikai pirms dažiem
gadiem biju iegādājusies īpašumu Olaines novadā un biju
entuziasma pilna piedalīties
sakopšanas un sakārtošanas
darbos.

Lai atrastu piemērotāko vietu,
nosūtīju e-pastu uz pašvaldību
ar jautājumu, kuras vietas plānots sakopt šogad. Uzzināju,
ka Jāņupē (ciems Olaines novadā, kurā es dzīvoju) talkas
nav paredzētas. Pašvaldības
pārstāve jautāja, vai un kas tad
būtu sakopjams. Jāatzīstas, ka
es toreiz apstulbu, jo atkritumi
mazdārziņu un populārajā vasaras atpūtas ciemā bija ik uz
soļa – mežos, pieturās, grāvjos, upmalā, ceļmalās un, protams, arī pie Jāņupes karjera.
Drīz vien sapratu, ka Lielā talka Jāņupē nekad nav notikusi, jo iedzīvotāji par to nebija
interesējušies un pašvaldība
līdz Jāņupei atbrauc pārāk reti,
lai zinātu vietējās vajadzības.
Tomēr teikt, ka nekas pirms
mana e-pasta nebija noticis,
būtu meli. Daži aktīvi iedzīvotāji paši saviem spēkiem bija

devušies uz karjeru, vākuši
atkritumus un nesuši mājās
uz saviem konteineriem. Tieši tāpēc, dažas pludmales pie
karjera bija tīras un sakoptas,
kamēr krūmus un nomales klāja pet pudeles un citi sadzīves
atkritumi.
Nepilnas stundas laikā piepilda 70 atkritumu maisus
Pirmajā talkas gadā ar pašvaldību vienojāmies, ka es organizēšu talku pie Jāņupes karjera, kas ir pašvaldības īpašums
un ir pieejams visiem. Tajā
pašā laikā pašvaldība uzrunāja
kooperatīvus, kur tika rīkotas
vēl vairākas talkas un sakopti
meži, pieturas, ceļmalas u.tml.
Pie karjera sapulcējās padsmit
talcinieku. Mums bija piešķirti
70 maisi, kas beidzās nepilnas
stundas laikā. Es sēdos mašīnā, braucu uz Olaini pēc papildus maisiem un līdz dienas
beigām mēs savācām vairāk
nekā 300 maisu, taču sajūta,
ka karjers būtu sakopts, nebija.
Protams, bija tīrāks, bet vietu,
kas atgādināja izgāztuves arī
netrūka.
Ēdot pašvaldības sarūpētos
pīrādziņus un runājot ar citiem talciniekiem, sapratām,
ka mūsu darbam nebūs jēga,
ja pie peldvietām arī turpmāk
nebūs miskastes. Protams,
pareizi būtu visus atkritumus,

ko cilvēki atnes pašiem arī
aiznest, taču realitāte rāda, ka
tāds paradums daudziem nepiemīt.
Aktīvāk iesaistās pašvaldība
Pastāstīju par šīm vajadzībām
pašvaldībai, un arī tās tika sadzirdētas. Nu jau pāris gadus
ir gan atkritumu maisi un kopš
pagājušās vasaras arī bērnu
laukumiņš. Jāatzīst gan, ne
visi ticēja, ka atkrituma maisi
kaut ko atrisinās. Ne mazums
dzirdēju, ka pudeles tāpat metīs krūmos, miskastes sadedzinās, konteinerus piepildīs ar
ikdienas atkritumu maisiem
un bērnu laukumiņu salauzīs.
Taču tas viss funkcionē. Mazi
sīkumi, kas ir nesuši lielas pārmaiņas.
Pirmkārt, tas motivēja turpināt
talkot pie Jāņupes karjera gan
mani, gan citus. Otrkārt, vide
ir kļuvusi sakoptāka, un atkritumi (arī agrā pavasarī) vairs
nav pirmā lieta, ko ieraugi. Šogad visas talkas laikā savācām
nepilnus 100 maisus, turklāt
vācot atkritumus lielākā teritorijā – arī pieguļošajos mežos.
Kāpēc vākt mēslus
aiz citiem?
Kāpēc tu to vispār dari – šis ir
jautājums, ko man uzdot itin
bieži. Vieni domā, ka man par
to maksā. Citi, uzskata to par
bezjēdzīgu nodarbi, jo vieni kā

muļķīši sakopj, kamēr citi bez
sirdsapziņas
pārmetumiem
turpina mēslot. Bet es to daru,
jo ik vasaru dodos vakara peldēs uz karjeru un redzu, ka
katru gadu vide tomēr top tīrāka. Turklāt es ticu, ka tīrā vidē
nomest pudeli ir grūtāk, kā
netīrā. Es nevaru pāraudzināt
citus, bet varu pati rīkoties tā,
kā uzskatu par pareizu. Turklāt
man dod spēku citi talcinieki –
kā tie, kas kopā ar mani ir visus
šos četrus gadus, tā jaunieši,
kas atzīst, reizēm arī paši nomet kādu čipsu paku, bet tagad
vismaz piedalās sakopšanā. Jā,
ir arī tādi. Talko kā latvieši, tā
krievi, tie, kas Jāņupē dzīvo
jau vairākus desmitus gadus
un tie, kas ir nopirkuši īpašumu pāris mēnešus atpakaļ.
Protams, viemēr var gribēt vairāk. Pie karjera noderētu kāda
tualete un populārākajā peldvietā vēl viena liela miskaste.
Jāņupē nav nevienas aptiekas,
ir nesakārtota kanalizācijas
sistēma un iedzīvotāju atpūtai
trūkst arī kafejnīcas, parka vai
pastaigu takas. Tomēr iedzīvotāju, šķiet, mazāk nepaliek.
Esmu priecīga, ka nolēmu dzīvot tieši šeit, kur daba ir tik
tuvu un pilsēta viegli aizsniedzama.
Dace Zaldāte-Rozentāle

AIZVADĪTAS STARPNOVADU
TAUTAS DEJU KOLEKTĪVU SKATES

10.un 12.aprīlī notika Olaines,
Salaspils, Ķekavas un Carnikavas novadu tautas deju kolektīvu skates, lai izvērtētu, kā
dejotājiem veicas, gatavojoties
2015.gada XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem.
Lai kolektīvi tiktu svētku dalībnieku pulkā, konkurence
būs ļoti liela. Tāpēc jau gadu
pirms svētkiem ir svarīgi apzināt un novērtēt obligātā repertuāra apguves līmeni, uzzināt,
kas vēl jāpilnveido tautas deju
kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem. Skatēs žūrijas komisija vērtēja gan māksliniecisko
izpildījumu, gan dejas tehniku,
skatuves kultūru u.c. aspektus.
Nākamā gada pavasarī jau tiks
noteikts, kuri kolektīvi varēs
savu novadu pārstāvēt deju
svētkos.
Skatēs Olaines, Salaspils, Ķekavas un Carnikavas novadus
pārstāvēja 41 deju grupa. Olainieši - 18. Katrs kolektīvs skatē
izpildīja divas obligātā repertuāra dejas, kas ir noteiktas
atbilstoši vecuma grupas grū-
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tības pakāpei. Jaunolainē īpaši
atbildīgi jutās Olaines 1.vidusskolas deju kolektīva 1.-2.
klašu grupa, deju kolektīva
"Pienenīte", pirmsskolas izglītības iestāžu "Dzērvenīte" un
"Magonīte" pirmsskolas grupas, kuras izpildīja deju "Sešas
peles miegu vilka", un Olaines
1.vidusskolas 3.-4.klašu deju
grupa, kas rādīja "Kas tur mežā
brakšķināja", jo šo deju horeogrāfes Iluta Mistre un Taiga
Ludborža šoreiz bija arī žūrijas
komisijas locekles.
Šogad īpaši varējām priecāties
par to, ka skatē bez iepriekšējo
Dziesmu un deju svētku dalībniekiem "Pienenīte", "Oļi" un
Olaines 1.vidusskolas dejotāji,
savu prasmi rādīja mūsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu grupas un arī Olaines 2.vidusskolas dejotāji.
Apsveicam visus mūsu dejotājus un viņu pedagogus ar
labiem rezultātiem: 9 deju
grupu sniegums tika novērtēts
ar augstāko pakāpi (PII "Zīle"
un deju kolektīva "Oļi" pirmsskolas grupas, Olaines 1.vidus-

