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HOKEJA TURNĪRS
MAZAJIEM HOKEJISTIEM,
LEDUS IZRĀDE UN DISKO

OLAINES PILSĒTAI
APRIT 47 GADI

Februāris jau 47 gadus ir Olaines dzimšanas dienas mēnesis,
un jau vairākus gadus Olainē
pastāv tradīcija veidot plašu
kultūras un izklaides pasākumu
programmu, kas priecē ikvienu
olainieti.
Lai arī šī gada februāris mūs
nelutināja ar sniegu un ziemai
raksturīgajiem laika apstākļiem, svētki bija krāsaini un
aktīvi. Liels prieks ir par vispārizglītojošo skolu un skolu
jauniešu aktīvu iesaistīšanos
šo svētku tapšanā. 22. februāra rīts atnāca ar stipru lietu, bet
vēlāk laiks lutināja ar siltumu.
Jaunieši piedāvāja ikvienam
interesentam piedalīties radošajās darbnīcās, kur varēja
veidot mūzikas instrumentus,
zīmēt un krāsot, apgleznot au-

duma maisiņus, piedalīties rotaļās un vērot brīnumus, kurus
rādīja Olaines Tehnoloģiju un
Mehānikas koledžas audzēkņi.
Visiem pasākuma apmeklētājiem bija iespēja pavizināties
zirga pajūgā un apmeklēt minihokeja turnīru.
Īpaši šim pasākumam tapa
mūsu pašu ledus skulptūra
– Olaines pilsētas ģērbonis,
kuru visas dienas laikā veidoja
mākslinieki Rinalds un Anrijs
Opincāni.
Viņi ir pirmās Latvijas ledus
skulptūru festivāla "Finlandia
– ledus skulptūras" uzvarētāji (1998.g.), pasaules ledus
skulptūru čempionāta dalībnieki (Luleo, Zviedrija, 2000.g.),
daudzkārtējie Jelgavas starptautisko ledus skulptūru festi-

vālu dalībnieki, vairākkārtēji
laureāti un "Skatītāju simpātiju" balvu ieguvēji (no 1998.g.).
Vakarā mūsu Mežaparks pārvērtās par pasaku mežu, kur
nojumes pārtapa par krāsainām
cepurēm un tika izgaismots
ūdenstornis un estrādes apkārtne.
Pasākuma kulminācija bija
grupas "MUSIQQ" uzstāšanās
un vakara noslēgums ar kopīgu
atpūtu diskotēkā.
Šie svētki ir pagājuši un gatavojamies nākošajiem, kur atkal
būsim vienoti gan ikdienā, gan
svētkos!
Kultūras pasākumu
organizatore V. Jansone

Olaines novada iedzīvotāji nedēļas nogalē, 21. un 22.
februārī, tika priecēti ar daudz
un dažādiem notikumiem, aktivitātēm un pasākumiem. Arī
Olaines Sporta centrs nebija
aizmirsis par saviem tradicionālajiem un jau iemīļotajiem
sporta aktivitāšu pasākumiem
pilsētas dzimšanas dienas ietvaros.
Diemžēl, dēļ nepiemērotajiem
laika apstākļiem un lietus, nācās atcelt "Ziemas sporta dienu" Olaines kalnā un aktivitātes Mežaparkā. Olaines Sporta
centrs atvainojas visiem tiem,
kas gaidīja plānotās aktivitātes.
Piektdienas vakarā, Olaines
Slidotavā, tika plaši apmeklēta
ledus izrāde "Svētki lieliem un
maziem", kuru izslidoja Rīgas
ledus teātra studija "Attīstība". Ledus izrādē varēja vērot
dažādu vecuma grupu slidotājus, kas bija tērpušies dažādos
pasaku tēlos un varoņos. Sastapt varēja ne tikai salatēvu
un sniegbaltīti, bet arī klaunu,
mērkaķus, vabolītes, sniegavīru u.c.
Pēc izrādes visi skatītāji varēja
paši doties uz ledus un nodoties
slidošanas priekam trīs stundu garumā. Par muzikālo nofomējumu rūpējās Dj Alekss.
"Ledus Disko" pasākums kā
vienmēr pulcēja ļoti plašu slidot gribētāju skaitu.
Sestdienas rītā Olaines Slidotava atkal uzņēma "apgriezienus", jo norisnājās "HOKEJA
TURNĪRS MAZAJIEM HOKEJISTIEM". Turnīrā pie-

dalījās 4 komandas – divas
no Jelgavas ("Zemgale I" un
"Zemgale II"), kā arī mūsu
pašu novada bērnu komandas.
Olaines mazie hokejisti tika sadalīti divās komandās – "Vilki"
un "Lapsas".
Lai mazajiem sportistiem un
to vecākiem nepietrūktu spēka
gan slidot, gan atbalstīt savējos, bija iespēja nobaudīt uz
vietas vārītu zupu.
Kopā tika aizvadītas sešas ļoti
spraigas spēles, kurās jaunie
hokejisti cīnījās par katru atlēkušo ripu un iespēju iemest
vārtus. Šajā turnīrā spēcīgākie
izrādījās mūsu pašu hokejisti.
1.vietu izcīnīja komanda "Lapsas", otro vietu komanda "Vilki". Trešo godalgoto vietu izcīnīga jelgavnieki "Zemgale I",
bet ceturto "Zemgale II". Visas
komandas saņēma medaļas un
sarūpētus sporta centra suvenīrus un piemiņas nozīmītes
"Olainei 47".
Olaines Sporta centra kolektīvs izsaka lielu paldies hokeja trenerim Gintam Ritumam
un trenera palīgam Nikolajam
Bižānām par pasākuma organizēšanu, tiesāšanu un vadīšanu,
kā arī visiem dalībniekiem un
to vecākiem par piedalīšanos
sacensībās!
Paldies visiem Olaines novada
iedzīvotājiem par dalību Olaines Sporta centra pasākumos!
Marika Broka
Olaines novada sporta
organizatore

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETŅU PROJEKTU KONKURSU!
Lai veicinātu bērnu un jauniešu saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un popularizētu veselīgu dzīvesveidu, Olaines novada pašvaldība
aicina Olaines novada izglītības, kultūras un sporta iestādes, Olaines NVO apvienībā reģistrētās nevalstiskās organizācijas un juridiskās personas
piedalīties Olaines novada pašvaldības rīkotajā bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā,
lai pretendētu uz finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Olaines novada pašvaldības mājaslapā: www.olaine.lv

Olaines
pilsētai - 47!
Atskats uz bērnu deju kolektīva "Oļi" izrādi "Velniņi"

2. lpp.

Tēja ar
iedvesmu
Jauniešu tikšanās ar Gati
Trikuli un Aleksandru Breži

3. lpp.

Sporta
aktualitātes
Teniss, makšķerēšana, slidošana u.c. sporta jaunumi

4. lpp.

Pabalsti
vecākiem
Sociālais dienests informē
par pabalstu piešķiršanu

5. lpp.

Izmanto
iespēju!
Piesaki projektu Eiropas
fondu līdzfinansējumam!

6. lpp.

