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Pavasarīgi saulainas,
ģimeniski siltas un
priecīgas Lieldienas!
Olaines novada
pašvaldība

J

OLAINES MEŽAPARKĀ TOP LIELĀKĀ BĒRNU
PILSĒTIŅA PILSĒTĀ, NOVADĀ, PIERĪGĀ!

au iepriekš informējām, ka
februārī tika uzsākti darbi pie
bērnu pilsētiņas izbūves Mežaparkā. Šobrīd, kad darbi rit pilnā
sparā, uz sarunu aicinājām Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju Kristapu
Kauliņu, lai viņš pastāstītu par
projektu ko vairāk.
Kā radās ideja par bērnu
pilsētiņas izveidi?
Olaines novads ir starp tiem
novadiem, kuros dzīvo daudz

ģimeņu ar maziem bērniem, un
katru gadu jaundzimušo novadā
paliek arvien vairāk. Līdz ar to
mēs aktīvi strādājam pie tā, lai
novadā veidotos ģimenēm draudzīga vide.
Jau vairākus gadus gan Olaines
pilsētā, gan novadā tiek attīstīti
un veidoti jauni bērnu rotaļlaukumi. Gribētos teikt, ka Olaines
pilsēta ar bērnu rotaļlaukumiem
ir nodrošināta, tomēr iedzīvotāji regulāri vēršas pie mums ar
lūgumu veidot jaunus un attīstīt
jau esošos rotaļlaukumus. Redzot lielo iedzīvotāju atsaucību,
nonācām pie slēdziena, ka jāsper
nākamais solis un jāveido viena
liela bērnu pilsētiņa – vesels rotaļu iekārtu komplekss ar daudz
plašāku teritoriju.

nonācām pie secinājuma, ka neviens no pagalmiem nav tik liels,
lai tajā izveidotu veselu pilsētiņu. Galu galā tika pieņemts lēmums veidot to Olaines Mežaparkā. Viens no iemesliem šādai
izvēlei bija fakts, ka par Olaines Mežaparku esam saņēmuši
daudz pozitīvu atsauksmju gan
no vietējiem iedzīvotajiem, gan
no pilsētas viesiem. Mežaparks
daudzu iedzīvotāju skatījumā ir
unikāla vieta, kur viņi labprāt
pavada savu brīvo laiku.

Izvēlētajam pretendentam jau ir
pieredze šādos projektos – šis
uzņēmums ir būvējis līdzīgus
objektus gan Liepājā, gan Daugavpilī, gan Rīgā.

Izvērtējot visus apstākļus, atradām Mežaparkā vietu, kur būvēt
pilsētiņu. Ņēmām vērā Mežaparka kopējo tēlu, tāpēc pilsētiņa taps nedaudz nostāk no jau
esošajiem Mežaparka objektiem.
Var teikt, ka tiks paplašināta
Mežaparka labiekārtotā daļa.

par smilšu segumiem. Segumi
paši par sevi būs krāsaini, un tajos būs iestrādāti dažādi vizuālie
elementi – cipari, burti, dzīvnieki utt. Tas ļaus iesaistīties arī
vecākiem, kuri kopā ar bērniem
vēlēsies izspēlēt kādu izglītojošu rotaļu. Gumijas seguma daļā
būs izveidots reljefa kalniņš ar
virvēm un kāpslīšiem, kā arī
caurule, caur kuru bērni varēs
pārvietoties.
Nedaudz vecākiem bērniem būs
pieejami batuti. Tā kā tie būs
iebūvēti zemē un visapkārt būs
mīkstais gumijas segums, sasisties nevarēs. Šajā zonā būs arī
lielais reljefa kalns, kurš tiks
veidots uz Mežaparkā jau esoša
kalna. Kalnā varēs uzkāpt pa virvēm, alpīnisma kāpslīšiem vai
dēļu līstēm, savukārt no kalna
lejā vedīs lielas šļūkšanas caurules.

Kā tika izvēlēta vieta, kur
būvēt pilsētiņu?
Sākumā apsvērām iespēju veidot
rotaļu pilsētiņu kādā no pilsētas
pagalmiem, bet, izvērtējot tos,

Kā virzījāt procesu tālāk?
Kad lēmums par bērnu pilsētiņas
atrašanās vietu bija pieņemts,
tad, iesaistoties pašvaldības komandai un piesaistītajam ainavu
arhitektam, sākām ģenerēt idejas par to, kā šī pilsētiņa varētu
izskatīties. Rezultātā komanda
izstrādāja vīziju, kuras pamatā ir
iecere radīt visām bērnu vecuma
grupām saistošu un drošu rotaļu
vietu.
Kad bijām izlēmuši, kādām vecuma grupām šī pilsētiņa būs
paredzēta un kādas iekārtas ir
nepieciešamas, atbilstoši iepirkuma likumam izvēlējāmies arī
uzņēmumu, kas būvēs pilsētiņu.

Olaine
atceras

Esi
aktīvs!

ZRA "Biolar" kultūras
meitene
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Sporta infrastruktūra
Olaines novadā

3. lpp.

Ko tad galu galā bērni
ieraudzīs jaunajā rotaļu
pilsētiņā?
Bērnu pilsētiņā būs vairākas zonas – katra savai vecuma grupai.
Pašiem mazākajiem būs zona ar
gumijas segumiem, kuri ir mīksti, amortizējoši un daudz tīrāki

Turpinājums 5. lpp. 

Jaunieši
novadam
Jauniešu projektu konkursa
rezultāti

4. lpp.

DIEVKALPOJUMI OLAINES NOVADA
BAZNĪCĀS LIELDIENU LAIKĀ
Olaines sv. Elizabetes ev. lut. baznīcā:
13.04. plkst. 16.00 – Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums;
14.04. plkst. 14.00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums;
16.04. plkst. 7.00 un 14.00 – Pirmo Lieldienu dievkalpojumi;
17.04. plkst. 14.00 – Otro Lieldienu dievkalpojums
(A-dievkalpojums ar iekļautu slimnieku svaidīšanu ar eļļu).
Olaines sv. lielmocekļa D. Soluņas pareizticīgo draudzē:
15.04. plkst. 8.00 – rīta dievkalpojums;
plkst. 19.00 – kuliča iesvētīšana;
plkst. 24.00 – Krusta gājiens un nakts dievkalpojums.
Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas katoļu baznīcā:
13.04. plkst. 18.00 – Svētā Mise Olainē;
14.04. plkst. 17.00 – Kunga ciešanu liturģija Olainē;
plkst. 19.00 – Krusta ceļš pa pilsētu;
15.04. plkst. 20.00 – Lieldienu vigīlija Olainē;
16.04. plkst. 6.00 – Rezurekcijas procesija un Svētā Mise;
plkst. 11.00 – Svētā Mise;
plkst. 13.00 – Svētā Mise Pēternieku baznīcā;
17.04. plkst. 9.00 – Svētā Mise poļu valodā;
plkst. 11.00 – Svētā Mise latviešu valodā.

Mazo olainiešu
vēlējumi pilsētai
Marta: "Lai Olainē būtu daudz zaļumu."
Dafne: "Lai bērniem būtu, kur mācīties burtus."
Ksenija: "Lai visi cilvēki būtu priecīgi."
Agate: "Lai visi bērni klausītu tēti un mammu."
Gabriela: "Lai Olainē būtu labi cilvēki."
Eduards: "Lai visi cilvēki būtu veseli."
Deniss: "Lai Olainē visiem būtu labi darbi."
Normunds: "Lai Olainē būtu labas meitenes un zēni."

Ceļā uz skolu
Atbildam topošo
pirmklasnieku vecākiem

5. lpp.

Renovācija
Olainē
Izsludināts pirmais
iepirkums daudzdzīvokļu
māju renovācijai

6. lpp.

VISS PAŠU ROKĀS!

G

aida Meikšāne ir no tiem
cilvēkiem, kuru pieredzētais liek domāt – kā gan to visu
var paspēt viens cilvēks? Papildus darbam Olaines Ķīmisko reaktīvu rūpnīcā (vēlāk – "Biolar")
viņa bijusi kultūras dzīves un
pasākumu organizētāja, koriste
un ansambļa dalībniece, strādājusi arī kā pasniedzēja un pat
apguvusi tolaik visai komplicēto
kinomehāniķa arodu, lai saviem
kolēģiem varētu demonstrēt kinofilmas.
Gaida Meikšāne uz Olaini atbrauca 1967. gadā – brīdī, kad
Olaine ieguva pilsētas statusu.
Olaine šogad svin savu
50. jubileju, un tieši tik ilgi jūs
šeit dzīvojat.
Jā, esmu šeit kopš sešdesmito gadu beigām – atbraucu pēc
Latvijas Universitātes Ķīmijas
fakultātes pabeigšanas 1967.
gadā. Ar šo atbraukšanu saistās
kāds manā mūžā ļoti zīmīgs gadījums. Studiju beigšanu kopā
ar draugiem decembra pašā nogalē svinējām kādā kafejnīcā
Vienības gatvē. Tolaik jau biju
precējusies, un mums ar vīru
bija norunāts, ka abi agri nākamajā rītā ar lidmašīnu dosimies
uz Liepāju pie maniem radiem.
Svinības mazliet ieilga, un uz to
lidmašīnu mēs biļetes vairs ne-

pa vakariem apmeklēju ķīmijas
kursus un tad iestājos Ķīmijas
fakultātē.
Bet kā izšķīrāties par labu
tieši Olainei?
Studiju laikā mēs, vairākas meitenes, dzīvojām vienā kopmītnes
istabā Gorkija ielā (tagad – Kr.
Valdemāra iela) un faktiski kopā
arī nolēmām. Tolaik jau daudz
runāja, ka Olaine ir jauna ķīmiķu
pilsēta, plaukstoša vieta, kur jaunos speciālistus gaida. Solīja, ka
visiem drīz būšot savi dzīvokļi,
nu, maksimums, trīs gadu laikā.
Mēs visas priecājamies, jo tajā
laikā dzīvoklis... Tas bija ļoti
daudz. Tā arī visas kopā aizbraucām.