skolas 1.-2.klašu, 3.-4.klašu
grupas, deju kolektīva "Pienenīte" 3.-4. un 5.-6.klašu grupas,
deju kolektīva "Oļi" 1.-2.klašu
un 5.-6.klašu grupas, Olaines
1.vidusskolas 10.-12.klašu kolektīvs "Dzērve"); 7 grupas ieguva 1.pakāpi (PII "Magonīte"
pirmsskolas grupa, deju kolektīva "Pienenīte"1.-2.klašu grupa, Olaines 2.vidusskolas 3.-4.
klašu grupa, deju kolektīva
"Pienenīte"5.-6.klašu un 5.-9.
klašu grupas, Olaines 1.vidusskolas 5.-6.klašu un 7.-9.klašu
grupas), 2 deju grupas ieguva 2.pakāpi (PII "Dzērvenīte"
pirmsskolas grupa un Olaines
2.vidusskolas 1.-2.klašu grupa), bet trešā pakāpe netika
piešķirta nevienai mūsu novada deju grupai.
Paldies deju kolektīvu vadītājiem un viņu palīgiem – Aijai
Freimanei un Jurim Gogulim,
Svetlanai Ļitvinovai un Jeļenai
Panfilovai, Jānim Preciniekam
un Anitai Preciniecei, Dzintaram Zeibotam! Paldies visiem
vecākiem par atbalstu!

SLĀVU KULTŪRAS NEDĒĻA –
VIENO UN DAŽĀDO

Slāvu kultūru nedēļa Olaines
novadā notika no 7. līdz 13. aprīlim. Šis pasākumu cikls tika
iesākts ar izstādes "Marja –
rokdarbniece" atklāšanu Olaines Vēstures un Mākslas muzejā. Izstādes dalībnieki arī šogad
bija pacentušies, lai priecētu
apmeklētājus ar mājās zīmētām
apsveikumu kartītēm, izšūtām
pērlītēm, zīda gleznām, ikonām, dažādās tehnikās apgleznotiem priekšmetiem – kastes,
šķīvji, paplātes, trikotāžas zeķes un cepures – rotaslietām
un rotaļlietām, kas veidotas no
saldumiem.
Turpinājumā Olaines novada
iedzīvotājiem tika dota iespēja
apmeklēt kino filmu "Tantiņas", kur galvenās lomas at-

veidoja pazīstami Krievijas un
Latvijas aktieri. Filma uzņemta
pagājušajā gadā, Rīgā, un filmas mūzikas autors ir R. Pauls.
Kā jau katru gadu Slāvu kultūras nedēļa tika veidota sadarbībā ar klubu "Gamma". 12.
aprīļa koncertā, Olaines kultūras namā, piedalījās ansamblis
"Zlata" (Jelgavas Baltkrievijas
sabiedrība), bērnu deju kolektīvs "Raduga" (Rīga), ukraiņu
ansamblis "Otrada" (Salaspils),
ansamblis "Džerelo" (Jelgava),
ansamblis "Ivuški" (Olaine),
un jaunās solistes no Olaines 1.
un 2. vidusskolas.
Nedēļa tika noslēgta ar teātra
izrādi, kur aktieris E. Kaševskis veidoja sarunu šovu ar skatītājiem.

SVINĒSIM OLAINES NOVADA
SVĒTKUS 24. UN 25.MAIJĀ

Maija mēnesis Olaines novadā
iemirdzas svētku zīmē – šogad
jau trešie Olaines novada svētki, kas tiek organizēti ar mērķi
saliedēt, iepriecināt, iesaistīt
un garīgi bagātināt ikvienu
Olaines novada iedzīvotāju un
novada viesi.
Svētku programma ir īpaša ar
tās daudzveidību.
Zemgales ielā pie ūdenstorņa jau plkst.11:00 aktīvu
darbību sāks lauku labumu un
amatnieku tirgus, bērniem būs
iespēja iesaistīties aktivitātēs
un izmantot iespēju izbraukt ar
velokartingu. Aktīvākie svētku dalībnieki noteikti piedalīsies strītbola turnīrā "Bomball
2014".
Visus Inline Hokeja fanus uz
Olaines slidotavu aicinām
doties no plkst.11:00 -16:00.
Jau sākot no plkst.12:00 Olaines pilsētas ielās ieradīsies
viesi – ceļojošais cirks "Beztemata" no Liepājas, kas īpašā veidā – ar "saucēju ratiem"
pilsētas vidē ziņos par svētku
programmas aktivitātēm. No
plkst. 14:00 – 16:00 iedzīvotājiem būs iespējams cirka
priekšnesumus redzēt laukumā
pie ūdenstorņa.

No plkst. 11:00 -14:30 tiks
sākta reģistrācija un dots
starts krosa sacensībām
"Olaines Apļi 2014", kur ikviens varēs izvēlēties sev atbilstošāko distanci.
Plkst.16:00 pie Olaines Kultūras nama tiks atklāts koncerts bērniem "Alises brīnumzemē", kurā piedalīsies
mūsu novada kolektīvi – popgrupa "Domino" un vokālais
ansamblis "Olaines cālīši", kā
arī viesi – popgrupa "Karamele". Pie kultūras nama notiks
radošās darbnīcas, kā arī būs
iespējams satikt pasaku tēlus
no Alises brīnumzemes.
Plkst.17:00 Olaines Mežaparka estrādē tiek aicināti visi
Olaines novada iedzīvotāji, lai
piedalītos Latvijas karaoke
čempionāta atlasē "Dziesmu
kari 2014".
Šogad Olaines novada svētku
programma ir īpaši piesātināta
un bagāta, jo Olaines novada
svētku ietvaros notiks deju izrāde "Viss atkal ir kā senāk",
kas Olaines 1.vidusskolas stadionā 19:30 pulcinās lielus un
mazus dejotājus no visas Latvijas, tostarp pašmāju kolektīvus – vidējās paaudzes deju

kolektīvu "Janita", bērnu deju
kolektīvu "Oļi" un "Pienenīte",
1. un 2.vidusskolas kolektīvus,
ka arī Olaines pirmskolas iestāžu deju kolektīvus. Deju izrādi
kopā piedzīvos 1300 dalībnieki. Pasākuma programmu vadīs Imants Vekmanis.
Plkst. 21:30 ikviens tiek aicināts doties svētku gājienā kopā
ar deju izrādes "Viss atkal ir kā
senāk" dalībniekiem no stadiona pie Olaines 1.vidusskolas uz
stadionu pie Olaines 2.vidusskolas, lai kopīgi plkst. 22:00
baudītu ūdens strūklaku salūtu "Ūdens melodijas".
Bet ar to vēl svētki nebeidzas –
plkst. 22:30 aicinām Olaines
Mežaparka Estrādē atpūsties
kopā ar grupu "P.V.N."
25.maijā plkst.10.00 un 14:00
aicinām ikvienu kopā ar Olaines Vēstures un mākslas muzeja darbiniekiem doties ekskursijā "Iepazīsim savu novadu".
Olaines novada svētkus atbalsta: Olaines novada dome, A/S
Olainfarm, SIA "Saldus pārtikas kombināts", Svētes maize,
TVOlaine.lv, Modul.