OLAINES IEDZĪVOTĀJI RUNĀ
KĀ JŪSUPRĀT VARĒTU PILNVEIDOT
NOVADA SVĒTKU PROGRAMMU?

Jaruševska (61)
Lielākais uzsvars noteikti būtu jāliek
uz bērniem. Jau esošās aktivitātes
varētu papildināt ar atraktīviem
konkursiem, lai bērniem būtu lielāka
interese iesaistīties. Nevajadzētu
aizmirst arī par balviņām.

Vadims (48)
Līdzšinējo programmu varētu
papildināt ar vairāk aktivitātēm
Olaines Mežaparkā. Varētu izveidot
podnieka vai kalēja darbnīcu, kur,
piemēram, būtu iespējams izkalt
monētas ar Olaines simboliku. Tāpat
Olaines Mežaparkā ir izveidota neliela
velosipēdu trase. Manuprāt, bērni
labprāt iesaistītos, ja tur tiktu uzrīkotas
nelielas velosipēdu vai skrituļslidu
sacensības.

KĀ MELNS TAPA BALTS!
Olaines pilsētas svētku ietvaros, divus vakarus, 19. un 21.
februārī, Olaines Kultūras
namā dzirkstīja deju prieks un
krāšņi tērpi, jo bērnu deju kolektīvs "Oļi" aicināja uz muzikālo deju izrādi "Velniņi", kas
iestudēta pēc R.Blaumaņa pasakas motīviem.
Apakšvirsraksts "Kā melns top
balts" izrādei "Velniņi" šķita
visaptverošs – gan izejot laukā
un izjūtot šī gada silto februāri, gan aizdomājoties, kā mēs
katrs un visi kopā maināmies.
90 dejotāji rādīja priekšnesumu, kas bija baudāms, vērojot
video projekcijas un mazos

dejotājus, kas atbildīgi izdejoja
un radīja pasakas noskaņu.
Izrādes bija plaši apmeklētas.
Domājams, ka šis skatītāju
pieplūdums ir izskaidrojams
ne tikai ar mazo mākslinieku
radu saimi, bet arī ar olainiešu vēlmi baudīt jau vairākkārt
attaisnotās izrādes, ko radījuši
deju kolektīvs " Oļi" un viņu
vadītāji Jānis un Anita Precinieki. Ikreiz tiek veidots visu
vecumu skatītājiem viegli uztverams sižets, un šoreiz tas
bija R.Blaumaņa pasakas stāstījums ar tēlainām foto un video projekcijām uz pārdomātas
un gaisīgas dekorācijas, labi

pazīstamuu un mīļu mūziku,
un, protams, ar tērpiem, kuros
autoru fantāzija izpaudās visā
krāšņumā.
Olaines Kultūras centrs vēlas teikt sirsnīgu paldies deju
kolektīva "Oļi" vadītājiem,
abiem izrādes "velniņiem" –
Krišijānim Grigalinovičam un
Norbertam Rikardam, teicējai
Aijai Patnovskai, kas iedzīvināja skatītāju iztēli, fotogrāfei
Inesei Bitei un Olaines novada domei par atblastu radošu
domu piepildījumam.
Kultūras pasākumu
organizatore V. Jansone

Jolanta (31)
Man patīk arī iepriekšējo gadu
programma. Priecē tas, ka liela
uzmanība tiek pievērsta bērniem.
Labprāt gribētu, lai ir kāds talantu
konkurss bērniem Mežaparka
estrādē.

Ginta (23)
Manuprāt, galvenais, lai programmā
iekļautie pasākumi ir labi
noorganizēti un lai arī paši Olaines
iedzīvotāji ir atsaucīgi un labprāt
iesaistās.

Irina (31):
Galvenais, lai bērniem ir interesanti.
Ja ir labi laikapstākļi, varētu bērniem
piedāvāt piepūšamās atrakcijas.
Man patiktu, ja vakarā būtu arī salūts.

Viktorija (15):
Manā skatījumā arī iepriekšējās
svētku programmas ir bijušas labas,
jo tajās ir padomāts par aktivitātēm
gan bērniem, gan jauniešiem, gan
pieaugušajiem. Tūlīt sāksies darbs
pie novada svētku programmas, kuras
veidošanā piedalīšos arī es, un viena
no prioritātēm noteikti būs tādas
programmas izveide, kas ir saistoša
visām vecuma grupām.
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IESPĒJA ORGANIZĒT SKOLĒNU
NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMUS VASARAS BRĪVLAIKĀ
OLAINES NOVADĀ!
Aicinājums vasaras brīvlaikā radīt iespēju 15 līdz 17 gadu vecumu sasniegušiem
skolēniem apgūt darba prasmes un iemaņas, organizējot nodarbinātības pasākumus
Olaines novadā laika posmā no 2014. gada 30.jūnija līdz 2014. gada 22.augustam.
Ar kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā,
iespējams iepazīties Olaines novada pašvaldības mājaslapā: www.olaine.lv

"TĒJA AR IEDVESMAS
GARŠU" JAUNIEŠIEM

25.februāra vakarpusē, Olaines
Kultūras namā, jaunieši, cikla "Tēja ar iedvesmas garšu"
ietvaros, tika atkal aicināti uz
sarunu vakaru. Šajā reizē bija
ieradušies divi spilgti, radoši
un gados ļoti jauni pārstāvji
no studijas Darva, Gatis Trikulis un Aleksandrs Breže,
kas nodarbojas ar to, kas
pašiem ļoti patīk un aizrauj
– video, grafisko dizainu un
sietspiedes tehniku.
Puiši mūs, jauniešus, iepazīstināja ar gaitu, kā radusies studija Darva. Tā esot bijusi dažu
tuvāko draugu ideja, kuras
mērķis bija darīt un nopelnīt ar
to, kas pašus ļoti aizrauj. Tā it
īpaši ir sietspiedes tehnika, ar
ko tiek apdrukāti krekli, auduma maisiņi, apakšbikses, vizītkartes un daudz kas cits.
Par puišu panākumiem liecina
jau tas, ka studija Darva nesen
nosvinējusi viena gada jubileju
un negrasās apstāties savā darbībā. Gatim un Aleksim ir lieli
mērķi. Tā kā puiši atbalsta projektu Occupay me Riga, arī viņi
vēlas padarīt Rīgu par mazo
Berlīni. Lai neviens nams un
ēka Rīgā nestāvētu tukši. Viņu-

prāt, telpas jāveido par radošajām darbnīcām, kurām jākalpo
kā sabiedrības izaugsmes instrumentiem. Arī viņu darbnīca
un studija bijis tukšs pagrabs,
kas stāvējis pamests, lai gan atrodas pašā Rīgas sirdī.
Puiši atnācējus iepriecināja arī
ar
paraugdemonstrējumiem
sietspiedes tehnikā, izklāstot
gan tehniskos pamatus, gan
rādot praktisko daļu, kuru rezultātā tika apdrukāti krekli
ar tieši šim pasākumam veltītu apdruku. Gatis un Aleksis
aicināja jauniešus nebaidīties
realizēt savas idejas un vēlmes.
Vienmēr ir vērts vismaz mēģināt, un, ja mēģinās daudzas
reizes pēc kārtas, rezultāti būs
garantēti.
Šis bija jau astotais sarunu vakars ciklā "Tēja ar iedvesmas
garšu", kurā interesanti cilvēki
tiek aicināti pastāstīt par viņu
vēl interesantākajām nodarbēm.
Tiekamies nākamajos sarunu vakaros!
Ieva Rokule,
Olaines novada jaunatnes
lietu speciāliste