pret drošības jautājumiem būtu
nopietna, jo, ņemot vērā mūsu
rūpnīcas specifiku, drošības riski
bija pavisam reāli. Pieredzējām
arī dažus nelaimes gadījumus,
diemžēl pilnīgi visus riskus izslēgt nebija iespējams. Šādos
gadījumos mans pienākums bija
tikt skaidrībā par nelaimes gadījuma iemesliem.
Un ārpus darba?
Nu, es biju viens no tiem īpaši
aktīvajiem cilvēkiem, un tādus
jau agri vai vēlu iesaista dažādās
nodarbēs. Arodbiedrības ietvaros
biju kultūras sektora darbinieks,

nisko skolu, lai apgūtu arodu –
bija doma, ka fiksi iemācīšos, kā
jārīkojas ar tiem aparātiem, un
viss, bet – kas tev deva! Mācīja
man elektrotehniku un visādus
citus smalkumus. Vēlāk braucu
uz Berģiem pēc filmām, rūpnīcas
zālē rīkojām kinoseansus.
Tad jau varējāt strādāt arī
kino?
Es arī Olaines kinoteātrī kādu
laiku rādīju filmas, aizvietoju, ja
kāds bija saslimis. Bet kino ne
tuvu nebija vienīgā papildu izglītība. Tā saucamie kvalifikācijas
celšanas kursi tajos laikos bija

niem izveidoju, lūk, šādu karogu (rāda rūpīgi salocītu gaiša
auduma karogu ar ozola attēlu
centrā), kurā kā ozola zari iezīmēti visi Kaukāza brauciena manas grupas dalībnieki ar sievām,
vīriem un bērniem. Par piemiņu.
Daudz izbraukājām arī ar ansambli un kori. Rūpnīcā bija
ansamblis, kurā dziedājām 12
meitenes, un tā aizdziedājāmies
līdz pat Vladivostokai. Dziedāju
korī "Dziesma", kas 1973. gadā
ieguva tautas kora nosaukumu,

Pie dzīvokļa tikāt?
Atbraucām, mūs ielaida četristabu dzīvoklī četras ģimenes – katrai ģimenei sava istaba. Visi tad
jau bijām precēti cilvēki, man jau
bija mazais, un pārējiem arī drīz
dzima bērni. Tā vienubrīd četrās
istabās bijām 11 cilvēki, un solītie trīs gadi, kas jāpaciešas līdz
saviem dzīvokļiem, izstiepās
13 gadu garumā. Viss jau bija
skaisti, jauni cilvēki, vakaros runājāmies un draudzējāmies, bet
trakums bija no rītiem – visiem
darbs sākas 8.00, un katram taču
jāpaspēj tās ikrīta procedūras.

"Olaine bija izdaudzināta kā perspektīva vieta,
tāpēc uz šejieni tikai brauca un brauca aizvien
jauni speciālisti."
dabūjām... Paldies Dievam, ka
nedabūjām! Tieši ar šo lidmašīnu notika viena no traģiskākajām aviokatastrofām Latvijā
– lidmašīna "An-24" ar 49 cilvēkiem nogāzās netālu no Liepājas. Tajā agrajā rītā bojā gāja 43
cilvēki, un šajā lidmašīnā faktiski vajadzēja būt arī mums abiem
ar vīru.
Vai esat liepājniece?
Nē, Liepājā dzīvoja radi. Esmu
dzimusi Daugavpilī, kur tēvs
dienēja jātnieku pulkā. No turienes gan ātri vien braucām prom,
un skolu es pabeidzu pavisam
citā Latvijas pusē – Dundagā.
Vēlāk dzīvojām pie jūras, Kolkā. Mācījos Zivrūpniecības tehnikumā Rīgā un Kolkā neilgu
laiku pastrādāju zivju pārstrādes
rūpnīcā kā zivju fasētāja. Tie bija
laiki, kad modē nāca ķīmija, es
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Olaine bija izdaudzināta kā perspektīva vieta, tāpēc uz šejieni
tikai brauca un brauca aizvien
jauni speciālisti. Un kur tad visi
šie cilvēki paliks? Skaidrs, ka
"dzīvokļu jautājums" kļuva aizvien spiedīgāks. Tomēr pēc tiem
13 gadiem mēs sākām riktīgi uzstāt par savām tiesībām, jo bija
bērni sadzimuši un kļuva pārāk
šauri. Tolaik bija nosacījums, ka
uz vienu personu drīkst būt septiņi kvadrātmetri.
Kādi bija jūsu darba
pienākumi?
Es biju drošības tehnikas inženiere, un tas bija ļoti intensīvs
darbs ar cilvēkiem – ik gadu
obligātas drošības tehnikas eksaminācijas, ļoti stingras prasības,
tas nekādā gadījumā nebija formāls pasākums. Pieņēmu eksāmenus, raudzījos, lai attieksme

biju atbildīga par pasākumiem,
norišu organizēšanu. Centāmies
tajos pasākumos ielikt kādu
mums labi saprotamu vēstījumu. Tā vienugad, uz tā saucamo
vīriešu dienu 23. februārī, paši
sacerējām uzvedumu dzejā, kurā
ielikām dažus tiem laikiem visai
brīvdomīgus pantus. Tomēr, lai
nevarētu mūs ietupināt, pa vidu
salikām fragmentus no Petera un
Ziedoņa. Atceros, tiklīdz bijām
savu priekšnesumu pabeiguši,
skrēju lejā no skatuves pie rūpnīcas direktora. "Nu, kak ponravilosj?1" es viņam prasu. "Ņičego,
Gaidočka, ņičego,2" viņš man
atbild. Ko nu tur pilnā zālē visu
kolēģu priekšā citu teiks... Tā nu
bijām reabilitēti.
Mazliet vēlāk, kad rūpnīcā izveidoja kinozāli, man kā aktīvam
cilvēkam uzticēja godpilno kinomehāniķa atbildību. (smejas)
Devos pat uz profesionāli teh-

jāapmeklē teju vai katru gadu –
vides aizsardzības jautājumos,
pedagoģijā un psiholoģijā, veselības aizsardzības jomā. Papildu
zināšanas vēlāk ļāva darboties
arī izglītības jomā – kādu laiku
pastrādāju kā ārštata pasniedzēja
tagadējā koledžā.
Bija iespēja arī ceļot?
Braucām gan ekskursijās ar motociklu, teiksim, uz Karpatiem,
gan rūpnīcas organizētos braucienos uz Kaukāza kalniem, uz
Pamiru. Tur nu bija pamatīga
kāpšana. Pēc viena no braucieJa vēlaties saņemt "Olaines Domes
Vēstis" savā pastkastītē, tad piesakieties pakalpojuma saņemšanai!
Pieteikuma forma pieejama
www.olaine.lv un klātienē uz
vietas pašvaldībā (Zemgales
ielā 33, Olainē un Meža ielā 2,

– ar šo kolektīvu apceļojām visu
Padomju Savienību un arī tālāk.
Bijām Ukrainā, Armēnijā, Moldāvijā, Vācijā, Polijā. Tā bija
sava veida "biļete", lai ceļotu.
Skaisti bija, jo paši savu ikdienu
veidojām, un viss arī ir atkarīgs
no katra cilvēka. Viss ir pašu
rokās! Vakar pārskatīju tā laika
dokumentus, avīžu rakstus un
jāsaka, ka atmiņas ir ļoti labas,
gaišas.
Nu, kā patika? (krievu val.)
Tīri tā neko, Gaidočka, tīri tā neko.
(krievu val.)
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Jaunolainē) un Gaismu bibliotēkā
(Gaismas ielā 1-1, Gaismās, Stūnīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma numuri elektroniskā formātā
(sākot no 2006. gada) ir atrodami
www.olaine.lv.

SPORTA INFRASTRUKTŪRA OLAINĒ
OLAINES SLIDOTAVA
Pusatklāta tipa slidotava.
Laukuma izmērs: 48x23 m.
Ledus uzkopšanu veic ledus
tīrīšanas mašīna.
Pieejama slidu noma.
Sešas ģērbtuves.
Bērniem līdz 7 gadu vecumam,
bērniem invalīdiem ar pavadoni
un daudzbērnu ģimenēm
publiskā slidošana ir bez
maksas.