PIEDALIES 24.MAIJĀ KROSA
SKRIEŠANAS SACENSĪBĀS!
Olaines novada svētku ietvaros jau trešo gadu tiks organizētas
krosa skriešanas sacensības "Olaines Apļi". Tādēļ visi skriešanas entuziasti tiek aicināti pieteikties bezmaksas sacensībām un izbaudīt Olaines gleznainās meža takas.
Skrējienā ir paredzētas trīs distances ~5km,~5km nūjošana, ~7km, ~10km. Pašiem mazākajiem dalībniekiem tiks
izveidota distance atjaunotajā parka teritorijā pie estrādes
(300m,600m un 800m). Visi starti būs pie parka estrādes
(starp Veselības un Zemgales ielām).
• Bērnu STARTI – plkst. 11.00
• STARTS 10km distancei – 12.00
• STARTS 7km distancei – 12.10
• STARTS 5km distancei un nūjotājiem – 12.20
Pasākumu atbalsta Olaines novada dome un "Swedbank" banka. Neskaidrību gadījumā zvanīt: 26658689.
IZVĒLIES SAVU DISTANCI PIESAKIES ŠEIT:
http://www.olainessports.lv/lv/olaines_api_2014/

PIESAKI SAVU KOMANDU STREETBALL
TURNĪRAM "BOMBALL 2014"

AIZVADĪTS PIRMAIS GHETTO OLAINE TURNĪRS
7.maijā, Olaines 2.vidusskolas stadionā, tika aizvadīts pirmais
GHETTO OLAINE BASKET turnīrs un GHETTO OLAINE
WORKOUT sacensības.
Neskatoties uz drēgno un nepatīkamo laiku, uz sacensībām ieradās 13 drosminieku komandas, kas metās cīņā, lai iegūtu pirmos titulus un medaļas. Viesos pie mums ieradās basketbolisti
no Rīgas, Dobeles, Tukuma un Talsiem.
Paralēli basketbola spēlēm tiesneši no Ielu Vingrošanas biedrības tiesāja šī vakara spēcīgākos workout dalībniekus, kas
izpildīja dažādus trikus uz vingrošanas stieņiem. Workout sacensības sastāvēja no divām daļām – "Spēka izejas" un "Freestyle". Pēc pāris lietainām, bet tomēr sportiskām stundām, tika
noskaidroti arī pirmā turnīra uzvarētāji.
Sacensību rezultātus / FOTO un VIDEO meklē:
http://www.olainessports.lv/lv/ghetto_games_olaine/

Novada svētki bez streetball sacensībām "Bombball" nav iedomājami, tādēļ Olaines Sporta Centrs aicina gatavoties un
pieteikt savu dalību visas komandas un basketbola spēles cienītājus.
Tradicionālās un labi apmeklētās sacensības norisināsies
24.maijā Olaines novada svētku ietvaros uz Zemgales ielas
pie ūdenstorņa. Sacensību sākums plkst. 11.00. Reģistrēšanās sacensībām sākot no plkst. 10:15.
Komandu pieteikšanās līdz 22.maijam pa e-pastu:
edvinam@inbox.lv vai sports@olaine.lv.
Sīkāka informācija: www.olainessports.lv, sports@olaine.lv,
tālr.: 26658689.

ANASTASIJAI KUDRJAVCEVAI 4.VIETA
No 25.-27.aprīlim, sporta kompleksā "Ķeizarmežs" norisinājās Rīgas Vingrošanas skolas kausa izcīņas sacensības. Kausa
izcīņā piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieces, tostarp Olaines
1.vidusskolas audzēkne Anastasija Kudrjavceva. Sacensībās
piedalījās sportistes no Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Krievijas. Savā vecuma grupā (2004.dz.g.) 18 vingrotāju konkurencē Anastasija izcīnīja 4.vietu.
Olaines Sporta centrs sveic jauno sportisti un treneri V. Stūrmani ar panākumiem un novēl neapstāties pie sasniegtā!
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Folkloras kopa "Dzedzieda"
iegūst II kategoriju un iepsēju
piedalīties "Baltica 2015"
2015. gadā Latvijā notiks starptautiskais folkloras festivāls
"Baltica 2015", kuram šobrīd cītīgi gatavojās arī Olaines
Kultūras nama folkloras kopas "Dzedzieda" dalībnieces un
vadītāja Silvija Silāre.
Lai kļūtu par vērienīgā festivāla dalībniecēm, folkloras kopai
bija jāpiedalās skatē, ko rīkoja Latvijas nacionālās kultūras
centrs no šī gada 1.februāra līdz 5. maijam, kurā vērtēts tika
ar tradicionālo kultūru saistītais izpildītāju kvantitatīvais un
kvalitatīvais sastāvs, kā arī, protams, mākslinieciskais folkloras kopas līmenis.
Olaines Kultūras nama folkloras kopa piedalījās skatē, kas
tika organizēta Dobelē šī gada 6.aprīlī. Lai gan satraukums
bija liels, "Dzedziedas" dalībnieces ieguva II pakāpes kategoriju un iespēju piedalīties starptautiskajā folkloras festivālā
"Baltica 2015".
Olaines novada pašvaldība vēlas sirsnīgi sveikt kolektīvu
ar pozitīvajiem sasniegumiem!
Uzziņa: Folkloras kopas "Dzedzieda" mēģinājumi notiek
Olaines Kultūras namā katru trešdienu no 18:00 -20:00.
Esiet laipni aicināti!

BRĪVDABAS KINO SEZONAS
ATKLĀŠANA

30.MAIJĀ

Šogad brīvdabas kino sezona Olaines Mežaparka estrādē sāksies jau 30.maijā, kad ikviens novada iedzīvotājs ir aicināts
uzreiz pēc saulrieta (plkst.22:05) ieņemt sev ērtāko vietu
Olaines Mežaparka estrādē un baudīt 2014.gadā uzņemto
pašmāju filmu "Džimlai Rūdi Rallalā".
Filmas sižets daudziem ir aktuāls, liekot gan pasmieties, gan
just līdzi tādiem pašmāju aktieriem kā Ingrīda Andriņa, Ļevs
Birmanis, Olga Dreģe, Baiba Indriksone, Ģirts Jakovļevs,
Astrīda Kairiša, Aivars Kalnarājs, Aina Karele, Leons Krivāns, Antra Krūmiņa, Jānis Kuplais, Pēteris Liepiņš, Jānis
Lībietis, Jānis Paukštello, Gunārs Placēns, Kaspars Pūce, Jakovs Rafalsons.
Olaines Kultūras centrs aicina baudīt Olaines Mežaparka
atmosfēru un labu kino!
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ATBALSTS DAUDZBĒRNU
ĢIMENĒM
OLAINES NOVADA
PAŠVALDĪBĀ
1. Atbalsts bērnu bezmaksas
ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs
Saskaņā ar Olaines novada
domes saistošo noteikumu Nr.
10 "Par materiālās palīdzības
pabalstiem Olaines novadā"
21. punktu ēdināšanas pabalsts
pirmsskolas iestādē tiek piešķirts Olaines novada domes
noteiktajā apmērā (Olaines novada domes 2013.gada 27.novembra sēdes protokols Nr. 15
"Par ēdināšanas pakalpojumu
maksu Olaines pirmsskolas izglītības iestādēs") par faktiski
apmeklēto dienu skaitu vienam
no daudzbērnu ģimenes vecākiem vai aizbildnim par katru
Olaines novadā deklarētu bērnu, kurš apmeklē Olaines novada vai ārpus Olaines novada
teritorijas tuvāk pamatdzīvesvietai esošo pirmsskolas izglītības iestādi.
Pabalsts tiek piešķirts vienu
reizi gadā par periodu no 1.
septembra līdz nākamā gada
31. augustam, pamatojoties uz
bērna vecāka vai aizbildņa iesniegumu.
2. Atbalsts bērnu bezmaksas
ēdināšanai skolās
Saskaņā ar Olaines novada
domes saistošo noteikumu Nr.
10 "Par materiālās palīdzības
pabalstiem Olaines novadā"
21. punktu ēdināšanas pabalsts
skolā tiek piešķirts Olaines novada domes apmērā (Olaines
novada domes 2013.gada 2.oktobra sēdes protokols Nr. 13
"Par ēdināšanas pakalpojumu
maksu Olaines 1.vidusskolā
un 2.vidusskolā.") noteiktajā
apmērā par faktiski apmeklēto
dienu skaitu vienam no daudzbērnu ģimenes vecākiem vai
aizbildnim par katru Olaines
novadā deklarētu bērnu, kurš
apgūst izglītību Olaines novada pašvaldības vai ārpus Olaines novada teritorijas tuvāk
pamatdzīvesvietai esošo skolu.
Pabalsts tiek piešķirts vienu
reizi gadā par periodu no 1.
septembra līdz nākamā gada
31.augustam, pamatojoties uz
bērna vecāka vai aizbildņa iesniegumu.
Olaines novada pašvaldības
izglītības iestāžu izglītojamie
turpina saņemt ēdināšanas pabalstu līdz Olaines pašvaldības
izglītības iestādes absolvēšanai.
Olaines novadam tuvāk esošās
izglītības iestādes (apstiprināts
ar ONPA "Olaines sociālais
dienests 30.09.2013. rīkojumu