Vokālo ansambļu "Sarma" un
"Undīne" panākumi Jelgavā
2014. gada 22.februārī Jelgavas Valsts ģimnāzijā norisinājās Jelgavas pilsētas un tuvāko
novadu vokālo ansambļu skate,
kurā piedalījās Jelgavas, Ozolnieku, Olaines un Bauskas novada vokālie ansambļi – kopā
24.
Mūsu novadu šajā skatē pārstāvēja divi kolektīvi: Jaunolaines
kultūras nama senioru vokālais
ansamblis "Sarma" (vadītāja
Baiba Ozoliņa) un Olaines kultūras centra sieviešu vokālais
ansamblis "Undīne" (vadītāja
Sanita Šeflere).
Jaunolaines kultūras nama se-

nioru vokālais ansamblis "Sarma" no pieciem senioru ansambļiem ieguva vislielāko punktu
skaitu. Ansambļa sniegums novērtēts ar 46,5 punktiem (no 50
iespējamajiem), un ansamblis
ieguvis augstākās pakāpes novērtējumu.
Olaines kultūras centra sieviešu vokālā ansambļa "Undīne"
sniegums novērtēts ar 43,17
punktiem, un ansamblis ieguvis 1.pakāpes diplomu.
Abu ansambļu dalībnieces un
vadītājas ir gandarītas par sasniegtajiem rezultātiem un pozitīvajiem iespaidiem.

JA TĒTIS BŪTU EGLE, UN MAMMA BŪTU
JŪRA, TAD ES BŪTU DZINTARIŅŠ!
22.ferbruārī Jaunolaines kultūras nams svinēja trīskāršus
svētkus – Olaines pilsētas 47
jubileju, Olgas Freibergas
dzimšanas dienu, un TDK
"Dzintariņš" 60 gadu radošās
darbības svētkus!
Šoreiz tikāmies pie mums Jaunolainē, kur mājvietu radis
viens no "Dzintariņa" draugiem – BDK "Pienenīte" (vadītāja Svetlana Ļitvinova). Savos
60 darbības gados TDA "Dzintariņš" jubileju atzīmē tikai ce-

turto reizi, un jubileju ieskaņu
koncertus "Dzintariņš" rīko
pie kāda no saviem tuvākajiem
draugiem Latvijā. Jau no agra
rīta kultūras namu piepildīja
TDA "Dzintariņš" dalībnieki
– dzīvespriecīgi, smaidīgi, lieli
un maziņi! Visa diena līdz koncerta sākumam tika pavadīta
draudzīgā rosībā un mēģinājumos. Koncertā piedalījās 245
dejotāji, vecumā no 2 līdz 65
gadiem. Kuplā skaitā uz skatuves dejoja "Dzintariņa" absol-

venti. Programmā tika iekļautas Zinaīdas Zeltmates, Ulda
Žagatas, Ritas Spalvas, Jāņa
Purviņa, Olgas Freibergas u.c.
horeogrāfu dejas, kas tapušas
un dāvinātas tikai TDA "Dzintariņš".
Bija viss, ko vien dzimšanas
dienā var vēlēties – draugi,
smaidi, krāšņi tērpi, dziesmas,
kliņģeri, ziedi un daudz sveicēju!
Daudz laimes!
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OLAINES SPORTA CENTRA BALVAS IZCĪŅA
GALDA TENISA SACENSĪBĀS, 4 KĀRTA
lielinās. Pirmo reizi sacensībās piedalījās arī
divas daiļā dzimuma pārstāves.
Šoreiz sacensībās piedalījās 12 dalībnieki,
kas atkal tika sadalīti divās līgās – 1.līgā un
augstākajā līgā.

23.februārī, Olaines 2. vidusskolas sporta
zālē tika aizvadīta nu jau 4.kārta "Olaines
Sporta Centra balvas izcīņa" galda tenisā.
Pozitīvi, ka katru reizi dalībnieku skaits pa-

1.līgā pirmo vietu ieguva visa turnīra jaunākais spēlētājs Ņikita Šlajus (2004.dz.g.). otro
un trešo vietu saņēma abas meitenes – Aleksandra Peškova un Polina Černavskaja.
Augstākajā līgā joprojām domenē Vladimirs
Šlikovs, kurš arī visa turnīra kopvērtējumā
ieņem pirmo vietu. Otro vietu ieguva Aleksandrs Koptevs un trešo vietu – Deniss Drabovičs.

Olaines novada pašvaldība sveic hokeja komandu "OLAINE" ar uzvaru Olaines
novada amatieru hokeja turnīrā "Olaines Sporta centra kauss 2014".
Paldies turnīra lieldraugiem "Swedbank" un Nūjas.lv par atbalstu un balvām.
Sīkāka informācija, bildes, rezultāti – www.olaine.lv; www.olainessports.lv

NOSLĒGUŠĀS ZEMLEDUS
MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS
22.februārī makšķerēšanas entuziasti un bezbailīgie devās uz
Alauksta ezeru, lai noskaidrotu
šī gada čempionus zemledus
makšķerēšanā.
Paskatoties ārā pa logu šķiet,
ka pienācis jau pavasaris un
visas ūdenstilpnes ir atsalušas.
Taču tā nebūt nav, jo ir vietas,
kur makšķerēšanas prieki netiek aizmirsti.
Šogad, 30 vīru sastāvā, Olaines
novada makšķernieki devās
uz Alauksta ezeru, kas atrodas
Vecpiebalgas novadā, lai ķertu
lielākos lomus un iegūtu novada čempiona titulu.
Neskatoties uz siltajiem laika

apstākļiem, sacensības noritēja
bez nepatīkamiem starpgadījumiem un makšķernieki ziņoja,
ka Alaukstā ledus vēl piemērots makšķerēšanai.
Šogad pārāks par visiem
bija Aleksandrs Gagunovs,
kurš izvilka vislielāko lomu
(5,5kg), kā arī ieguva "Lielākās zivs īpašnieks" tilulu.
Aleksandrs noķēra 1,5kg smagu līdaku. Otro vietu ieguva
Jānis Antēns, izvelkot 2,3kg
lielu lomu, bet trešo godalgoto
vietu ieguva Ingerts Balodis ar
2,1kg lielu lomu. Otro lielāko
zivi izvilka Adrejs Laksa, bet
trešo Sergejs Cvetkovs.

Aicinām aktīvos jauniešus un brīvprātīgos iesaistīties pasākumu
kopuma "GHETTO OLAINE" organizēšanā un vadīšanā!
Brīvprātīgajiem ir iespēja vākt brīvprātīgo stundas.
Pieteikties var rakstot Olaines novada sporta organizatorei
Marikai Brokai uz sports@olaine.lv vai zvanot uz 26658689.
Sīkāka informācija – sports@olaine.lv.