I

nfrastruktūra izbūvēta 2005.
gadā, telpu, laukuma renovācija un apkārtnes labiekārtošana
notiek 2016./2017. g. sezonā.
Olaines slidotava darbojas gan
ziemas, gan vasaras sezonā.
Ziemas sezonā slidotavā apmeklētājiem tiek piedāvātas
publiskās slidošanas nodarbības.
Darbadienu pirmajā pusē sporta
stundu laikā novada skolēniem
notiek slidošanas nodarbības.
Slidotavā tiek organizēti hokeja
treniņi bērniem trijās grupās un
pieaugušajiem, kā arī darbojas
daiļslidošanas pulciņš. Vasaras
mēnešos slidotavā tiek ieklāts
multifunkcionāls segums, un tajā
var nodarboties ar inline hokeju,
skrituļslidošanu un florbolu.
Lietotāji: skolēni, hokeja kluba
audzēkņi, komandas, individuālie sportisti un pārējie Olaines
novada iedzīvotāji.
Pasākumi: ziemas sezonā norisinās amatieru hokeja turnīrs
"Olaines Sporta centra kauss",
bērnu hokeja turnīri, skolēnu
šorttreka sacensības, "Ledus disko" un publiskā slidošana ar un
bez nūjām. Vasaras sezonā norisinās Latvijas čempionāts inline
hokejā.

OLAINES PELDBASEINS
Peldbaseina garums: 25 m.
Celiņu skaits: 4.
Ūdens temperatūra: 28ºC.
Apmeklētājiem pieejama
sauna.
Bērniem līdz 7 gadu vecumam,
bērniem invalīdiem ar pavadoni
un daudzbērnu ģimenēm
peldbaseina apmeklējums ir
bez maksas.
Par pakalpojumiem var maksāt
gan skaidrā naudā, gan ar
maksājumu karti, iespējams
iegādāties abonementus 5 un 10
apmeklējuma reizēm.
Olaines peldbaseins darbojas
jau no 2009. gada un ir Olaines
novada un tuvākās apkārtnes iedzīvotāju iecienīta atpūtas vieta.
Peldbaseina ēkā atrodas arī vingrošanas zāle, kura tiek izīrēta
nodarbību organizēšanai.
Lietotāji: skolēni, seniori, ģimenes, individuālie apmeklētāji.
Nodarbības: ūdens aerobika,
Sporta centra peldēšanas sekcija,
vingrošanas nodarbības bērniem
un pieaugušajiem.

Pasākumi: skolēnu peldēšanas
sacensības.

OLAINES STADIONS
Futbola laukums: 100x70 m
ar augstas kvalitātes mākslīgo
segumu un apgaismojumu.
Četru joslu 400 m skrejceliņš
ar gumijotu segumu.
Tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas
sektors.
Smilšu bedre: 8,1x4,1 m.
Augstlēkšanas sektors.
Sporta spēļu laukums
37x19 m tenisam un
basketbolam ar mitrum
necaurlaidīgu akrila segumu.
Āra trenažieri.
Laikā, kad nenotiek treniņi, iedzīvotāji var izmantot laukumu
un pārējo stadiona infrastruktūru bez maksas. Stadions pēc rekonstrukcijas atklāts 2010. gadā.
Lietotāji: 1. vsk. skolēni sporta
stundu laikā, Sporta centra vieglatlētikas sekcija, futbola kluba
audzēkņi, novada komandas,
individuālie sportisti, FK "Jelgava" sportisti un pārējie Olaines
novada iedzīvotāji.
Pasākumi: Latvijas futbola čempionāta 1. līgas Olaines novada
komandas spēles, Latvijas futbola čempionāta virslīgas FK
"Jelgava" spēles, Spēkavīru
čempionu līgas Latvijas posmi
no 2013. gada līdz 2017. gadam,
tautas deju lielkoncerti, Olaines
novada čempionāts minifutbolā,
starpnovadu un starpskolu sacensības vieglatlētikā, Olaines
novada čempionāts un dažādi
tenisa turnīri pieaugušajiem un
bērniem.

OLAINES SPORTA NAMS
Sporta nama lielā zāle:
17,3 x 35,7 m.
Boksa zāle ar treniņiem
pilnībā nokomplektētu
inventāru.
Četras ģērbtuves.
Sportistiem pieejama sauna.
Galda tenisu individuālie
sportisti var izmantot bez
maksas, ja tajā brīdī telpas un
inventārs nav nepieciešami
citām nodarbībām.
Pēc rekonstrukcijas atvērts 2014.
gada novembrī. Olaines Sporta
nams ir atvērts gan ziemas, gan
vasaras sezonā. Sporta nama telpās notiek mākslas vingrošanas,
futbola, boksa un vieglatlētikas
treniņu nodarbības bērniem, kā
arī izglītības iestāžu sacensības
un novada sporta pasākumi, kuru
norisei atbilst Sporta nama telpas. Vakaros sporta zāli izmanto
Olaines novada amatieru sporta
komandas.
Pasākumi: boksa turnīri, novada čempionāti telpu futbolā,
LFF bērnu turnīri telpu futbolā,
amatieru basketbola līgas spēles,
skolēnu vieglatlētikas sacensī-

bas telpās, novada čempionāti
dažādos sporta veidos (galda teniss, zole, florbols, badmintons,
novuss, šahs), fitnesa un veselības diena, basketbola turnīrs
"3 pret 3", bērnu aktīvās atpūtas
un sporta nometne "Supervaronis".

JAUNOLAINES
STADIONS
Futbola laukums: 30x50 m.
Pludmales volejbola
laukums: 12x24 m.
Basketbola laukums: 15x28 m.
Āra trenažieri.
Asfaltēts skrejceļš.
Bērnu rotaļlaukumi.
Laukuma infrastruktūru iedzīvotāji var izmantot bez maksas.
Jaunolaines stadiona skeitparks
tika demontēts 2016. gada beigās. Līdz 2017. gada vidum plānots uzbūvēt jaunu skeitparku ar
divām pusrampām un divus triku
kalniņus ar slaidu.
Lietotāji: vietējie iedzīvotāji,
ģimenes, bērni, amatieru sporta
komandas.
Pasākumi: Novada ģimeņu diena, dažādi kultūras pasākumi, inline skrituļslidošanas sacensības.

OLAINES
2. VIDUSSKOLAS
STADIONS
Dabīgā zālāja laukums:
30x50 m.
Pludmales volejbola laukums.
Minifutbola laukums.
Atklātais basketbola laukums.
Tāllēkšanas sektors.
Apgaismots asfaltēts skrejceļš.
Ziemā apgaismots
slēpošanas aplis.
Vingrošanas stieņi.
Laukuma infrastruktūru iedzīvotāji var izmantot bez maksas.
Pilnībā atjaunots 2013. gadā.
Olaines sporta objekts ar plašām
izvēles iespējām, laba vieta, kur
pavadīt laiku ģimenēm ar bērniem.
Lietotāji: 2. vsk. skolēni sporta
stundās, vietējie iedzīvotāji, ģimenes, bērni.
Pasākumi: volejbola turnīri, bērnu riteņbraukšanas sacensības
"Bērni uz riteņiem", strītbola
sacensības "Bombball", "Ziemas
sporta diena".

OLAINES SKEITPARKS
Divas dažādu augstumu
pusrampas un vairāki triku
kalniņi.
Skeitparku iedzīvotāji var izmantot bez maksas.
Bērnu un jauniešu visapmeklētākais sporta objekts vasaras sezonā. Pilnībā atjaunotas konstrukcijas 2013. gadā.
Pasākumi: skeitborda un BMX
sacensības.
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ATKLĀTĀS NODARBĪBAS OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
ietekme ir gandrīz vai maģiska
– bērniem uzlabojas uzmanības
noturība, stabilizējas emocijas
un mainās uzvedība.
Ar savu pieredzi semināra laikā
dalījās bērnudārza "Ābelīte" izglītības psiholoģes I. Dvarjona
un N. Borisova un pirmsskolas
skolotājas I. Kalniņa, J. Begova,
I. Līce un H. Šohina. Pedagoģes
iepazīstināja ar teorētisko bāzi,
pašu izmantotajām metodēm, iespējām un idejām, kādas sniedz
darbs ar dabīgajām, kinētiskajām
un krāsainajām smiltīm, strādājot gan individuāli speciālista
vadībā, gan grupā rotaļnodarbību laikā, gan brīvajos brīžos.
Atklātajā nodarbībā, kuru vadīja
pirmsskolas skolotāja A. Atiķe,
bija iespēja vērot, ar kādu aizrautību un pacietību bērni darbojās
ar smiltīm rotaļnodarbībā, pildot daudzveidīgus uzdevumus.
Logopēdi un speciālie pedagogi
dalījās savā pieredzē un klātienē
vēroja bērnudārza "Ābelīte" speciālās pedagoģes Ļ. Saveļjevas
ārstnieciskās vingrošanas nodarbību.