Nr.53/2013 "Par Olaines novadam tuvāk esošām izglītības
iestādēm": Rīgas 94.vidusskola (Ozolciema iela 26, Rīga);
Rīgas 95.vidusskola (Vienības
gatve 178, Rīga); Ziepniekkalna sākumskola (Vienības gatve
184, Rīga); Rīgas Ziepniekkalna pirmsskola (Svētes iela
7, Rīga); Rīgas 4. pirmskolas
izglītības iestāde "Avotiņš"
(Vienības gatve 186, Rīga);
Ķekavas vidusskola (Gaisma
iela 9, Ķekava, Ķekavas nov.);
Ķekavas pirmskolas izglītības
iestāde "Ieviņa" (Gaismas iela
25, Ķekava, Ķekavas nov.);
Jaunmārupes
sākumskola
(Mazcenu aleja 4a, Mārupes
nov.); Mārupes vidusskola (Kantora iela 97, Mārupes
nov.); Mārupes pamatskola
(Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes nov.); Tīraines pirmsskolas izglītības iestāde (Viskalnu
iela 3, Tīraine, Mārupes nov.);
"Avotiņš" Baložu pirmsskolas
izglītības iestāde (Jaunatnes
iela 3, Baloži, Ķekavas nov.);
Baložu vidusskola (Skolas iela
6, Baloži, Ķekavas nov.); Iecavas vidusskola (Skolas iela 37,
Iecavas nov.); Pirmsskolas izglītības iestāde "Cālītis" (Zemgales iela 9a, Iecavas novads);
Pirmsskolas izglītības iestāde
"Dartija" (Ozolu iela 2, Iecavas
novads).
3. Atbalsts bērna izglītībai un
audzināšanai
Saskaņā ar Olaines novada domes saistošo noteikumu Nr. 10
"Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā" 23.
punktu pabalsts bērna izglītībai
un audzināšanai 72 euro apmērā tiek piešķirts daudzbērnu
ģimenes katram bērnam sākot
no 1. klases vienu reizi mācību gada laikā, ja bērns mācās
dienas apmācības izglītības
iestādē.
4. Nekustamā īpašuma atlaides daudzbērnu ģimenēm
Saskaņā ar Olaines novada
domes saistošo noteikumu Nr.
35 "Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā"
3.10. punktu atlaidi 90% apmērā piešķir nodokļu maksātājam:
1) kuram ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni vai nestrādājošie pilngadīgie bērni līdz 24
gadu vecumam, kuri apgūst
augstāko izglītību pilna laika
studijās Latvijas Republikā
(ne vairāk par 300 latiem no
attiecīgajā periodā aprēķinātās

nekustamā īpašuma nodokļa
summas).
2) ja šajā nekustamajā īpašumā vismaz trim no minētajiem
bērniem uz taksācijas gada 01.
janvāri ir deklarētā dzīvesvieta.
5. Bērnu reģistrācija un uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē
Saskaņā ar Olaines novada
domes saistošo noteikumu Nr.
5 "Pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas un uzņemšanas
kārtība Olaines novada pirmsskolas izglītības iestādēs" punktu 21.5, komplektējot grupas,
ārpus kārtas uzņem daudzbērnu ģimeņu bērnus (ja ģimenē
ir trīs un vairāk nepilngadīgie
bērni).
6. Izziņa par ģimenes atbilstību daudzbērnu ģimenes
statusam
PA "Olaines Sociālais dienests"
ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni un kuru
deklarētā dzīvesvieta ir Olaines
novada administratīvajā teritorijā, izsniedz izziņu, kas apliecina ģimenes atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam. Izziņa
tiek izdota vienu reizi gadā no
1.septembra līdz nākamā gada
31.augustam.
7. Atvieglojumi novada kultūras un sporta iestādēs
Uzrādot izziņu par atbilstību
daudzbērnu ģimenes statusam,
novada administratīvajā teritorijā ģimenes par samazinātu
maksu var apmeklēt peldbaseinu. Viena apmeklējuma reize
daudzbērnu ģimenes loceklim
(uzrādot attiecīgu dokumentu)
– 1,00 eiro. Daudzbērnu ģimenes apmeklējums (3 un vairāk
ģimenes locekļiem) 3,00 eiro
ģimenei;
Daudzbērnu ģimenes (uzrādot
attiecīgu dokumentu) apmeklē
bez maksas publisko slidotavu.
8. Atvieglojumi par komunālajiem pakalpojumiem
Saskaņā ar Olaines novada
domes saistošo noteikumu Nr.
8 "Par sociālās palīdzības piešķiršanas un saņemšanas kārtību Olaines novadā" 16.3.punktu ģimenēm ar bērniem (arī
daudzbērnu ģimenēm), ja ģimenes ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī nepārsniedz 170
eiro, tiek piešķirts dzīvokļa pabalsts par dzīvokli vai atsevišķu dzīvojamo telpu dzīvoklī,
kurā persona (ģimene) faktiski
dzīvo.

BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS IESPĒJAS BĒRNIEM
UN JAUNIEŠIEM 2014.GADA VASARĀ OLAINES NOVADĀ
PASĀKUMS

NORISES LAIKS

NORISES VIETA

Nometne "Zaļās dienas"
Nometne "Varavīksne"
Nometne "Radi filmiņu pats"
Nometne "Es esmu"

09.06. – 20.06.
09.06. – 20.06.
07.07. – 11.07.
21.07. – 27.07.

Nometne "Mans novada
R.A.D.I.O."
Nometne "Detektīvs Kalmess
2014"
Nometne "Enerdžaizers"

04.08. – 08.08.

Meža iela 2, Jaunolaine
Stacijas iela 1, Olaine
Olaines Kultūras nams
Kempings "Sapnīši",
Olaines novads
Jaunolaines Kultūras nams

29.06. – 05.07.

Kalmes, Olaines novads

14.07. – 19.07.

Kalmes, Olaines novads

DALĪBNIEKI

NOMETNES BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

ATBILDĪGĀ PERSONA

Bērni vecumā no 7 – 11 gadiem
Bērni vecumā no 7 – 11 gadiem
Bērni vecumā no 7 – 10 gadiem
Olaines novada bērni un jaunieši

V. Veinberga, 29446815
M. Senčurova
V. Jansone, 29143922
B. Medne, 28835009

Olaines novada bērni un jaunieši vecumā no 10 – 16 gadiem
Bērni un jaunieši vecumā
no 8 – 14 gadiem
Bērni un jaunieši vecumā
no 12 – 15 gadiem

V. Fogele, 29147608

BJSAC "OLAKS" telpas,
Stacijas iela 38A, Olaine

Bērni vecumā no 5 līdz 15 gadiem.
Vietu skaits nav ierobežots.