OLAINES DZIMŠANAS DIENAI
VELTĪTĀS SKOLĒNU SACENSĪBAS
JEB "LEDUS STAFETES"
Katru gadu par godu Olaines
dzimšanas dienai tiek rīkotas
skolēnu sacensības Olaines Slidotavā. Iepriekšējos gados par
tradīciju bija kļuvušas šorttreka sacensības, tomēr šogad
Olaines Sporta centrs vēlējās
izmēģināt kaut ko jaunu un
nebijušu, ko piedāvāt visiem
slidot pratējiem un mīļotājiem.
Sacensības norisinājās 20.februārī, dienu pirms pilsētas lielajām svinībām. Stafetēs piedalījās Olaines 1.vidusskolas un
Olaines 2.vidusskolas skolēnu
katras klašu grupu komandas.
Kopā ap 200 dalībniekiem.
Komandas sastāvēja no piecām
meitenēm un pieciem zēniem.
Šī bija lieliska iespēja skolēniem savā starpā saliedēties
un cīnīties par kopēju uzvaru.
Katrai klašu grupas komandai vajadzēja iziet trīs stafetes – "Ātruma", "Tehnikas" un
"Pretstafeti".
Olaines Sporta centrs vēlas
pateikties Olaines novada Do-
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mei par uzbūvēto slidotavu un
skolotājiem par skolēnu slidotprasmes uzlabošanu, jo varēja
manīt, cik prasmīgi un veikli
prot slidot Olaines novada skolēni.
Visus skolēnus sveikt un apbalvot bija ieradušies arī Olaines
novada Domes pārstāvji – Inta
Purviņa, Ģirts Batrags, Aleksandrs Čmiļs un novada domes
priekšsēdētājs Andris Bergs.
Visi dalībnieki saņēma piemiņas suvenīru par dalību stafetēs, un uzvarētāju komandas kā
papildus balvu – kūku.
Olaines Sporta Centrs izsaka
pateicību visiem skolēniem
par dalību sacensībās, kā arī
Mārim Auzānam un brīvprātīgajām meitenēm par palīdzību sacensību organizēšanā!
Marika Broka
Olaines novada sporta
organizatore

INFORMĀCIJA VECĀKIEM
Saskaņā ar Olaines novada domes 2012.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.8 "Par sociālās palīdzības piešķiršanas un saņemšanas kārtību Olaines novadā" no 2014.gada 1.janvāra
Olaines novadā deklarētām ģimenēm ar bērniem, ja ģimenes ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī nepārsniedz 170 euro, ir tiesības saņemt:
1. APKURES PABALSTU līdz 215 euro apkures sezonā, ja ģimenes atbilst visiem
Noteikumos Nr.8 noteiktajiem kritērijiem;
2. PABALSTU BĒRNAM ĒDINĀŠANAI SKOLĀ – 50% apmērā;
3. PABALSTU BĒRNAM ĒDINĀŠANAI PIRMSSKOLAS IESTĀDĒ – 70% apmērā;
4. vienu reizi mācību gada laikā PABALSTU 72 EURO BĒRNA IZGLĪTĪBAI
UN AUDZINĀŠANAI.
Pabalsti tiek piešķirti uz
trim mēnešiem. Ja pēc trim
mēnešiem ģimenes materiālā
situācija nav mainījusies, ģimene var sniegt iesniegumu
atkārtoti.
Dokumenti, kas jāiesniedz,
ja ģimene pretendē uz sociālās palīdzības pabalstiem:
1. Izziņa no VSAA par katru
darbaspējīgo personu veiktajām sociālajām iemaksām par
pēdējiem trim pilniem mēnešiem;
2. Izziņa no izglītības iestādes, ja bērns nemācās Olaines
novada izglītības iestādē;
3. Ģimenes locekļu visu banku pārskati par ienākošo un
izejošo naudas plūsmu par
pēdējiem trim pilniem mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas;

4. Dokumenti, kas apliecina
veiktos maksājumus par pēdējiem trim pilniem mēnešiem par:
1) komunālajiem pakalpojumiem (apsaimniekošana, ūdens, siltumenerģija, elektrība, gāze, atkritumu izvešana u.c);
2) citiem pakalpojumiem
(sakari, internets, TV
u.c);
3) kredītiem.
Piezīme: Ja 4.punktā minētie maksājumi tiek apmaksāti
caur interneta banku, nav nepieciešami papildus apliecinoši dokumenti.
5. Ģimenēm, kur vecāki dzīvo šķirti, jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka par
bērnu/iem no otra vecāka

tiek saņemti uzturlīdzekļi, to
apmērs, ja uzturlīdzekļi netiek pārskaitīti caur interneta
banku.
6. Ja kādam no ģimenes locekļiem pieder akcijas vai
kapitāla daļas uzņēmumā,
jāiesniedz dokumenti, kas
apliecina, ka īpašniekam nav
iespēju rīkoties ar viņam piederošajām akcijām vai kapitāla daļām.
7. Ja pēdējo 12 mēnešu periodā pārdots ģimenei piederošs
nekustamais vai kustamais
īpašums, jāiesniedz dokumenti, kas apliecina kāda
summa izlietota vienīgās
dzīvesvietas nodrošināšanai
(tajā skaitā dzīvokļa komunālo pakalpojuma parāda, hipotekārā kredīta apmaksa u.c.
maksājumi).

Iesniegumu un dokumentus var iesniegt:
1. P/A "Olaines sociālais dienests" Zemgales ielā 33, Olainē 211.kabinetā, tālrunis 67146043.
Pieņemšanas laiki: pirmdiena 9.00-12.00,13.00-19.00, trešdiena:8.00-12.00,13.00-17.00,
ceturtdiena:8.00-12.00,13.00-18.00.
2. P/A "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrs Jaunolainē, Meža ielā 2,
tālrunis 67811295. Pieņemšanas laiki: pirmdiena 10.00-12.00,13.00-18.00
3.P/A"Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrā Stūnīšos,Gaismas ielā 6,
tālrunis 67931164. Pieņemšanas laiki: pirmdiena 9.00-12.00,13.00-18.00,
ceturtdiena: 9.00-12.00,13.00-18.00
P/A"Olaines sociālais dienests"

Olaines pilsētas politiski represēto
personu klubs "Atbalss" aicina:

BŪSIM KOPĀ
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA
UPURU PIEMIŅAS DIENAI
VELTĪTĀ PASĀKUMĀ:
otrdien, 25. martā plkst. 15.00
pie Olaines piemiņas akmens, lai kopīgi noliktu ziedus!
Plkst. 15.30 visi biedri tiek laipni aicināti
Zemgales ielā 31, III st. NVO apvienības telpās
uz tasi tējas vai kafijas.
Olaines Politiski represēto personu kluba "Atbalss"
vadītāja Skaidrīte Bendzule