Š

ajā mācību gadā Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs norisinās
atklātās nodarbības, uz kurām
tiek aicināti gan Olaines novada,
gan sadarbības novadu – Salaspils, Ikšķiles, Ķekavas, Carnikavas, Garkalnes un Siguldas
– pirmsskolu pedagogi. Nodarbību mērķis ir dalīties pieredzē
ar kolēģiem, kā arī pārņemt labās prakses piemērus no citām
pirmsskolas izglītības iestādēm.
Pirmā atklātā nodarbība ar nosaukumu "Radošā darbnīca –
emociju stabilizēšana un uzvedības korekcija, izmantojot smilšu

terapiju pirmsskolas izglītības
iestādē" norisinājās 1. martā
Olaines speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte".
Ņemot vērā to, ka bērnudārzu
apmeklē bērni ar dažādiem attīstības traucējumiem, darbs ar
smiltīm bērnudārzā "Ābelīte"
nav izvēlēts nejauši. Darbošanās ar smiltīm ir lielisks palīgs
organisma pašregulācijas procesu stabilizēšanā, tās palīdz koncentrēties, atbrīvoties no stresa,
sekmē līdzsvara atjaunošanos un
labvēlīgi iedarbojas uz visām organisma sistēmām. Bērnudārza
"Ābelīte" pedagogi un speciālisti apstiprina, ka smilšu terapijas

Jaunieši aktīvi iesaistās novada
dzīves pilnveidē

2017.

gada
pirmajā
projektu iesniegšanas kārtā ir apstiprināti 11
jauniešu projekti, kuriem fi
nansējumu vairāk nekā 4000
EUR apmērā nodrošina Olai
nes novada dome. Pozitīvi vērtējams ir tas, ka konkursā piedalījās ne tikai pieredzējuši projektu rakstītāji, bet arī jaunieši bez
iepriekšējas pieredzes.
Piedaloties Olaines novada jauniešu projektu konkursā, jauniešiem ir iespēja realizēt savas
idejas un apgūt jaunas prasmes:
kā pareizi uzrakstīt projekta pieteikumu, kā rīkoties ar finanšu
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līdzekļiem, kā saplānot laiku un
aktivitātes, attīstīt komunikācijas un sadarbības prasmes.
Projektu īstenotāji sniedz iespēju citiem jauniešiem piedalīties
dažādās interesantās aktivitātēs.
Pašā vasaras sākumā bērniem un
jauniešiem būs iespēja piedalīties dažādos eksperimentos Ervīna Ābeltiņa projekta "Eksperimentu dienas" ietvaros. Intas
Konošonokas projektā "Es. Olaine." tiks organizētas mākslas
nodarbības, kurās jaunieši varēs
mācīties atainot savas sajūtas par
Olaines novadu luminiscējošās
ekspresionisma gleznās. Pieteik-

gadu mazākumtautību grupā,
kuru vadīja pirmsskolas skolotājas S. Feoktistova un J. Aleksejeva, bērni tika iepazīstināti
ar sauli kā gaismas un siltuma
avotu, tās nozīmi cilvēku, augu
un dzīvnieku dzīvē. Rotaļnodarbības "Mans draugs Vējš" vadītājas un pirmsskolas skolotājas I.
Pape un P. Baško ar eksperimentiem dabā un rotaļām veidoja
bērnos izpratni par gaisa un vēja
saistību.
Bērnudārza "Magonīte" kolektīvs bija sagatavojis arī video
materiālu "Kā mēs izzinām vēju"
– tajā tika atspoguļota tematiskā
pēcpusdiena, kur sadarbībā ar
bērnu vecākiem bērni mācījās
par vēja enerģiju.

Pēc atklātajām nodarbībām abos
bērnudārzos ciemiņiem bija iespēja apskatīt un novērtēt tehniskos un metodiskos risinājumus
bērnu ikdienas vidē – grupu telpās un nodarbību kabinetos. Kā
atklāja kolēģi no citiem novadiem, šajās nodarbībās Olaines
novada pašvaldības bērnudārzos
viņi guvuši jaunas idejas, kuras
noteikti praktizēs arī savā darbā.
Atklātās nodarbības norisināsies
vēl marta un aprīļa mēnešos citos Olaines novada pašvaldības
bērnudārzos.

komandām.
Tiks īstenoti trīs starpnovadu
projekti ar mērķi iepazīt citu novadu pieredzi, paplašināt jauniešu redzesloku un veidot kopīgus
projektus. Jau aprīlī Olaines 1.
vidusskolā norisināsies Annijas
Skudras projekts "Improvizē!
Dari! Radi Latviju!", kura ietvaros 100 jaunieši no dažādu
Latvijas skolu parlamentiem
varēs piedalīties izglītojošā un
iedvesmojošā seminārā, kurā
tiks pilnveidotas improvizācijas,
publiskās runas un sevis prezentēšanas prasmes. Ketijas Černikas projektā "Solis līdz sapnim"
60 jauniešiem no dažādām jauniešu organizācijām būs iespēja
pavadīt aizraujošu un piedzīvojumiem bagātu dienu, orientējoties pa Olaines novadu un
iepazīstoties ar citu organizāciju
pārstāvjiem. Olaines, Mārupes
un Babītes jaunieši varēs doties
četru dienu piedzīvojumā – īstenojot Brigitas Mednes ideju
"Kaimiņu būšana. Velobrauciens
pa Olaines, Mārupes un Babītes novadiem", jauniešiem būs
iespēja interesantā veidā iepazīt

katru no novadiem, izmēģināt
aktīvās atpūtas iespējas, diskutēt
par situāciju jaunatnes jomā un
izteikt priekšlikumus turpmākajai novadu attīstībai.
Par godu Olaines 50. jubilejai
tiks izdota grāmata ar skolēnu
radošajiem darbiem Alises Melnes projekta "Grāmata – Olaines
1. vsk. 5.–12. kl. skolēnu radošo
darbu krājums "Olaine"" ietvaros.
Šī gada jaunums – Olaines jauniešiem būs pašiem sava avīze,
kurā tiks apkopota jauniešiem
aktuāla informācija! Amandas
Ievas Ķupes projekta "Olaines
novada jauniešu avīze" ietvaros tiks izveidoti četri izdevumi, pirmais – jau pirms novada
svētkiem. Jaunieši, kas vēlas gūt
pieredzi žurnālistikā, ir aicināti
pievienoties projekta komandai!
Aktuālajai informācijai par
projektu norisi var sekot līdzi
Olaines novada jauniešu portālā
www.olainesjauniesiem.lv.

Ieva Rokule,
Olaines novada pašvaldības
izglītības speciāliste

Savukārt Olaines novada pirmsskolas izglītības iestāde "Magonīte" viesus sagaidīja 8. martā.
Bērnudārzs ir ieguvis Latvijas
Ekoskolas nosaukumu, un katrs
mācību gads veltīts kādai vides izglītības un aizsardzības
vai ilgtspējīgas attīstības tēmai.
Tāpēc bērnudārza "Magonīte"
skolotāji dalījās savā pieredzē,
kā strādāt ar bērniem, apgūstot
tēmu "Enerģija".
Atklātās nodarbības dalībnieki
apskatīja foto materiālu "Saules
enerģija", kurā bija demonstrēti
bērnu eksperimenti, novērojumi
un viņu gatavotie darbiņi. Rotaļnodarbībā "Saules enerģija" 5-6

šanās dalībai projektā tiks izsludināta jau aprīļa sākumā! Olaines Vēstures un mākslas muzejā
20. maijā pilsētas svētku viesi un
"Muzeju nakts 2017" apmeklētāji varēs piedalīties Līvas Leimanes projekta "Laika rats. Muzeju
nakts" ietvaros notiekošajās radošajās darbnīcās un citās atraktīvās aktivitātēs.
Skolēniem būs iespēja piedalīties Vaira Stramkaļa un Sindijas
Šmites projektā "Improvizācijas
prasmju attīstīšana Olaines novada jauniešu vidū", kura ietvaros jaunieši varēs gan apmeklēt
improvizācijas teātra izrādes,
gan piedalīties improvizācijas
teātra meistarklasē, gan paši
vadīt nodarbību vienaudžiem.
Lai mudinātu skolēnus uz jaunu aktivitāšu un skolas tradīciju
veidošanu, Olaines 2. vidusskolā
tiks īstenots Vinetas Santas Margēvičas projekts "Spoku nakts
skolas bibliotēkā". Savukārt
Aleksandrs Afanasjevs un Aleksandra Gluščenko organizēs vēstures konkursu ""Latvija laika
griežos". Veltījums Latvijas 100.
gadadienai" 6.–8. klašu skolēnu

Agnese Kalniņa,
Olaines novada jaunatnes lietu
speciāliste

ATBILDAM TOPOŠO PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM
• Kas jādara, lai bērnu
pieteiktu skolā?
Lai savlaicīgi komplektētu pirmās klases, skolas lūdz vecākus
pieteikt bērnus līdz 1. aprīlim.
Gan Olaines 1. vidusskolas, gan
Olaines 2. vidusskolas kancelejā vecākiem (aizbildņiem),
uzrādot apliecinošu dokumentu
(pase, ID karte), jāiesniedz bērna dzimšanas apliecības kopija
(uzrādot oriģinālu) un skolā jānoformē iesniegums (veidlapa
ir pieejama skolā uz vietas un
abu skolu mājaslapās). Pēc tam
līdz 22. jūnijam jāiesniedz bērna medicīniskā karte (veidlapa
Nr. 026/u) un izziņa, ka bērns ir
apguvis programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai
sagatavošanai skolai (to izsniegs
PII). Ja nepieciešama speciālā
programma, tad jāiesniedz valsts
vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.
• Vai būs iespēja apmeklēt
pagarināto grupu?
Olaines 1. vidusskolā pagarināto
dienas grupu ir iespēja apmeklēt
visiem 1.–2. klašu skolēniem,
kuriem tā ir nepieciešama. Olaines sākumskolā (Olaines 1. vidusskolas struktūrvienība Jaun
olainē) speciālās programmas
latviešu plūsmas un mazākumtautību plūsmas bērniem ir atsevišķas pagarinātās dienas grupas
līdz plkst. 16.00 katru darba dienu. Tiek piedāvāts arī launags.
• Cik mēnesī būs jāmaksā
par ēdināšanu?
1.–4. klašu skolēniem tiek nodrošinātas valsts dotētas brīvpusdienas. Ja skolēns apmeklē
pagarinātās dienas grupu, tad
launagu apmaksā vecāki.
• Vai jāiegādājas grāmatas
un darba burtnīcas?
Skolēna dienasgrāmata, skolēna
apliecība, mācību grāmatas un
darba burtnīcas vecākiem nav
jāiegādājas.