PA OSD klientu apkalpošanas
centrs "Gaismas",
Gaismas iela 6, Stūnīši
Olaines Vēstures un mākslas
muzejs (arī brīvdabā)
Olaines Vēstures un mākslas
muzejs (arī brīvdabā)
Valmiera

Bērni vecumā no 5 līdz 15 gadiem.
Vietu skaits nav ierobežots.

J. Semjonkina – Getmaņuka
67965662, 29116760
olaks.centrs@inbox.lv
I. Simsone, 67931164, 25708263
ievina.simsone@soc.olaine.lv

E. Lūse, 29104093
Info: www.nometnes.gov.lv
O. Lūsis, 26403676
Info: www.nometnes.gov.lv

RADOŠĀS DARBNĪCAS
Vasara OLAKSĀ 2014
Vasara GAISMĀS
2014
Radošais seminārs
"Es dabai – daba man"
Radošā darbnīca
Radošais astronomijas seminārs
"Ērgļa omega"

01.06. – 30.08. Darba dienās
(II – V) no plkst. 12:00 līdz
16:00.
01.06. – 30.08.
Darba dienās (II – V)
no plkst. 12:00 līdz 17:00.
18.07.
01.08.
07.08. – 10.08.

Olaines novada jaunieši vecumā no
13 – 25 gadiem
Olaines novada jaunieši vecumā no
13 – 25 gadiem
Olaines novada jaunieši vecumā no
16 – 25 gadiem (grupā 13 dalībnieki)

D. Tīsiņa, 26864481
D. Tīsiņa, 26864481
A. Hudicka
alina.hudicka@inbox.lv

KULTŪRAS UN IZKLAIDES PASĀKUMI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Olaines novada ģimeņu diena
Brīvdabas kino ceturtdiena
Radošais seminārs
"Olaine uz riteņiem"
Brīvdabas kino
Brīvdabas kino ceturtdiena
Ballīte jauniešiem
"Kontinents – SKOLA"
Olaines novada jauniešu diena

01.06.
26.06.
28.06. – 29.06.

Jaunolaine
Olaines Mežaparks
Olaines novads

22.07.
31.07.
29.08.

Orientēšanās cikls

Jaunolaines stadions
Olaines Mežaparks
Jaunolaines stadions

Olaines novada bērni un jaunieši
Ikviens interesents
Jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem
(grupā 20 dalībnieki)
Jaunolaines iedzīvotāji
Ikviens interesents
Olaines novada jaunieši

V. Fogele, 29147608
L. Retca, 29488673
B. Medne, 28835009
brigita.medne@gmail.com
V. Fogele, 29147608
L. Retca, 29488673
V. Fogele, 29147608

30.08.

Olaines Mežaparks

Ikviens interesents

augusts

Olaines novads

Olaines novada jaunieši vecumā
no 13 – 25 gadiem

I. Rokule, 67146038
ieva.rokule@olaine.lv
D. Tīsiņa, 26864481

SPORTA PASĀKUMI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Olaines novada tenisa čempionāts
Ghetto FloorBall
Ghetto FootBall
Ghetto Basket

jūnijs
04.06.
11.06.
18.06.

Olaines stadions, tenisa korts
Olaines slidotava
Olaines slidotava
Olaines 2.vidusskolas stadions

Ikviens interesents
Ikviens interesents
Ikviens interesents
Ikviens interesents

Olaines novada tenisa čempionāts
Ghetto FloorBall
Ghetto Inline
Ghetto Basket

jūlijs
02.07.
05.07.
16.07.

Olaines stadions, tenisa korts
Olaines slidotava
Jaunolaines skeitparks
Olaines 2.vidusskolas stadions

Ikviens interesents
Ikviens interesents
Ikviens interesents
Ikviens interesents

Olaines novada amatieru čempionāts volejbolā versijā "4 pret 4"
Olaines novada amatieru čempionāts volejbolā versijā "2 pret 2"
Olaines novada tenisa čempionāts

27.07.

Ikviens interesents

augusts

Olaines 2.vidusskolas
volejbola laukums
Olaines 2.vidusskolas
volejbola laukums
Olaines stadions, tenisa korts

Veloorientēšanās sacensības
"Pilsētas medības 2014"
Ghetto FloorBall
Ghetto FootBall
Ghetto Basket
Ghetto Workout
Ghetto SK8 & BMX

augusts

Olaines novads

Sievietes un vīrieši
(1997.g. – 1974.g.)
Ikviens interesents

06.08.
13.08.
20.08.
20.08.
23.08.

Olaines slidotava
Olaines slidotava
Olaines 2.vidusskolas stadions
Olaines 2.vidusskolas stadions
Olaines skeitparks

Ikviens interesents
Ikviens interesents
Ikviens interesents
Ikviens interesents
Ikviens interesents

02.08.

Ikviens interesents

29352398, a73olaine@gmail.com
M. Broka, 67966921
sports@olaine.lv
M. Baņko
maksims.banko@inbox.lv
29352398, a73olaine@gmail.com
M. Broka, 67966921
sports@olaine.lv
M. Baņko
maksims.banko@inbox.lv
M. Broka, 67966921
sports@olaine.lv
M. Broka, 67966921
sports@olaine.lv
29352398
a73olaine@gmail.com
M. Broka, 67966921
sports@olaine.lv
M. Broka, 67966921
sports@olaine.lv
M. Baņko
maksims.banko@inbox.lv

PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU
LIELKONCERTS "DABAS RITUMS"
8.maijā Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža un Valsts izglītības satura centrs organizēja
profesionālās izglītības iestāžu lielkoncertu "Dabas ritums". Ar dziesmām un dejām Olaines
Mežaparka estrādi pieskandināja aptuveni 500 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi.
Lielkoncertā piedalījās: Jelgavas Amatu vidusskola, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, PIKC Valsts
SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, PIKC Rīgas Tehniskā koledža, Olaines
Mehānikas un tehnoloģijas koledža, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola, Rīgas Stila un Modes profesionālā vidusskola, Zaļenieku komerciālā un amatu vidusskola, Rīgas
Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Saulaines Profesionālā vidusskola, Jelgavas Tehnikums,
PIKC Ogres Tehnikums, Rīgas 3. arodskola.
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SVEICAM JAUNDZIMUŠOS OLAINES NOVADĀ!
Dziedi māmiņa "Aijā žūžu",
Visu mūžu Tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs,
Lāča bērns, kas medu prasīs!

Olaines novada domē 2014.
gada 12.aprīlī notika kārtējais
Jaundzimušo svinīgās reģistrācijas pasākums uz kuru bijām
uzaicinājuši 39 Olaines novada
jaundzimušos bērniņus – 22
meitenītes un 17 puisīšus, un
viņu vecākus. No 39 mazulīšiem 19 ir pirmdzimtie bērniņi,
16- otrās atvasītes un 4 –trešie
bērniņi ģimenē. Kopā ar māmiņām, tētiem, māsiņām un
brālīšiem, radiem un draugiem
bija ieradušies 34 mazulīši- vecumā no 4 līdz 7 mēnešiem.
Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs apsveica bērniņu vecākus ar skaisto
notikumu viņu dzīvē – mazuļa piedzimšanu, pasniedza
apsudrabotu melhiora karotīti ar iegravētu bērna vārdiņu
un dzimšanas datiem, naudas
balvu – EUR 150;-, grāmatu
"Mūsu bērns", kā arī atlaižu
kuponus veikalā "Drogas".
Jaundzimušos un viņu vecākus, radus un draugus pasākumā priecēja mazie "Olaines
cālīši" vadītājas Aijas Liepiņas
vadībā.
Pēc pasākumu svinīgās daļas
bija kopīgā fotogrāfēšanās un
iespēja apmeklēt Olaines novada vēstures un mākslas muze-

OLAINES BIBLIOTĒKA IET LĪDZI LAIKAM
Latvijas Bibliotēku nedēļas
(22.-27.aprīlis) ietvaros Olaines Bibliotēka 24.aprīlī aicināja ikvienu interesentu uz
tikšanos pasākumā "Pajautā
bibliotēkas pārstāvim".