PAR VIENREIZĒJU
SVĒTKU PABALSTU
PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
Saskaņā ar 2013.gada 27.novembra Olaines novada domes
sēdes lēmumu (prot. Nr.15,4.p.) personām ar invaliditāti,
kuru dzīvesvieta uz 01.11.2013. deklarēta Olaines novadā
un invaliditāte noteikta līdz 31.12.2013. tiek piešķirts
vienreizējs svētku pabalsts euro 28,46 (Ls 20,-)
transporta vai citu izdevumu kompensācijai.
Iesniegumi par svētku pabalstu tiek pieņemti p/a "Olaines
sociālais dienests" līdz 2014.gada 30.aprīlim.
Personas, kuras vēl nav saņēmušas minēto pabalstu, lūdzam
vērsties p/a "Olaines sociālais dienests" Zemgales ielā 33,
Olainē, 2.stāvā, 211.kab. vai tuvākajos klientu apkalpošanas
centros Jaunolainē vai Stūnīšos, ņemot līdzi:
1. invaliditātes apliecību;
2. pilnvaru, ja pabalsts tiks izmaksāts pilnvarotai personai;
Neskaidrību un jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruņiem
67146046,67146047
P/A "Olaines sociālais dienests"

MOBILAIS MAMOGRĀFS

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4
mobilajā mamogrāfā, kas 24. martā atradīsies pie Olaines veselības centra, Veselības ielā 5.
Uz mamogrāfa pārbaudi ierašanās tikai ar iepriekšēju pierakstu!
Pieraksts notiek pa telefoniem: 67 14 28 40 un 27 86 66 55
Sīkāka informācija www.mamografija.lv, vai uz e-pastu info@mamografija.lv

MĀRAS MARUTAS AUZAS zīmējumu izstādes
"Fantāzijas par sievieti" atklāšana

25. februāra pēcpusdienā Olaines Vēstures un mākslas muzejā sirsnīgā gaisotnē tika atklāta
mūsu pilsētas mākslinieces
Māras Marutas Auzas zīmē-

jumu izstāde ar nosaukumu
"Fantāzijas par sievieti".
Izstādes atklāšanā muzejā pulcējās mākslinieces ģimene,
draugi un mākslas cienītāji. Pa-

sākuma laikā klātesošie ar ziediem un labiem vārdiem sveica
mākslinieci, bet par noskaņu
rūpējās folkloras ansambļa
"Dzedziedas" meitenes, kuras
ar savām dziesmām pieskandināja muzeja telpas.
Pati māksliniece uzrunā pauda,
ka ar saviem darbiem viņa ir
vēlējusies pavēstīt par sievietes skaistumu un daudzveidīgo
dabu, kura ne vienmēr ir tik
"balta un pūkaina".
Izstādi ir iespējams apskatīt
Olaines Vēstures un mākslas
muzeja izstāžu zālē līdz 5. aprīlim.

EKSPOZĪCIJA "OLAINE
1. PASAULES KARA LAIKĀ"
Olaines Vēstures un mākslas
muzejā atklāta jauna ekspozīcija – "Olaine 1. Pasaules kara
laikā".
Olaines novada vēstures lappusēs svarīgu vietu ieņem Pirmais Pasaules karš. Beidzot ir
tapusi ekspozīcija, kas atspoguļo Pirmā Pasaules kara notikumus mūsu novadā. Pēdējā
pusgada laikā tika vākti eksponāti, apzinātas cīņu vietas,
un meklēta informācija par
Pirmā Pasaules kara notikumiem mūsu novadā. Vairāk kā
200 eksponātu, fotogrāfiju un

īstā kara laika blindāža ievedīs
jūs interesantajā un vienlaikus
noslēpumainajā vēstures notikumu pasaulē. Paralēli jaunajai
ekspozīcijai tiek veidota jauna
muzejpedagoģiskā programma
"Kauju ugunīs", kuru izbaudīt
varēs jau šī gada rudenī. Visi
ir laipni aicināti apmeklēt Olaines Vēstures un mākslas muzeja jauno ekspozīciju "Olaine 1.
Pasaules kara laikā".
Māris Ribickis
Olaines Vēstures un mākslas
muzeja vecākais speciālists
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PIESAKI PROJEKTU EIROPAS LĪDZFINANSĒJUMAM!

2012.gada 31.decembrī biedrība "Pierīgas partnerība" un
Kretingas vietējā Zivsaimniecības grupa parakstīja līgumu
par starptautiskā projekta īstenošanu 2014.gadā.
Projekts paredz starptautiskās sadarbības aktivitātes,
kuru mērķis gūt pieredzi
zivsaimniecības un tūrisma
jomā, lai savukārt dot iespēju uzņēmēju un saimnie-

cību īpašniekiem piedāvāt
kvalitatīvu konkurētspējīgu
pakalpojumu. Projekta ietvaros paredzētas apmācības
par zivsaimniecība vešanu pie
dažādām ūdenstilpnēm (dīķi,
ezeri, upes), zivju audzēšanas
jomā, tūrisma vadībā. Tāpat
paredzēti apskates braucieni
uz zivsaimniecības un tūrismu
vietām ar praktiskām nodarbībām, ar turpmākās sadarbības
iespējām.

Projekta programma ir plaša
un sevī ietver gan turpmāko
sadarbību tūrisma jomā starp
Kretingas un Pierīgas partnerības teritorijām, gan pieredzes
apgūšanu abās valstīs. Visi šie
pasākumi vērsti uz uzņēmējdarbības attīstību tūrisma un
zivsaimniecības jomā, sakārtotas teritorijas veidošanos,
vietējo iedzīvotāju motivāciju attīstībai. Jāatzīmē, ka minētās aktivitātes, ko veicina

biedrība "Pierīgas partnerība"
atbilst konkrētiem mērķiem,
kas noteikti biedrības Vietējā
attīstības stratēģijā un visu novadu spēkā esošiem attīstības
plāniem. Ieguvumi no minētā
projekta realizēšanas būs tai iedzīvotāju kategorijai, kas aktīvi darbojas zivsaimniecības un
tūrisma jomā un daļa no tiem
jau izmantojusi EZF finansējumu tūrisma un novadu attīstībai kopumā.

Tādēļ lūdzu pieteikties Mārupes, Olaines un Babītes interesentus, ūdenstilpņu īpašniekus,
zivsaimniecības un tūrisma
aktivitāšu veicējus dalībai projektā. No savas puses solam saturīgu, interesantu, idejām un
iespējām bagātu projektu.
Nadīna Millere
Biedrības "Pierīgas partnerība"
Valdes priekšsēdētāja

Biedrības "Pierīgas partnerība" paziņojumi
PROJEKTS 1
Biedrība "Pierīgas partnerība"
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
4. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam
pasākuma "Vietējās attīstības
stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 11.aprīļa līdz 2014.gada 12.maijam.
Projektu iesniegumi jāiesniedz
Mārupes novadā, Mazcenu alejā 33/3, (tālr. 26440279) vai
Olaines novadā, Zemgales ielā
33 (tālr. 67146030)
Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā, kas
parakstīti ar drošu elektronisko
parakstu un apliecināti ar laika
zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, jāiesniedz nosūtot uz Lauku
atbalsta dienesta e-pastu:
lad@lad.gov.lv.
9.kārtā pieejamais publiskais finansējums kopā ir
90 435.78 EUR.

programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 413. pasākuma
"Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju
īstenošanas teritorijā" un 411.
pasākuma
"Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros šādām aktivitātēm
un rīcībām:
413.pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās"
1.aktivitāte: iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana
un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem
1.1. rīcība: Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai vietējiem
iedzīvotājiem.
Pieejamais finansējums –
90 435.78 EUR.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības

Mērķis – nodrošināt vietējiem
iedzīvotājiem
nepieciešamo

PROJEKTS 2
sociālo pakalpojumu un publisko pakalpojumu pieejamību
pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, tādējādi būtiski uzlabojot
iedzīvotāju dzīves kvalitāti un
mazinot sociālās atšķirības.
Radīt pievilcīgu vidi uzņēmējdarbībai, lai nodrošinātu iedzīvotāju labklājību.
Iespējamie risinājumi:
• Atbalsts jaunu darba vietu
radīšanai, lai veicinātu pakalpojumu sektora attīstību
un uzlabotu pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti
• Atbalsts amatniecības un
uzņēmējdarbības attīstībai
• Atbalsts sociālo/saimniecisko/sabiedrisko pakalpojumu
centru izveidei un to darbības paplašināšanai u.c.
Rīcības ietvaros ir attiecināms:
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas teholoģiju
un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai vietējiem
iedzīvotājiem.