 Turpinājums no 1. lpp.

Pašiem lielākajiem bērniem
būs paredzēta zona ar koka
šķeldas segumu. Šāds segums
nav izvēlēts nejauši – kā dabīgs produkts tas lieliski iederēsies apkārtējā vidē, un tas
būs daudz tīrāks nekā smilšu
segums. Šajā zonā būs līdz
šim lielākā virvju piramīda
Olainē un lielais rotaļu komplekss.
Pilsētiņā būs arī šūpoļu zona,
divi rotori un citas atrakcijas,
būs izbūvēti celiņi un soliņi,
ierīkots āra apgaismojums,
velostatīvi un atkritumu urnas.
Šī gada laikā paredzēts ierīkot
arī video novērošanu.

• Vai sporta stundām
vecākiem jāiegādājas slidas?
Abu Olaines skolu skolēni sporta stundu laikā apmeklē gan
baseinu, gan slidotavu, taču ne
slidošana, ne peldēšana nav paredzēta 1. klašu sporta stundu
programmā. Olaines slidotavā
stundu laikā par slidu nomu nav
jāmaksā.
• Ja ģimene dzīvo novada
teritorijā, kā bērns varēs
nokļūt uz skolu?
Tiek nodrošināts bezmaksas
skolēnu autobuss nokļūšanai uz
pašvaldības skolām. Braukšanas
kartes pirms mācību gada sākuma var saņemt skolas kancelejā,
vecākiem aizpildot iesniegumu
un iesniedzot vienu fotogrāfiju
(3x4 cm).
• Kādos pulciņos varēs
darboties pirmklasnieki?
Olaines 1. vidusskolas pirmklasniekiem skolā ir iespēja apmeklēt šādus interešu izglītības
pulciņus: tautas deju kolektīvs
"Dzērve", vokālais ansamblis
"Cīrulīši", ilustratoru pulciņš,
mākslas pulciņš, vides pulciņš,
florbols, sporta spēļu pulciņš.
Olaines sākumskolas pirmklasniekiem ir iespēja apmeklēt šādus interešu izglītības pulciņus:
rokdarbu pulciņš, teātra pulciņš, vokālais ansamblis (katrai
plūsmai atsevišķi), sporta spēļu
pulciņš pa klašu grupām, deju
ritmika, attīstošā ritmika (speciālās programmas bērniem),
ārstnieciskā vingrošana (speciālās programmas bērniem).
Olaines 2. vidusskola pirmklasniekiem piedāvā šādus pulciņus:
tautas dejas, mākslas vingrošana,
vokālais ansamblis, koriģējoša
vingrošana, "Es un eko", vizuālās mākslas pulciņš "Kumelītes".
• Ja pedagoģiski medicīniskā
komisija ir sniegusi atzinumu,
ka jāapgūst programma
bērniem ar mācīšanās
Vai par piemēru bērnu
pilsētiņas izveidei ņēmāt
kādu citu Latvijā uzbūvētu
pilsētiņu?
Šī pilsētiņa vairāk vai mazāk
ir izstrādāta tieši mums. Jā,
daudz kas no tā, ko plānojam
ieviest, ir atrodams arī citās
atrakciju vietās, bet ir detaļas,
kuras atradīsiet tikai mūsu pilsētiņā. Cik mums zināms, šī
būs lielākā šāda veida bērnu
pilsētiņa Pierīgā.
Kad plānots atvērt pilsētiņu
apmeklētājiem?
Paredzēts, ka darbi tiks pabeigti līdz 19. maijam. Līdz
ar to mēs ceram, ka bērnu pilsētiņa tiks atklāta līdz Olaines
novada svētkiem.

traucējumiem, vai ir tāda
iespēja Olaines skolās?
Olaines 2. vidusskolā tiek īstenota speciālās pamatizglītības
mazākumtautību
programma
izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem. Šāda iespēja ir
arī Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā Olaines sākumskola,
kas atrodas Jaunolainē, kur pro
grammu var apgūt gan latviešu
plūsmā, gan mazākumtautību
plūsmā no 1. līdz 4. klasei.
• Ar ko atšķiras Olaines
sākumskola no Olaines
1. vidusskolas un Olaines
2. vidusskolas?
Olaines 1. vidusskolas struktūrvienība Olaines sākumskola atrodas Jaunolainē un, tāpat
kā Olaines 1. un 2. vidusskola, realizē vispārējās izglītības
programmu (divu plūsmu skola
1.–4. klasei – latviešu plūsma
un mazākumtautību plūsma), kā
arī tajā veiksmīgi tiek integrēti
skolēni ar mācīšanās grūtībām.
Skolēnu skaits klasēs ir mazāks
nekā Olaines 1. un 2. vidusskolā,
līdz ar to ir iespējama individuālāka pieeja, atbalsts un uzmanība
skolēnam, ir pieejams speciālistu atbalsts (speciālais pedagogs,
logopēds, psihologs), laba materiālā bāze skolēnu individuālo
spēju attīstīšanai.
• Kas Olaines novada skolās
ir citādāks/labāks nekā citās
skolās?
Gan Olaines 1. vidusskola, gan
Olaines 2. vidusskola jau ilgu
laiku mērķtiecīgi īsteno starptautisko Ekoskolu programmu. Katru vasaru tiek organizēta eko-nometne Olaines 2. vidusskolas un
Olaines sākumskolas 1.–4. klašu
skolēniem.
Abu skolu skolēni reizi gadā var
doties mācību ekskursijās, par
kurām vecākiem nav jāmaksā.
Skolēniem ir iespēja attīstīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas, piedaloties dažāda līmeņa
projektos un bezmaksas interešu
izglītības pulciņos.
Abas skolas savos mācību un
audzināšanas darba plānos ir iekļāvušas arī dažādus izglītojošus
pasākumus, ko bez maksas var
apmeklēt ikviens skolēns.
Novada skolās tiek piedāvāti fakultatīvi mācību priekšmeti, kuros skolēni var padziļināt savas
zināšanas.
Abas skolas ir papildinājušas savas izglītības programmas, piemēram, Olaines 1. vidusskolas
3.–4. klašu skolēniem ir iespēja
fakultatīvi mācīties krievu valodu, bet no 4. klases var darboties
jauno uzņēmēju klubā sadarbībā
ar "Junior Achievement – Young
Enterprise Latvija". Abu skolu
3.–4. klašu skolēni ir iesaistījušies projektā "Sporto visa klase".
Konsultācijās skolotāji strādā ar
tiem bērniem, kam nepieciešama
papildu palīdzība vai kuri gatavojas olimpiādēm un dažādiem
konkursiem.

Novada skolās strādā logopēds,
psihologs, sociālais pedagogs,
speciālais pedagogs un medmāsa. Pie šiem speciālistiem var
vērsties jebkurš vecāks, negaidot
problēmas saasināšanos.
Olaines 1. vidusskolā un Olaines
2. vidusskolā katram bērnam ir
savs garderobes skapītis.
Katru vasaru skolas telpās mērķtiecīgi veic remontdarbus – tiek
pilnveidotas gan koplietošanas
telpas (gaiteņi, ēdamzāle, garderobes telpas), gan klašu telpas.
Mācību procesā tiek izmantoti
moderni mācību līdzekļi.
Pašreiz pie Olaines sākumskolas
(Jaunolainē) tiek izbūvēta sporta zāle, kas nākotnē dos iespēju
sākumskolas skolēniem ne tikai
kvalitatīvi apgūt sporta stundu
programmu, bet arī attīstīt savas
spējas dažādos sporta veidos.
• Kāda ir iespēja tikties
ar mācību priekšmetu
skolotājiem?
Olaines 1. vidusskolā, Olaines
sākumskolā un Olaines 2. vidusskolā divas reizes gadā tiek organizētas klašu vecāku sapulces,
kā arī pedagogu–vecāku individuālās konsultācijas, nepieciešamības gadījumā ir iespēja vienoties ar pedagogu par citu tikšanās
laiku.
• Kā vecāki varēs sekot līdzi
bērna sasniegumiem?
Olaines 1. vidusskolas skolotāji ik dienu ievieto informāciju
par bērnu sekmēm elektroniskajā žurnālā "E-klase". Olaines
2. vidusskola izmanto platformu
"Mykoob". Šīs vietnes tiek izmantotas arī vecāku elektroniskai saziņai ar skolu. Vērtējumi,
kavējumi, stundu tēmas, mājasdarbi, kā arī iespēja elektroniski
sazināties ir bez maksas.
• Kādi ir Olaines skolu sko
lēnu sasniegumi salīdzinoši ar
rādītājiem mūsu valstī?