Pasākums bija gan informatīvs, gan atvērts jautājumiem.
To atklāja bibliotēkas vadītāja
Anastasija Kargapoļceva ar
uzrunu, iepazīstinot ar Olaines
Bibliotēkas personālu. Tā inte-

resentiem bija iespēja vienkopus tuvāk iepazīt arī tos Olaines Bibliotēkas darbiniekus,
kurus reizēm ikdienā nemana.
Turpinājumā sekoja ieskats
bibliotēkas vēsturisko notiku-

SARUNA AR VIDES PĒTNIEKU
MĀRI OLTI
15. aprīlī Olaines Pieaugušo izglītības centrā viesojās vides
pētnieks, žurnālists un zivju sabiedrisko attiecību speciālists
Māris Olte.
M. Oltes viesošanās pulcināja ap 20 novadnieku – pamatā makšķerēšanas lietu fanu. Bija pārstāvētas visas paaudzes.
Māris mudināja vīrus apvienoties uz kopēju interešu pamata un
darboties ūdenstilpņu un dzīvās dabas aizsardzībā: "Tā ir mūsu
zeme, un tikai mums pašiem tā ir jāsakārto. Neviens cits to nedarīs", tā Māris Olte.
Olaines PIC vadītāja Rudīte Babra
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mu līkločos. Būtiska pārmaiņa
bibliotēkas dzīvē bija 2010.
gadā līdz ar darba uzsākšana
Bibliotēku informācijas sistēmā (BIS) ALISE, kas ietver
gan elektroniskā kataloga veidošanu, gan automatizētu lietotāju apkalpošanu. Pārejot pie
skaitļiem (uz 2014.gada 1.februāri), Olaines Bibliotēkas
Lasītavā pieejami 54 jaunākie
preses izdevumi, no kuriem 7
ir laikraksti (Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze, Latvijas Avīze,
Вести Сегодня, МК-Латвии
u.c.). Iespieddarbu (grāmatu)
krājums – 15707 vienības, no
kurām bibliotēkas elektroniskajā katalogā (http://www.ieej.
lv/obkat) ievadīti 99%, reģistrēti 1607 bibliotēkas lietotāji,
kuri 2013.gadā Olaines bibliotēku apmeklēja 23291 reizi.
Par pieejamajiem digitālajiem
resursiem (Latvijas Nacionālās
bibliotēkas digitālās kolekcijas un Nacionālā Kino centra
tiešsaistes resurss Filmas.lv)
un abonētajām datu bāzēm
(Letonika, Lursoft Laikrakstu
bibliotēka News.lv, Normatīvo aktu datu bāze Nais.lv, uzziņu izdevumu pilntekstu datu
bāze krievu valodā Rubricon.
com) stāstīja bibliotekāre Inese Purviete. Viņa uzsvēra, ka

ju, kā arī iemalkot kafiju, tēju
un brīvā gaisotnē aprunāties
ar domes priekšsēdētāju Andri
Bergu par sev interesējošām
tēmām.
Mīļi sveicam:
Elīnu Čižiku, Daniilu Andrejevu, Ivanu Račko, Paulu Tarabanovu, Paulu Kasku, Arseniju Grigoru, Kseniju Pļuškinu,
Veroniku Gorbačovu, Martinu
Buividu, Gustavu Šternu, Annu
Rudenko, Dārtu Kalniņu, Alisu
Narnicku, Marku Korecki, Nikolu Potapenko, Elizavetu Plešu, Raivo Daņiļuku, Ļiku Zlibinu, Kirilu Kazaku, Gustavu
Adrianu Salnu, Emiļi Mirzojanu, Hertu Lejāni, Oskaru Dailidoviču, Vendiju Dravnieci,
Emīliju Lapiņu, Eniju Margevičus, Alīnu Jaroševiču, Alisu
Abramoviču, Mārtiņu Bidiņu,
Renātu Račko, Artjomu Kuzminu, Ivanu Kaškinu, Grigoriju Goļenkovu, Annu Jurinovu,
Artjomu Kolotuhinu, Samantu
Sliško, Edvardu Spundi, Jasmīnu Helēnu Stoļarovu, Valeriju
Volfu un viņu vecākus!
Vēlam:
Lai Laimas rokas ceļas svētījot,
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

Olaines novada
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja I. Brence
šie resursi pieejami tikai no
publisko bibliotēku datoriem,
piebilstot, ka resursi ir ļoti noderīgi meklējot atbildes gan uz
sadzīviskiem, gan zinātniskiem
jautājumiem.
Olaines Bibliotēkas sistēmbibliotekārs Andris Ondzulis plašāk iepazīstināja ar bibliotēkas
elektroniskā kataloga priekšrocībām – ērtu un ātru informācijas avotu meklēšanu. Pēc interesentu ierosinājumiem tika
atrastas dažādu autoru grāmatas un tematiskie izdevumi. Tostarp sanākušajiem bija iespēja
ielūkoties grāmatas apraksta
veidošanas procesā no bibliotēkas darbinieka pozīcijas.
Pasākuma informatīvā daļa
tika noslēgta ar ieskatu nākotnē: autorizācijas datu izsniegšanu lasītājiem, kas ļaus elektroniskajā katalogā izvēlēto
izdevumu pasūtīšanu, rezervēšanu un lietošanas termiņu pagarināšanu veikt jebkurā laikā
no jebkuras atrašanās vietas,
kur ir interneta pieslēgums, un
bibliotēkas krājumā esošo bagātīgo tematisko novadpētniecības materiālu un periodikas
datu bāzu veidošanu. Izskaņā
sekoja individuālo jautājumu atbilžu, labo vārdu un ierosinājumu sarunas.

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Par Olaines novada pašvaldības
kapitālsabiedrību 2013.gada pārskatiem.

• Piedalīties projektā "On your
marks, get set, Go!!" Itālijā 2014.
gadā no 12.maija līdz 18.maijam.

• Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2013.gada pārskatu.

• Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz 7 nekustamajiem īpašumiem.

• Par Olaines novada pašvaldības
2013.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu

• Par piekrišanu 13 zemes gabalu
iegūšanai īpašumā

• Atļaut Olaines Kultūras nama
sieviešu vokālam ansamblim "Ivuški" piedalīties XII starptautiskajā
tautu mākslas festivālā "Draudzības
vainags" Bobruiskā (Baltkrievijā)
un uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai, saskaņā ar iesniegtajiem
dokumentiem, pārskaitīt transporta,
vīzu noformēšanas un apdrošināšanas izdevumus no Olaines Kultūras
centra budžetā ieplānotajiem līdzekļiem.

• Izņemt no Rezerves zemes fonda
5 zemes gabalus un noslēgt Lauku
apvidus zemes nomas līgumu par šo
zemes gabalu iznomāšanu

• Piešķirt finansējumu EUR 2
333,33 apmērā starptautiskā projekta īstenošanai biedrībai "Pierīgas
partnerība".

• Par 2 zemes gabalu atsavināšanu,
pirkuma maksas apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomniekiem.

• Izbeigt Lauku apvidus zemes nomas līgumu un zemes gabalu ieskaitīt Rezerves zemes fondā.
• Par Lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanu par zemes gabala
iznomāšanu

• Apstiprināt nekustamā īpašuma
atsavināšanas izsoles noteikumus un
izveidot nekustamā īpašuma atsavināšanas komisiju izsoles organizēšanai un nodrošināšanai.