KONTAKTI

Biedrība "Pierīgas partnerība"
izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
2007.-2013.gadam pasākuma
"Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros
apstiprinātās Vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 11.aprīļa līdz 2014.gada 12.maijam.
7. kārtā pieejamais publiskais
finansējums ir 114930,54 EU.
Projektu iesniegumi jāiesniedz
Mārupes novadā, Mazcenu alejā 33/3, (tālr. 26440279) vai
Olaines novadā, Zemgales ielā
33 (tālr. 67146030).
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas
Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai 2007.-2013.
gadam pasākuma "Teritorijas
attīstības stratēģiju īstenošana" šādām aktivitātēm un
rīcībām:
Aktivitātes – "Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza
mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība" ietvaros

3.1.rīcība Atbalsts tūrisma un
zivsaimniecības attīstībai, pieejamais finansējums 114930,54
EU.
Mērķis – radīt brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta
pasākumu un aktīvās atpūtas
vietas, labiekārtot tās, un nodrošināt pieeju visām sociālajām iedzīvotāju grupām un vecumiem.
Radīt teritorijā esošo kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību sasniedzamību un
pieejamību, to apkārtējas vides labiekārtošana, saglabājot
un sakopjot dabas un kultūras
mantojumu.
Iespējamie risinājumi:
1. Izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai domātas publiski pieejamas vietas pie
ūdeņiem, nodrošināt ūdeņu
piekrastes pieejamību;
2. Celt iedzīvotāju apziņu par
dabas un kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšanas nepieciešamību;
3. Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana;
4. Veloceliņu, gājēju celiņus
izbūve;
5. Tūrisma potenciāla popularizēšana un attīstības veicināšana.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var
iepazīties biedrības "Pierīgas partnerība" konsultantu atrašanās vietā Mārupes novadā, Mazcenu alejā 33/3, atbildīgā Nadīna Millere, tālr.26440279,
nadina.millere@pierigaspartneriba.lv un Olaines novadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze Mazure, tālr.67146030, ilze.mazure@olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta
mājas lapā www.lad.gov.lv un mājas lapā www.marupe.lv. sadaļā Eiropas Savienība un www.olaine.lv; www.babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv
Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv, www.marupe.lv, www.olaine.lv, www.babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv
Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu
likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Nadīna Millere, Valdes priekšsēdētāja

Lai ilgi vēl dienās sirmajās,
Tāpat kā tolaik – pirmajās,
mīla līdz pēdējam
zaļoksna zarotu.
/Z. Purvs/

Olaines
novada dome

sveic ZELTA kāzās
Vladimiru un Margaritu Konopļovus

(Laulība noslēgta 1964. gada 1. Februārī Vologdas civilstāvokļa
aktu reģistrācijas birojā)
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• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Piešķirt pirmsskolas izdevumu
kompensāciju, vienādu ar vidējiem
uzturēšanas izdevumiem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
vienam bērnam mēnesī 2014.gadā
EUR 205,64, uz laiku no 2014.gada
1.februāra līdz 2014.gada 31.augustam (ieskaitot) par bērnu, kurš
saņem bērnu uzraudzības pakalpojumus pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja.
• Finansiāli atbalstīt Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa komitejas plānoto darbību 2014.gadā Olaines novadā, piešķirot EUR 360.00
no pašvaldības pamatbudžeta izdevuma sadaļas "Sociālā aizsardzība".
• Piedalīties projekta "Acting
trough Games" ietvaros apmācībās
"Make it your Millennium" Moldovā 2014.gadā no 29.aprīļa līdz
7.maijam, un no Olaines novada
pašvaldības pamatbudžeta sadaļas
"Dažādu izglītības pasākumu atbalsta fonds" piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 30% apmērā ceļa
izdevumiem (EUR 102).
• Apstiprināt kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines
novadā.
• Apstiprināt Olaines novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras
nometņu projektu konkursa nolikumu.

• Apstiprināt noteikumus Nr.1
"Olaines novada pašvaldības Videonovērošanas sistēmas iekšējie drošības un aizsardzības noteikumi".
• Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.8 "Grozījumi Olaines novada domes 2013.gada 21.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.15 "Olaines novada
pašvaldības nolikums"".
• Pieņemt zināšanai iepirkumu plānu 2014.gadam (ņemot vērā likuma
"Publisko iepirkumu likums" prasības).
• Par siltumenerģijas piegādes līguma saskaņošanu starp SIA "ZEIFERTI" un SIA "HOP Z".

no rezerves fonda un lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanu par
zemes gabala iznomāšanu.

• Atļaut SIA “Lanata" saglabāt
īpašuma tiesības uz zemes gabalu
"Rītupes 1".

• Par zemes gabala lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabala ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

• Apstiprināt 2014.gada 18.februāra nekustamā īpašuma atsavināšanas
izsoles protokolu.

• Par lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanu par zemes gabala
iznomāšanu.

• Apstiprināt 2014.gada 25.februāra dzīvokļa īpašuma īres tiesību
izsoles protokolu.

• Grozīt Olaines novada domes
2013.gada 23.oktobra sēdes lēmumu par zemes gabala izņemšanu no
Rezerves zemes fonda un Lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala iznomāšanu.

• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam,
sadalot nekustamā īpašuma zemes
vienību divos patstāvīgos nekustamajos īpašumos.

• Par siltumenerģijas piegādes līguma saskaņošanu SIA "ZEIFERTI"
un SIA "ATAUGA G".

• Par zemes gabala atsavināšanu,
pirkuma maksas apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nominieku

• Par zemesgabalu nomas līgumu,
noslēgtu ar AS "OLAINES ŪDENS
UN SILTUMS" un SIA "ZEIFERTI", izbeigšanu.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no Olaines novada
pašvaldības bilances nekustamo
īpašumu.

• Par zemesgabalu nodošanu
AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" un SIA "ZEIFERTI" lietojumā.

• Par nomas līguma ar SIA "BITE
LATVIJA" grozīšanu un termiņa pagarināšanu.

• Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu un piekrišanu zemes iegūšanai 8 īpašumos.
• Par 2 zemes gabalu izņemšanu

• Par nekustamā īpašuma – zemesgabala nomas līguma grozīšanu un
termiņa pagarināšanu.
• Par dzīvojamo telpu īres līguma,
izbeigšanu.

• Apstiprināt zemes kadastrālās
uzmērīšanas rezultātā precizēto kopplatību nekustamajam īpašumam.

18. februāra vakarā Olaines
Pieaugušo izglītības centra
telpās Olaines novada iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties
ar jauno Olaines novada pašvaldības policijas priekšnieku,
Ervīnu Siliņu.
Tikšanās laikā Siliņa kungs
sīkāk iepazīstināja klātesošos
ar pašvaldības policijas kompetenci un darbību, atbildēja

uz iedzīvotāju jautājumiem un
uzklausīja ieteikumus.
Iespēju tikties ar Siliņa kungu
izmantoja apmēram trīsdesmit
Olaines novada iedzīvotāji.
Starp tiem bija gan seniori, gan
jauni cilvēki.
Kad Siliņa kungs bija sniedzis
nelielu ievadrunu par sevi un
pašvaldības policijas pienākumiem un darbības lauku, vārds
tika dots iedzīvotājiem.

• Atcelt sociālās istabas statusu
dzīvojamai telpai Olainē.
• Par Olaines novada pašvaldības
dzīvokļa apsardzības nodrošināšanu.
• Uzņemt 2 personas p/a ‘’Olaines
sociālais dienests’’ Olaines sociālās
aprūpes centrā uz pastāvīgu laiku
• Piešķirt vienreizēju materiālu pabalstu EUR 250,- elektrības
pieslēguma nodrošināšanai no p/a
"Olaines sociālais dienests" budžeta
līdzekļiem.

• Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu nekustamajam īpašumam.

• Noteikt noslēgtajiem Lauku apvidus zemes nomas līgumiem nomas maksas maksājuma pirmā termiņa pagarinājumu līdz 2014.gada
30.aprīlim.

• Par nekustamo īpašumu apvienošanu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu 2 īpašumos.

• Grozīt 2009.gada 1.februāra nedzīvojamo telpu Olainē Nomas līgumu, noslēgtu ar SIA "Optikas pakalpojumi’’

• Par grozījumu Olaines novada domes 2012. gada 24. Oktobra
nolikumā Nr.6 ‘’Par sociālo istabu
statusa noteikšanu, īres tiesību piešķiršanas kārtību, vietu ierādīšanu

• Par KPFI projektiem oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai, uzlabojot Olaines izglītības iestāžu ēku
energoefektivitāti.

• OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI •
Saistošie noteikumi Nr.8
Grozījumi Olaines novada domes 2013.gada 21.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.15
"OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS"
Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1. punktu un 24.pantu

AIZVADĪTA PIRMĀ TIKŠANĀS AR JAUNO OLAINES
NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS PRIEKŠNIEKU
Klātesošajiem visvairāk interesēja atbildes uz jautājumiem,
kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. Aktuāli bija jautājumi par Olaines
novada pašvaldības policijas
resursu pietiekamību un patrulēšanas efektivitāti. Jaunieši
vēlējās noskaidrot arī to, kas
tiek darīts, lai ierobežotu legālo
narkotiku izplatīšanos Olaines
novadā.
Tikšanās laikā Siliņa kungs
sniedza atbildes uz visiem jautājumiem, kā arī atzinīgi novērtēja un solīja ņemt vērā iedzīvotāju ieteikumus.
Šī bija pirmā šāda veida tikšanās, tomēr Siliņa kungs norādīja, ka saikne starp pašvaldības policiju un iedzīvotājiem
ir ļoti svarīga, tādēļ ir iecere
tikšanos ar pašvaldības policijas priekšnieku organizēt
regulāri.

sociālajā istabā un īres līguma slēgšanu’’

1.

"25.15.
25.15.1.
25.15.2.
25.15.3.
25.15.4.
25.15.5.
25.15.6.
25.15.7.
2.

Izdarīt Olaines novada domes 2013.gada 21.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.15 "Olaines novada pašvaldības nolikums" grozījumu, izsakot II. daļas "Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja
vietnieku un pašvaldības izpilddirektora pilnvaras" 25.15.punktu šādā redakcijā:
pieņem lēmumus par īpašuma un juridiskās nodaļas sagatavotiem lēmumiem par:
nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā;
nekustamā īpašuma atvieglojuma piešķiršanu;
nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma nokavējuma naudas
dzēšanu nekustamā īpašuma nodoklim;
nodokļu (nodevu) maksāšanas termiņu pagarināšanu;
visa veida tirdzniecības atļauju izsniegšanu;
administratīvās lietas izskatīšanas termiņa pagarināšanu;
numuru vai nosaukumu piešķiršanu ēkām, apbūvei, paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām (precizēšanu, grozīšanu
un dzēšanu);"
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas dienu.

Pašvaldības policija ATGĀDINA SUŅU ĪPAŠNIEKIEM –
"Savāc suņa ekskrementus publiskās vietās!"
Ministra kabineta noteikumu
Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai
un demonstrēšanai publiskās
izstādēs, kā arī suņa apmācībai" 52.3 punkts paredz,
ka mājas (istabas) dzīvnieka
īpašniekam vai turētājam ir

pienākums apdzīvotu vietu
teritorijā savākt sava mājas
dzīvnieka
ekskrementus.
Noteikumu prasību izpildi
kontrolē policija.
Atbildība par šo noteikumu
neievērošanu noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 106.pantā.

Pamatojoties uz šo normatīvo
aktu, par dzīvnieku turēšanas,
labturības, izmantošanas un
pārvadāšanas prasību pārkāpšanu – izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit
euro, bet juridiskajām per-

sonām – no piecpadsmit līdz
septiņsimt euro, konfiscējot
dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā
soda uzlikšanas vai ja to dēļ

nodarīts fizisks vai materiāls
zaudējums, – uzliek naudas
sodu fiziskajām personām
no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām
personām – no septiņsimt
līdz tūkstoš četrsimt euro,
konfiscējot dzīvniekus vai
bez konfiskācijas.
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Pasākumi Olaines novadā martā
KAD

KAS

KUR

PASĀKUMI
15.03. plkst. 12:00

Jauno dziedātāju koncerts "Pepijas dziesmu koferis"

15.03. plkst. 17:00

Jelgavas reģiona koru sadziedāšanās koncerts
"Ziemas sadziedāšanās 2014"
Lekcija skolu pedagogiem "Vērtības un attieksmes izglītībā
un kultūrā." Pirmā nodarbība lekciju ciklā "Par vērtībām".
Lektore socioloģijas zinātņu doktore Dagmāra Beitnere
Olaines novada iestāžu un uzņēmumu sporta diena
peldbaseinā
Teātra izrāde "Jaunais tētis" ar Aināru Ančevski

17.03. plkst. 12.30
21.03.
21.03. plkst. 19:00

22.03. plkst. 11:00

Olaines sporta centra balvas izcīņa GALDA TENISĀ
V KĀRTA
Olaines novada mazo vokālistu konkurss "Cālis"

25.03. plkst. 15:00

Komunistiskā genocīda upuru dienai veltīts pasākums

03.04. plkst. 17:00

Jauniešu teātra studijas "ODA "izrāde
"Ai, dzīvīte, ai, dzīvīte!"
Siev. vokālā ansambļa "Undīne" muzikālā izrāde
"7 vecmeitas"
Slāvu kultūras nedēļas atklāšana ar izstādi
Olaines Mākslas un Vēstures muzejā
Kino komēdija ar R. Paula mūziku "Tantiņas"

22.03.