Tāpat kā citās Latvijas skolās, mācību rezultātus var vērtēt pēc diagnosticējošajiem
darbiem sākumskolas posmā
3. un 6. klasē un salīdzināt ar rezultātiem valsts līmenī. Ar mūsu
skolēnu rezultātiem varam būt
apmierināti.
Diagnosticējošie
darbi parāda, ar ko varam lepoties un kas vēl mācību darbā ir
uzlabojams, lai šī brīža sākumskolas skolēni, beidzot vidusskolu, turpinātu labo tradīciju, ar
kuru lepojamies jau daudzus gadus, proti, Olaines 1. vidusskolas
vidusskolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos 175 skolu
reitingā ir ierindojuši skolu starp
pirmajām 25. Arī Olaines 2. vidusskolas absolventu sasniegumi starp skolām, kas īsteno mazākumtautību programmas, ir ar
atzīstamiem rezultātiem.
• Kad skolās būs atvērto
durvju dienas?
Olaines 1. vidusskolā Informācijas diena topošo pirmklasnieku vecākiem notiks 30. martā,
Olaines sākumskolā Informācijas diena topošo pirmklasnieku
vecākiem notika 14. martā. PII
audzēkņiem aprīlī un maijā tiks
organizētas ekskursijas uz skolu.
Olaines 2. vidusskolā Atvērto
durvju diena PII audzēkņiem notika 16. martā, novada iedzīvotājiem un pirmklasnieku vecākiem
tā būs 27. maijā.
Ikviens topošā pirmklasnieka
vecāks ir laipni gaidīts skolā, lai
individuāli uzdotu jautājumus
direktora vietniekiem mācību
darbā. Lūgums iepriekš vienoties par savstarpēji labāko tikšanās laiku (Olaines 2. vidusskola
– 67965434; Olaines sākumskola – 67811298; Olaines 1. vidusskola – 67512856).
Mārīte Zaube,
Izglītības un kultūras
nodaļas vadītāja

DARBA IESPĒJAS SKOLĒNIEM VASARAS
BRĪVLAIKĀ OLAINES NOVADĀ
No 2017. gada 3. jūlija līdz 25. augustam 60 skolēniem būs iespēja
iesaistīties nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā un
strādāt kādā no Olaines novada pašvaldības iestādēm.
Katrs skolēns strādās divas nedēļas, četras stundas dienā, saņemot
stundas tarifa likmi 2,60 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas.

KAS VAR PIEDALĪTIES?

Skolēni vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuri mācās vispārizglītojošās
vai profesionālās izglītības iestādēs Olaines novadā un kuru
dzīvesvieta (vai vismaz viena no vecāku vai aizbildņu dzīvesvietām)
deklarēta Olaines novada teritorijā.

KĀ VAR PIETEIKTIES?

Skolēnam jāiesniedz aizpildīta pieteikuma anketa un ārsta izziņa
par veselības stāvokli Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, 1. stāvā.

Skolēniem nepieciešamie dokumenti jāiesniedz
no 2. maija līdz 12. maijam!
Sīkāka informācija: www.olainesjauniesiem.lv
sadaļā "Nodarbinātības pasākumi vasarā".
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IZSLUDINĀTS PIRMAIS IEPIRKUMS PAR BŪVNIEKU
DZĪVOJAMĀS MĀJAS RENOVĀCIJAI OLAINĒ

AS

MŪSU NOVADNIEKS IZCĪNĪJIS TIESĪBAS
PIEDALĪTIES STARPTAUTISKĀS
SPORTA VINGROŠANAS SACENSĪBĀS
Aleksandrs Ļitvinovs 17. martā Latvijas Republikas
kausā sporta vingrošanā izcīnīja 3. vietu, kas viņam
nodrošina iespēju pārstāvēt Latviju
starptautiskās sacensībās Vācijā.
Aleksandrs ar sporta vingrošanu nodarbojas kopš
2007. gada. Kopā ar savu treneri, olimpisko čempionu
Igoru Vihrovu, Aleksandrs dažādās sacensībās ir sasniedzis
labus rezultātus. 2016. gadā Aleksandrs ieguva titulu –
sporta meistara kandidāts.

"Olaines ūdens un siltums" ir izsludinājusi
pirmo iepirkumu par būvnieku
daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes
paaugstināšanas
programmā Olainē. Šādu nozīmīgu soli varēja spert, jo attīstības finanšu institūcija "Altum"
apstiprināja projektu valsts atbalsta saņemšanai piecu stāvu
mājai Kūdras ielā 3.
"Altum" marta sākumā apstiprinājusi arī otro projektu valsts
atbalsta saņemšanai daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
paaugstināšanas programmā –
mājai Gaismas ielā 3, Olaines
novada Stūnīšos, kas nozīmē,
ka arī par šīs mājas renovācijas
īstenotāju tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums.
Līdz martam jau ir apzinātas 36
Olaines daudzdzīvokļu mājas,
kuru iedzīvotāji izteikuši savu

viedokli un vēlmes par siltāku
un ekonomiskāku mājokli.
Savukārt 28 namu iedzīvotāji
izteikuši pozitīvu viedokli par
mājas apsekošanu un tehniskās
dokumentācijas sagatavošanu,
turklāt 13 mājās tehniskās dokumentācijas sagatavošana noslēgusies un jau notiek nākamais
etaps – balsojums par pilnvarojumu, lai dokumentāciju varētu
iesniegt attīstības finanšu institūcijai "Altum". Balsojumi liecina, ka iedzīvotāji arvien vairāk
izprot un apzinās māju renovācijas nepieciešamību un ieguvumus pēc projektu pabeigšanas,
jo pozitīvie lēmumi un projektu
tālāka virzīšana notiek tikai tajās
mājās, kur 2/3 dzīvokļu īpašnieku ir balsojuši "Par".
Šobrīd "Altum" iesniegti pieci
projekti Olaines māju energoefektivitātes pasākumu īstenoša-

nai, un divi no tiem jau saņēmuši
pozitīvu atzinumu, bet divu māju
projekti no "Altum" saņēmuši
priekšatzinumus, kas nozīmē, ka
projekti tiek papildināti ar nepieciešamo informāciju.
Lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli
un informētu viņus par energoefektivitātes projektu būtību un
procesu, gandrīz visās 36 mājās
ir rīkotas iedzīvotāju sapulces,
vairākās mājās – pat divas.
Astoņas mājas nobalsojušas pret
renovācijas projekta sākšanu,
taču tas neliedz iedzīvotājiem
balsot atkārtoti. Pēc energoaudita datu apkopojumiem divas
mājas atzītas par finanšu institūcijas "Altum" prasībām neatbilstošām, bet tas vēl nenozīmē,
ka renovācija nav iespējama. Ja
iedzīvotāji izrādīs iniciatīvu, var
izskatīt daļējas nama renovācijas
iespēju.

Uz Eiropas spēlēm Aleksandrs dosies jūlija beigās,
bet neilgi pirms šīm sacensībām Aleksandrs pārstāvēs
Olaines novadu arī Latvijas Olimpiādē.
Novēlēsim mūsu novadniekam veiksmi!

Olaines Kultūras centrs
aicina darbā
JAUNOLAINES KULTŪRAS NAMA KULTŪRAS

PASĀKUMU ORGANIZATORU
JAUNA
VAKANCE
GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:
• plānot, organizēt, veidot un vadīt dažāda žanra un satura
kultūras, atpūtas un izklaides, kultūrizglītojošos pasākumus
Jaunolaines Kultūras namā, Olaines novadā, turpinot
iesāktās un radot jaunas tradīcijas;
• veikt darba procesa plānošanu, organizēšanu, analīzi,
uzskaiti, kontroli;
• sadarboties ar mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem
un kolektīvu vadītājiem;
• analizēt sabiedrības intereses un vajadzības kultūras jomā,
iniciēt jaunas, radošas idejas;
• veidot sadarbību ar novada iestādēm.
PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:
• augstākā profesionālā vai augstākā akadēmiskā izglītība
kultūras specialitātē;
• pieredze kultūras pasākumu izstrādē un vadībā;
• kultūras nozares pārzināšana;
• spēja racionāli organizēt savu darbu un uzņemties atbildību;
• labas saskarsmes un sadarbības iemaņas;
• laba līmeņa prasme lietot "Microsoft Office";
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas angļu
un krievu valodas zināšanas.
•
•
•
•
•

OLAINES KULTŪRAS CENTRS PIEDĀVĀ:
radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
iespēju realizēt savas idejas;
iespēju profesionāli pilnveidoties;
darbu pozitīvā vidē un jauku kolēģu vidū;
sociālās garantijas.