• Pārjaunot 2004.gada 23.augustā
noslēgtu Zemes nomas līgumu.

• Atzīt Olaines novada pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma nomas izsoli par nenotikušu.

• Piešķirt Olaines novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa remontdarbiem finanšu līdzekļus EUR
7317,84 apmērā no Olaines novada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļas "Mājokļu attīstība".

• Par 2 nekustamo īpašumu nokavētā nodokļa parāda un nokavējuma
naudas samaksas termiņa pagarināšanu.
• Atzīt par spēkā neesošu 12 zemes
vienību piekritību pašvaldībai un
ieskaitīt šīs zemes vienības rezerves
zemes fondā.
• Par 3 Olaines novada pašvaldības
atsavināto nekustamo īpašumu – zemes gabalu, izslēgšanu no Olaines
novada pašvaldības bilances.
• Noteikt, ka zemes vienība, 0,69
ha platībā piekrīt Olaines novada
pašvaldībai.

PAR MEŽA UGUNSNEDROŠO LAIKU
Rīgas reģionālā virsmežniecība informē, ka Valsts meža
dienests ar 2014. gada 17.
aprīli nosaka meža ugunsnedrošā laika posma sākumu visā valsts teritorijā.
Saskaņā Latvijas republikas
Ministru
kabineta
17.02.2004. noteikumu Nr. 82
"Ugunsdrošības noteikumi"
34. punktu, MEŽA UGUNSNEDROŠAJĀ
LAIKA
POSMĀ AIZLIEGTS:
1. kurināt ugunskurus mežā
un purvos, izņemot īpaši
ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos
ārpus šīs vietas;
2. atstāt ugunskurus bez
uzraudzības. Ugunskura
vietu atstāj, kad uguns
nodzēsta un gruzdēšana
pilnīgi beigusies;
3. nomest mežā, purvos vai
uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus
un citus priekšmetus;
4. veikt mežā un purvos

5.

6.

7.

8.

spridzināšanas darbus un
organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši
ierīkotas vietas;
medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos
lietot trasējošas lodes,
deglodes un prapjus no
viegli uzliesmojoša un
gruzdēt spējīga materiāla;
braukt ar mehāniskajiem
transportlīdzekļiem
pa
mežu un purviem ārpus
ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams
ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža
apsaimniekošanai;
ekspluatēt mežā, purvos
vai uz tos šķērsojošiem
ceļiem transportlīdzekļus
un citus mehānismus ar
bojātu iekšdedzes dzinēja
gāzu izplūdes sistēmu;
bez saskaņošanas ar
Valsts meža dienesta biroju (mežniecību) veikt
jebkuru dedzināšanu, kas,

radot dūmus, var maldināt
uguns novērošanas darba
veicējus.
Meža ugunsnedrošajā laika
posmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts
meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.
Papildus minētajam, saskaņā
ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10.1 pantu
meža īpašniekam (valdītājam) ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības prasību
ievērošanu mežā, kā arī pēc
Valsts meža dienesta amatpersonu pieprasījuma veikt meža
ugunsgrēka vietas uzraudzību
pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.
Meža degšanas gadījumā,
lūdzam zvanīt Rīgas reģionālā virsmežniecības operatīvajam dežurantam, tālrunis Nr.20290468 vai meža
uguns apsardzības inženierim, tālrunis Nr. 29358889
vai VUGD, tālrunis Nr.112.

AICINĀJUMS PIEDALĪTIES OLAINES NOVADA SVĒTKU TIRDZIŅĀ
Olaines kultūras nams 24.
maijā aicina visus dārzeņu,
sulu, piena produktu, medus,
žāvējumu, desu, medījumu,
konservu, žāvētu zivju, tējas,
pašu ceptas maizes, pīrāgu,
kliņģeru, tirgotājus uz Olai-

Saņem
Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums

pa pastu!

nes novada svētku lauku labumu tirdziņu un amatnieku
tirdziņu ar izstrādājumiem no
koka, māla, vilnas un porcelāna vai stikla.
Informācija par tirgošanās
noteikumiem un iespēju tirgo-

ties savlaicīgi jāpiesakās pa
tālr. 67811618 (Vita) līdz 19.
maijam, jo vietu skaits tirgus
laukumā ir ierobežots. Ja gadījumā tiek piedāvāta vienāda
prece, priekšroka tiek dota
vietējā novada iedzīvotājiem.

Ja vēlaties saņemt "Olaines Domes Vēstis" savā pasta kastītē, tad
piesakieties pakalpojuma saņemšanai. Pieteikuma forma pieejama www.olaine.lv un klātienē
uz vietas pašvaldībā (Zemgales
ielā 33, Olainē un Meža ielā 2,

Jaunolainē) un Gaismu bibliotēkā (Gaismas ielā 1-1, Gaismās,
Stūnīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma numuri elektroniskā formā (sākot
no 2006.gada) ir atrodami
www.olaine.lv

• Par īres maksas noteikšanu dzīvojamā mājā.

• Par dzīvokļa īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Olaines
novada pašvaldības vārda.
• Par zemes ierīcības projekta izstrādi 2 nekustamajiem īpašumiem.
• Grozīt Olaines novada domes
2012.gada 24.oktobra sēdes lēmumu
par zemes ierīcības projekta izstrādi
nekustamajam īpašumam.

• Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, nekustamo īpašumu
adreses un nosaukuma piešķiršanu,
nekustamo īpašumu lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu
• Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķu noteikšanu.
• Par 3 grozījumiem Olaines novada domes 2014.gada 26.februāra
sēdes lēmumā.
• Iznomāt izsolē Olaines novada
pašvaldībai piekrītošos un piederošos 11 zemes gabalus.
• Apbalvot ar Olaines novada domes ATZINĪBAS RAKSTU Olaines
Mūzikas un mākslas skolas direktori
Ailitu Vidausku un Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle" vadītāju Larisu Korņejevu.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Olaines novada pašvaldība
atsavina tai piederošu nekustamo īpašumu Viršu ielā 23,
Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines novadā,
kadastra numurs: 8080 001 0439 (sastāvošs no vienstāva dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 8080 001 0439 001 un zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 8080 001 0439, 0.1988 ha platībā).
Nekustamā īpašuma īpašuma tiesības ierakstītas Rīgas rajona Zemesgrāmatu, Olaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā.
• Zemes atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) EUR 11 400.00.
• Maksāšanas līdzeklis – 100% euro.
• Zemes atsavināšanas izsoles solis EUR 200.00.
• Zemes atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda)
EUR 1140.00.00.
• Zemes atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa EUR 30.00
(tai skaitā PVN);
• Samaksas kārtība – trīs mēnešu laikā no izsoles dienas.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, jāiemaksā summa,
ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu
(drošības naudu), maksājumi veicami izsoles komisijas norādītajā
kontā.
Izsole notiks 2014.gada 19.jūnijā plkst. 11.00, Olaines novada
pašvaldības telpās, 2 stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē,
Olaines novadā.
Izsoles rīkotājs – izsoles komisija.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 1.stāvā, Apmeklētāju un informācijas centrā, Olaines
novada pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv. Ar nekustamo īpašumu
var iepazīties dabā.
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2014.gada 16.jūnijā,
plkst.12.00.