05.04. plkst. 17.00
07.04. plkst. 16:00
10.04. plkst. 19.00
24.02.-21.03.
01.03.-29.03.
03.03.-09.03.
03.03.-10.03
03.03.-28.03.
04.03.- 29.03.
04.03.- 4.04.
07.04.-13.04.
10.03.-19.03.
17.03.-11.04.
21.03-31.03.
22.03.-29.03.
24.03-31.03.
24.03.-31.03.

IZSTĀDES
Grāmatu izstāde "Te viņš bija, te viņš zuda" (1.-4.kl.)
Plaša iespieddarbu izstāde "No visa smelties mācību"
Rakstniekam Vilim Plūdonim – 140 (1874-1940)
"Tāda ziedu pasniegšanas iegrožošana konkrētos datumos
man nav pieņemama". Tematiska izstāde (lasītāju izvēlēti
dzejas un citi iespieddarbi, apsveikumu kartiņas)
Tematiska izstāde "Sievietes nedod mieru līdz pat nāvei"
/Džeks Londons/. Starptautiskā Sieviešu diena!
"Vai Tu pazīsti?" Izstādē grāmatas par ievērojamiem
cilvēkiem (5.-12.kl.)
"Sievietes skatiens"
Grāmatu izstāde Aīdai Niedrai – 115 (1899-1972)
Literatūras izstāde "Dualitāte"
Franču dzejniekam Polam Verlēnam – 170 (1844-1896)
Slāvu nedēļa – sadarbībā ar Olaines Kultūras Centru
Literatūras izstāde "Vēl viens varens zemgalietis"
Dzejniekam Vilim Plūdonim – 140 (1874-1940)
"Mācīsimies valodiņu"
Grāmatu izstādē svešvalodu izdevumi (1.-9.kl.)
Tematiskā izstāde ""Caurspīdīgu" aktieru radītājs un
"nepareizu" cilvēku pētnieks"
Alfrēdam Jaunušānam – 95 (1919-2008)
E-prasmju nedēļa. Izstāde "Būsim droši un radoši!"
Literatūras izstāde "Sastapšanās pie Operas kafejnīcas"
Rakstniecei Aīdai Niedrai – 115 (1899-1972)
Latvijas un latviešu tautas sāpju ceļu tematiska izstāde
"Sūrā sāpe"

Jaunolaines Kultūras nams
Ieeja 1.00 EUR
Olaines Kultūras nams, Zeiferta 11
Ieeja bezmaksas
Olaines 1. vidusskola

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
martā

Olaines peldbaseins
Jaunolaines Kultūras nams
Ieeja 6.00, 7.00 un 8,50 EUR
Olaines 2. vidusskola
Olaines Kultūras nams, Zeiferta 11
Ieeja bezmaksas
Pie Politiski represēto piemiņas akmens
Ieeja bezmaksas
Olaines Kultūras nams, Zeiferta 11
Ieeja bezmaksas
Olaines Kultūras nams, Zeiferta 11
Ieeja bezmaksas
Mākslas un Vēstures muzejā
Ieeja bezmaksas
Olaines Kultūras nams, Zeiferta 11
Ieeja 2.00 EUR
Olaines bibliotēka, Kūdras 16
Olaines bibliotēka, Zemgales 24
Gaismu Bibliotēka
Jaunolaines bibliotēka
Olaines bibliotēka, Kūdras 16
Olaines bibliotēka, Zemgales 24
Olaines bibliotēka, Zemgales 24
Olaines Mākslas un vēstures muzejs,
Zemgales 33
Gaismu bibliotēka
Olaines bibliotēka, Kūdras 16
Gaismu bibliotēka
Olaines bibliotēka, Zemgales 24
Jaunolaines bibliotēka
Jaunolaines bibliotēka

Aicinām sekot līdzi pasākumiem www.olaine.lv sadaļā "Pasākumi" un informācijas stendos.
30. martā, plkst. 17.00, Olaines kultūras namā notiks Makavas-Lietuvas-Ukrainas teātra

CIRKA IZRĀDE "PASAKAINĀ PLANĒTA"

Programmā: dresēti dzīvnieki, akrobāti, vingrotāji, klauni un daudzkas cits. Ieejas maksa: 4 EUR

70. gadskārtā
Bērziņu Dzintru
Bērziņu Guntu
Dzeni Mariju
Kalmikovu Jelaterinu
Kuderko Alinu
Lapatinu Nikolaju
Ozoliņu Valentīnu
Paegli Longinu
Pentjušu Vladislavu
Pūkaini Rudīti
Semkānu Jāni
Skuju Dzidru
Sproģi Valentīnu
Upenieci Zentu
75. gadskārtā
Ābeli Aiju
Bogdanovu Valentīnu
Dubkovu Ivanu
Glushchenko Valentinu
Juročkinu Regīnu
Lapu Edīti
Ļutaju Svetlanu
Markovu Zinaidu
Neplyevu Tamaru
Oltiņu Annu
Rimšāni Janinu
Rozentālu Jāni
Skaraini Pēteri
Sproģi Valdu
Sumcovu Gaļinu
80. gadskārtā
Akmentiņu Ausmu
Artemjevu Regīnu
Krastiņu Olgu
Kuzņecovu Žanetu
Langinu Gunti
Mohylnyy Mykolu
Šabanovu Antoņinu
Timofejevu Veroniku
85. gadskārtā
Fjodorovu Antoņinu
Freimani Tatjanu
Hlopinu Annu
Kapceis-Strazdiņu Zinu
Malaševiču Leonoru
Ozoliņu Jāni
Priževoiti Jevgeniju
Stankeviču Jadvigu
Zīli Annu
90. gadskārtā
Bočegovu Jevdokiju
91. gadskārtā
Oliņu Bruno

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā
no 2014. gada 10. februāra līdz 6. martam reģistrētie mirušie
Burvis Juris, 43 gadus vecs, 04.02.2014
Boroviča Antoņina, 81 gadus veca, 19.02.2014
Jemeļjanova Jevgeņija, 71 gadus veca, 03.03.2014
Kuzņecovs Vladimirs, 65 gadus vecs, 13.02.2014
Lapšins Valentins, 64 gadus vecs, 25.02.2014
Lemeševskis Jānis, 83 gadus vecs, 25.02.2014

Mizgireva Anfisa, 84 gadus veca, 24.02.2014
Morozova Aldona Marijona, 75 gadus veca, 16.02.2014
Pintmans Valli, 78 gadus vecs, 11.02.2014
Poļaks Andris, 62 gadus vecs, 09.02.2014
Šmande Inese, 59 gadus veca, 06.03.2014
Zareckis Aleksandrs, 53 gadus vecs, 25.02.2014

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
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92. gadskārtā
Timošinu Jefrosiju

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.