Vakancei var pieteikties līdz 2017. gada 5. aprīlim,
sūtot CV un pieteikuma vēstuli uz e-pastu linda.vagale@inbox.lv.
Par vakanci var interesēties, zvanot uz tālr. 29136339.
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"OLAINES CĀLIS 2017" REZULTĀTI
Vārds, uzvārds
Vecums Dziesma
1. GABRIELLA BITĒNA
5,1
"Labais rudens"
2. SOFIJA ŠIMANAUSKA
6
"Guseņička Ksenija"
3. RĒZIJA ANNA JASEVIČA 4,5
"Nevienami tādi zirgi"
				
4. JŪLIJA RAČIKA
6,7
"Skaista mana Latvija"
5. MARTA ANTOŅĒVIČA
5,4
"Jānītis, brālītis"
6. LINDA SUHARSKA
6,8
"Seši mazi bundzinieki"
				
7. OĻESJA ŽIDEĻA
6,4
"Buločka s tvorogom"
				
8. KLĀRA KOKOREVIČA
5,1
"Saskaitīšana"
				
9. ADELĪNA PAČEPKO
3,1
"Belaja ovečka"
10. ELĪNA VALDBERGA
3,1
"Lelles jaka"
				
11. ELĪNA ČIŽIKA
3,6
"Vingrojamā dziesmiņa"
				

Vērtējums
Modīgais cālis
Pavasarīgais cālis
II vieta
3–4 gadu vecuma grupā
Centīgākais cālis
Smaidīgākais cālis
I vieta
5–6 gadu vecuma grupā
II vieta
5–6 gadu vecuma grupā
III vieta
5–6 gadu vecuma grupā
Pūkainākais cālis
I vieta
3–4 gadu vecuma grupā
III vieta
3–4 gadu vecuma grupā

Žūrija: Sanita Šeflere – muzikālā pedagoģe; Vija Fogele – muzikālā pedagoģe, Jaunolaines
Kultūras nama pasākumu organizatore; Ingūna Lipska – muzikālā pedagoģe, komponiste.
Katra dalībniece saņēma pateicību, komponistes Ingūnas Lipskas dziesmu notis,
nomināciju un balvu.
ELĪNA VALDBERGA un LINDA SUHARSKA dosies pārstāvēt Olaines novadu
starpnovadu konkursā "Skanīgais cālis 2017", kurš šogad notiks Carnikavas tautas namā
"Ozolaine" 23.04.2017.

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (FEBRUĀRIS)
• Noteikt darba samaksu Olaines
novada iecirkņu vēlēšanu komisijām
pašvaldību vēlēšanu norises laikā,
2017. gada 3. jūnijā.
• Piešķirt ģimenei vienreizēju materiālo palīdzību 500,00 EUR apmērā sakarā ar Dimanta kāzām no
Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļas.
• Izdarīt grozījumus Olaines novada domes 2015. gada 28. janvāra
sēdes lēmuma "Par piekrišanu pārņemt SIA "Olaines Logistics Parks"
piederošo mantu (inženierbūves)
– ceļu (kompleksu), ūdensapgādes
tīklu un apgaismojuma tīklu infrastruktūru Olaines novada pašvaldības bilancē un piešķirt nekustamā
īpašuma nodokļa atlaides SIA "Olaines Logistics Parks" par nekustamo
īpašumu "Šarlotes", Grēnēs, Olaines
pagastā, Olaines novadā" 3. punktā.
• Izbeigt 2005. gada 3. marta Zemes nomas līgumu ar VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" par zemes Celtnieku
ielā 3A, Olainē, Olaines novadā,
nomu ar 2017. gada 31. janvāri.
• Atsavināt Olaines novada pašvaldības nekustamo īpašumu – zemi
Celtnieku ielā 3A, Olainē, Olaines
novadā, – īpašniekam AS "BAO"
par brīvu cenu.
• Piekrist atsavināt par brīvu cenu
zemesgabalus dārzkopības sabiedrībās "Lazdas" Nr. 2811 un "Bērziņi"
Nr. 50.
• Atļaut Olaines novada pašvaldības aģentūrai "Olaines sociālais
dienests" atsavināt automašīnu "Citroen Berlingo", izsolot to mutiskā
izsolē ar sākumcenu 300,00 EUR.
• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no Olaines novada
pašvaldības bilances nekustamo īpašumu dārzkopības sabiedrībā "Rīts"
Nr. 391/392, Medemciemā, Olaines
pagastā, Olaines novadā.
• Izbeigt 2013. gada 4. novembrī noslēgto Lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr. 655 par zemes
gabala "VEF-Baloži" Nr. 464, Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines
novadā, iznomāšanu ar 2017. gada
28. februāri sakarā ar personas iesniegumu.
• Slēgt vienošanos par līguma grozīšanu pie 2008. gada 27. marta nomas līguma ar VSAA par nedzīvojamajām telpām Zemgales ielā 33,
Olainē, Olaines novadā, pagarinot
līguma termiņu līdz 28.02.2019.
• Piekrist, ka persona iegūst īpašumā 99/100 domājamās daļas no
zemes "VEF-Baloži" Nr. 243, Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines
novadā.
• Piekrist, ka persona iegūst īpašumā 334/2292 domājamās daļas no
zemes "VEF-Baloži" Nr. 923, Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines
novadā.
• Atbalstīt Olaines novada senioru

biedrības "Liepas" projektu "Amatniecības un mākslas centra izveide
Olaines novada senioru biedrībā" un
piešķirt biedrībai pašvaldības finansējumu 1138,24 EUR apmērā.
• Piedalīties atklātā projektu konkursā un iesniegt Olaines novada
pašvaldības projekta pieteikumu "Digitālo prasmju apmācību programmu
ieviešana Olaines Pieaugušo izglītības centrā" ar kopējām izmaksām
9110,00 EUR, tajā skaitā attiecināmajām izmaksām 9110,00 EUR, no
kurām publiskais finansējums veido
8199,00 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējums veido 911,00 EUR.
• Piedalīties atklātā projektu konkursā un iesniegt Olaines novada
pašvaldības projekta pieteikumu
"Popkorna skvēra labiekārtošana"
ar kopējām izmaksām 22 722,00
EUR, tajā skaitā attiecināmajām izmaksām 15 000,00 EUR, no kurām
publiskais finansējums veido 13
500,00 EUR, un pašvaldības līdzfinansējums veido 1500,00 EUR
no attiecināmajām izmaksām un
7722,00 EUR no neattiecināmajām
izmaksām.
• Piedalīties atklātā projektu konkursā un iesniegt Olaines novada
pašvaldības projekta pieteikumu
"Jāņupes saieta nama izveide" ar kopējām izmaksām 130 000,00 EUR,
t. sk. attiecināmajām izmaksām 50
000,00 EUR, no kurām publiskais
finansējums veido 45 000,00 EUR,
un pašvaldības līdzfinansējums veido 5000,00 EUR no attiecināmajām
izmaksām un 80 000,00 EUR no neattiecināmajām izmaksām.
• Piedalīties atklātā projektu konkursā un iesniegt Olaines novada
pašvaldības projekta pieteikumu
"Jaunolaines pastaigu takas labiekārtošana" ar kopējām izmaksām 20
000,00 EUR, tajā skaitā attiecināmajām izmaksām 15 000,00 EUR,
no kurām publiskais finansējums
veido 13 500,00 EUR, un pašvaldības līdzfinansējums veido 1500,00
EUR no attiecināmajām izmaksām
un 5000,00 EUR no neattiecināmajām izmaksām.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
"Virši" Nr. 124/125, Viršos, Olaines
pagastā, Olaines novadā. Piešķirt
zemes vienībai plānoto adresi, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus un zemesgrāmatā ierakstāmos apgrūtinājumus.
• Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem "Franči", "Lapegles", "Jaunmāri" un "Lauvas". Noteikt nekustamo īpašumu lietošanas mērķus un
zemes vienību adreses, plānotās adreses, nosaukumus, apgrūtinājumus.
• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma Jasmīnu ielā 12 zemes vienību
un nekustamā īpašuma Jasmīnu ielā
14 zemes vienību vienā nekustamajā īpašumā ar zemes vienības kopējo
platību 0,3160 ha. Piešķirt vienotu
adresi apvienotajai zemes vienībai
– Jasmīnu iela 12, Grēnes, Olaines
pagasts, Olaines novads.

• Grozīt ar Olaines novada domes
2016. gada 27. jūlija sēdes lēmumu
"Lokālplānojuma izstrādāšana Eiropas standarta platuma publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
līnijas "Rail Baltica" būvniecībai
Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada
Olaines pagasta novada teritorijas
plānojumu" apstiprināto pielikumu
Nr. 1.
• Izdarīt grozījumus Olaines novada domes 2016. gada 25. maija
lēmuma "Par nekustamā īpašuma
"Spulles masīvs", Olaines pagastā, Olaines novadā, sadalīšanu"
1. punktu.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma
– dzīvokļa Kūdras ielā 25-3, Olainē,
Olaines novadā, – 2017. gada 14.
februāra atsavināšanas izsoles protokolu.
• Piekrist pārņemt valstij piekritīgo nekustamo īpašumu – dzīvokli
Nr. 14, Zemgales ielā 23, Olainē,
Olaines novadā, – Olaines novada
pašvaldības īpašumā bez maksas.
• Pieņemt no personas dāvinājumu
– dzīvokli Nr. 74, Stacijas ielā 34,
Olainē, Olaines novadā, – ar visām
tiesībām un pienākumiem, kas saistīti ar šo dzīvokļa īpašumu un attiecas uz to.
• Piekrist iemitināt Olaines novada
pašvaldībai piederošajās dzīvojamās
telpās Drustu gatvē 10, Olainē, Olaines novadā, 2 personas bez pastāvīgām dzīvošanas tiesībām.
• Grozīt dzīvojamās telpas Zemgales ielā 31 2014. gada 3. novembra
īres līgumu, noslēdzot īres līgumu ar
citu personu.