Informācija par transportu uz
Sila kapiem un Pēternieku kapiem
Reisa Nr.5040 "Olaine - Sila kapi" un "Olaine - Pēternieku kapi"
kustības saraksts no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim:
Uz "Sila kapiem"
Olaine (Parka iela)
Jaunolaine (Meža iela)
No "Sila kapiem"
Sila kapi
Jaunolaine (Meža iela)

Se.
9:58
10:10
Se.
11:30
11:45

Sv.
11:35
11:47
Sv.
13:15
13:30

Uz "Pēternieku kapiem"
Jaunolaine (Meža iela)
Olaine (Parka iela)
No "Pēternieku kapiem"
Pēternieku kapi
Olaine (Parka iela)

Se.
11:45
11:58
Se.
13:00
13:15

Sv.
9:45
9:58
Sv.
11:15
11:30

Autobuss kursē pa vienam reisam sestdienas un svētdienās gan uz
"Sila kapiem", gan uz Pēterniekiem. Autobuss gaidīs uz vietas vienu
stundu un dosies atpakaļ uz Olaini un Jaunolaini. Reisi kursē vasaras
perioda no 1.aprīļa līdz 31.oktobrīm.

AA GRUPA OLAINĒ

2014.gada 13. aprīlī Olainē, Olaines novadā, nodibināta jauna
AA (Anonīmo Alkoholiķu) grupa "Dzīve".
Sapulces notiek ceturtdienās plkst. 18:30, Zemgales ielā 31, Olainē,
trešajā stāvā (ieeja pa centrālajām durvīm, starp Optikas un Skaistumkopšanas saloniem, pa vidu).
Precīzāka Informācija mājas lapā: www.aa.org.lv, sadaļā sapulces.
Sapulces notiks gan latviešu, gan krievu valodās.
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Pasākumi Olaines novadā maijā un jūnijā
KAD

KAS

KUR

17.05.
17.05. plkst. 21.00

Muzeju nakts 2014 Dzintars / sarkanā krāsa
Gleznošanas studijas gada darbu skates atklāšana
Muzeju nakts ietvaros
Olaines novada tenisa turnīrs "Pavasaris 2014"
Ghetto Olaine Floorball

Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzeja
lielajā zālē
Olaines stadionā, Tenisa kortā
Olaines slidotavā

OLAINES NOVADA SVĒTKI
Novada svētkiem veltītie sporta pasākumi:
• Bomball;
• Krosa skriešanas sacensības "Olaines Apļi"
• Inline hokeja turnīrs
Deju uzvedums "Viss atkal ir kā senāk"

Mežaparka laukumos un celiņos,
Zemgales ielā, pie Olaines Kultūras
nama, slidotavā, Olaines Mežaparkā,
Ieeja bezmaksas

Brīvdabas kino atklāšana ar spēlfilmu
"Džimlai Rūdi rallalā!"
Lekcija "Černobiļa - mūsu vēstures daļa
un šodienas tūrisma objekts"
Olaines novada Ģimeņu svētki Jaunolainē

Olaines Mežaparka Estrādē
Ieeja bezmaksas
Olaines Pieaugušo izglītības centrā

17.05.
21.05.
24.05.
visas dienas garumā

24.05. plkst. 19:30
30.05. plkst. 22:00
Maija mēneša otrā puse
(laiks tiks precizēts)
01.06. plkst. 12:00 – 15:00
04.06.
11.06.
13.06. plkst.15:00
Atkarībā no spēļu grafika
Sīkāka info: www.lihc.lv
Atkarībā no spēļu grafika
Sīkāka info: 29352398
a73olaine@gmail.com

Stadionā pie Olaines 1.vidusskolas

Ghetto Olaine Floorball
Ghetto Olaine Football
Filma "Sibīrijas bērni"
Olaines sporta centra kausa izcīņa INLINE hokejā

Jaunolaines Kultūras namā, Jaunolaines
stadionā. Ieeja bezmaksas
Olaines Slidotavā
Olaines Slidotavā
Olaines Kultūras namā. Ieeja bezmaksas
Olaines slidotavā

Olaines novada TENISA čempionāts

Olaines stadionā, Tenisa kortā

Informācija par izstādēm Olaines novada bibliotēkās varat iegūt www.olaineskultura.lv/lv/bibliotēkas

Olaines novada dome
Un tas vislielākais guvums
Kopīgā mūžā Tavā un manā
Ir divu cilvēku tuvums,
Uzticība un saprašanās.

sveic ZELTA kāzās
Jāni un Viktoriju Konošonokus

(Laulība noslēgta 1964.gada 30.aprīlī Olaines ciema izpildkomitejā);

JAUNS SOCIĀLAIS PAKALPOJUMS OLAINES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM
Pakalpojuma mērķis ir uzlabot šo
personu dzīves kvalitāti.
Pakalpojuma sniegšanai tika iegādāts
mikroautobuss ar papildaprīkojumu
cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem
pārvadāšanai, kas paredz drošu un ērtu
cilvēku pārvadāšanu invalīdu ratiņkrēslā, ka arī aprīkots ar nestuvēm guļošo
cilvēku pārvadāšanai.
Olaines novada pašvaldības iedzīvotajiem tiek piedāvāts jauns sociālais pakalpojums – specializēts transports
personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu.

Pašvaldībai specializētā transporta
iegāde izmaksāja EUR 42 598 no budžeta līdzekļiem, kas ir jāizmaksā 60
(sešdesmit) mēnešu laikā.
Tiesības saņemt specializētā transporta
pakalpojumu ir personām, kuru ienāku-

mi mēnesī nepārsniedz valstī noteikto
minimālo algu un kuri veselības stāvokļa dēļ nevar izmantot sabiedrisko transportu. Brauciena mērķis ir saistīts ar
vienu no šādiem nosacījumiem:
1. veselības aprūpes pakalpojumu
saņemšanu;
2. juridisko pakalpojumu saņemšanu;
3. darbību veikšanu valsts vai
pašvaldības institūcijās.
Specializētā transporta pakalpojumu
piešķir Olaines novada PA "Olaines sociālais dienests" saskaņā ar 26.01.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.4 "Sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtība Olaines novada pašvaldībā".

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā
no 10.04.2014. līdz 11.05.2014. reģistrētie mirušie
Beļuns Marjans, 76 gadus vecs, 19.04.2014
Carkova Maija, 78 gadus veca, 20.04.2014
Čukna Voldemārs, 91 gadus vecs, 26.04.2014
Filozafoviča Ludmila, 54 gadus veca, 29.04.2014

Franckevičs Māris, 33 gadus vecs, 17.04.2014
Jakovļeva Lidija, 84 gadus veca, 08.05.2014
Sevčuns Ludvigs, 89 gadus vecs, 06.05.2014
Šumska Marija, 72 gadus veca, 14.04.2014

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

70. gadskārtā
Agafonovu Tatjanu
Bērziņu Kārli
Dunajevu Ļubovu
Gailīti Maiju
Grinbergu Intu
Ivanovu Annu
Kaķi Dzintru
Kiseļovu Irinu
Krūmiņu Vizmu
Laukmani Maiju
Ponasenkovu Valentinu
Taivānu Leonu
Valovu Lidiju
Voitešonoku Loniju
75. gadskārtā
Beču Ilmāru
Beimo Kazimiru
Bezručko Nikolaju
Jakovļevu Loru
Jurkoni Aleksandru
Kalniņu Janīnu
Kņaževu Georgiju
Kovaļovu Vladimiru
Krevāni Veltu
Kruglovu Nikolaju
Kubuliņu Marutu
Legzdiņu Edvīnu
Starodub Nikolai
Taraškeviču Elvīru
Tolēnu Jāni
Trivoženkovu
Aleksandru
Ziediņu Juri
80. gadskārtā
Āboliņu Gunāru
Gulbi Dzidru
Kalpiņu Haraldu
Polukejevu Margaritu
Stoļarovu Jeļenu
Voitāni Maigu
85. gadskārtā
Drigotu Aldonu
Kraukli Intu
Štekeļu Jekaterinu
90. gadskārtā
Paremski Vladimiru
93. gadskārtā
Stefanovu Mariju
95. gadskārtā
Jeļisejevu Liliju

Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums
"Olaines domes vēstis"
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus sūtiet
uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv
vai zvaniet pa tālr. 67146026,
67146022.