Olaines novada pašvaldības izsoles
Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu (zemi) dārzkopības
sabiedrībā "Vaivadi" Nr. 225, Vaivados, Olaines pagastā, Olaines
novadā (0,0565 ha platībā), kadastra apzīmējums 8080 016 0591.
Atsavināšanas sākumcena ir 2100 EUR.
Atsavināšanas izsoles solis ir 200 EUR.
Atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) ir 210 EUR.
Atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa ir 30 EUR.
Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 3. maija plkst. 12.00.
Izsole notiks 2017. gada 9. maijā plkst. 10.00
Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāva sēžu zālē,
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola
īres tiesības sev piederošam neizīrētam divistabu dzīvoklim
Zemgales ielā 23–14, Olainē, Olaines novadā.
Izsoles sākumcena ir 1500 EUR.
Izsoles solis ir 100 EUR.
Izsoles reģistrācijas maksa ir 15 EUR.
Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 6. aprīļa plkst. 12.00.
Izsole notiks 2017. gada 12. aprīlī plkst. 10.00
Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāva sēžu zālē,
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Olaines novada pašvaldība mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli izsola
šādu Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu nomas tiesības:
• Nekustamais īpašums dārzkopības sabiedrībā "Ostinieks" Nr. 72
(0,0400 ha platībā), kadastra apzīmējums 8080 019 0227.
Izsole notiks 2017. gada 18. aprīlī plkst. 10.30.
• Nekustamais īpašums dārzkopības sabiedrībā "Medņi" Nr. 6
(0,0600 ha platībā), kadastra apzīmējums 8080 020 1053.
Izsole notiks 2017. gada 18. aprīlī plkst. 10.40.
• Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8080 002 0562,
plānotais nosaukums – ""Ziediņi" Nr. 194A" (0,0400 ha platībā),
kadastra apzīmējums 080 020 0804.
Izsole notiks 2017. gada 18. aprīlī plkst. 10.50.

• Atcelt dzīvokļa īpašumam Pionieru ielā 89, Jaunolainē, Olaines
pagastā, Olaines novadā, dienesta
dzīvokļa statusu, saglabājot īres dzīvokļa statusu.

• Nekustamais īpašums ar kadastra numuru
8080 020 0635, plānotais nosaukums – ""Mežsētu dārzs" Nr.
25A" (0,0641 ha platībā), kadastra apzīmējums 8080 020 0635.
Izsole notiks 2017. gada 18. aprīlī plkst. 11.00.

• Piešķirt personai dzīvokļa īpašuma Pionieru ielā 89, Jaunolainē,
Olaines pagastā, Olaines novadā,
īres lietošanas tiesības uz nenoteiktu laiku, bez tiesībām iegūt dzīvokli
īpašumā.

• Nekustamais īpašums dārzkopības sabiedrībā "Rīga" Nr. 27
(0,0600 ha platībā), kadastra apzīmējums 8080 020 0564.
Izsole notiks 2017. gada 18. aprīlī plkst. 11.10.
Nomas termiņš – pieci gadi, bez apbūves tiesībām.
Izsoles sākumcena – 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības
(ne mazāk kā 28 EUR). Izsoles solis – 10 EUR.
Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 12. aprīļa plkst. 12.00.

• Pagarināt uz sešiem mēnešiem
sociālās istabas Zemgales ielā 31,
Olainē, Olaines novadā, īres līgumu
ar personu un viņas nepilngadīgajiem bērniem.
• Ierādīt personai vietu sociālajā istabā Zemgales ielā 31, Olainē,
Olaines novadā, uz 6 mēnešiem.
• Atbrīvot personu no līdzmaksājuma par citas personas sniegto
ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines
sociālais dienests" sociālās aprūpes
centrā no 2017. gada 1. februāra.
• Piešķirt Olaines Baptistu draudzei finansējumu 2000,00 EUR apmērā telpu remontam Zemgales ielā
4A, Olainē, Olaines novadā.

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties mājas lapas www.olaine.lv sadaļā
"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.

Izsoles notiks Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, 226.
kabinetā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapas
www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETŅU
PROJEKTU KONKURSS
Aicinām Olaines novada izglītības, kultūras un sporta iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās 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!

Nometņu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš –
2017. gada 18. aprīlis.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejami tīmekļa vietnes
www.olaine.lv sadaļā "Pakalpojumi" un Olaines novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Zemgales ielā 33,
1. stāvā, Olainē.
Sīkāka informācija: ieva.rokule@olaine.lv, 67146038.
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Pasākumi Olaines novadā aprīlī
KAD

KAS

02.04. plkst. 12.00
02.04. plkst. 16.00
07.04. plkst. 19.00
08.04. plkst. 13.00
09.04. plkst. 14.00
17.04. plkst. 14.00
20.04. plkst. 19.30
21.04. plkst. 18.00
22.04. plkst. 14.00
29.04. plkst. 15.00
29.04. plkst. 19.00
30.04. plkst. 12.00
03.04. plkst. 16.00
18.04. plkst. 17.00
02.04. plkst. 19.00
06.04. Laiks tiks precizēts
08.04. plkst. 11.00
14.04. plkst. 19.00
22.04. plkst. 19.00
04.04. plkst. 18.00
04.04.–13.04.
04.04. plkst. 15.20
24.04.–12.05.

Olaines novada
pašvaldība sirsnīgi
sveic martā

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv,
www.olaineskultura.lv/lv/bibliotekas, www.olainesjauniesiem.lv)
Konkurss "Pepijas dziesmu koferis" (biļešu cena – 2,00 EUR) Jaunolaines Kultūras namā
Valgundes amatierteātra izrāde "Laulības treniņu aģentūra" Olaines Kultūras namā
(biļešu cena – 2,00 EUR)
Slāvu kultūras nedēļas ietvaros – kolektīvu "Žar-ptica" un
Olaines Kultūras namā
"Fantāzija" koncertprogramma (Tvera, Krievija)
Slāvu kultūras nedēļas noslēguma koncerts
Olaines Kultūras namā
(Ieejas kartes iespējams izņemt līdz 06.04.)
Lieldienu ieskandināšanas pasākums
Jaunolaines Kultūras namā
"Olas dēj ne tikai zaķi!" (biļešu cena – 2,00 EUR)
Lieldienu aktivitātes ar folkloras kopu "Dzedzieda"
Olaines Kultūras namā
un Lieldienu koncerts "Raibās Lieldienas" ar popgrupu
"Domino" un draugiem
Anna Ananjina koncertprogrammā "Mīlestības klusie
Jaunolaines Kultūras namā
vārdi" (biļešu cena – 5,00 EUR)
Mūsdienu deju studijas "Vitamīni" koncerts
Jaunolaines Kultūras namā
"Plaukst pavasara ziedi"
Senioru izklaides pasākums "Runču lai, lai…"
Jaunolaines Kultūras namā
(ieeja ar ielūgumiem)
Ansambļa "Ivuški" un draugu koncerts
Olaines Kultūras namā
Igo Fomina koncerts (biļešu cena – 6,00 EUR)
Jaunolaines Kultūras namā
Eiropas deju kolektīvu sadancošanās "Ak pavasar, ak
Jaunolaines Kultūras namā
pavasar, Tu visiem sirdis dullas dar" (biļešu cena – 2,00 EUR)
IZSTĀDES
Slāvu kultūras nedēļas ietvaros – Olaines slāvu kopienas
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
izstādes "Lelles" atklāšana
Intas Konošonokas gleznu izstādes atklāšana
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Latvijas Virslīgas dublieru čempionāts 2017
Olaines stadionā
(FK "Jelgava-2" – FK "Ventspils-2")
Starpskolu sacensības peldēšanā
Olaines peldbaseinā
Florbola turnīrs "3 pret 3"
Olaines Sporta namā
Latvijas "SynotTip" Virslīgas čempionāts 2017
(FK "Jelgava" – FK "Spartaks")
Latvijas Virslīgas dublieru čempionāts 2017
(FK "Jelgava-2" – FS "Metta/LU-2")
IZGLĪTĪBA
Lekcija "Maza dārza veidošana un tā īpatnības"
(lektore Dzintra Freimane-Ozoliņa)
Muzejpedagoģiskās nodarbības
"Sagaidīsim Lieldienas kopā!" pirmsskolai un sākumskolai
(ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz 20172030)
Seminārs par jauniešu lomu vēlēšanās "Vēlies vēlēt"
Muzejpedagoģiskās nodarbības
"Meklējot Olaines leģendas" pamatskolai un vidusskolai
(ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz 20172030)

Olaines stadionā
Olaines stadionā
Olaines Pieaugušo izglītības centra
telpās
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Jauniešu centrā "Popkorns"
Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos
un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!
Olainē turpina darboties AA (Anonīmo Alkoholiķu) grupa ''Dzīve".
Sapulces notiek ceturtdienās plkst. 18.30 sociālās mājas telpā, Zemgales ielā 31, trešajā stāvā
(ieeja pa centrālajām durvīm, pa vidu optikas un skaistumkopšanas saloniem).
Precīzāka informācija www.aa.org.lv sadaļā "Sapulces".
Anonīmo alkoholiķu uzticības tālrunis – 67333523 vai 27575866.
Sapulces notiek latviešu un krievu valodā.

PATEICĪBA

Izsaku pateicību mana
telefona godīgajam
atradējam un Olaines
slidotavas darbiniekiem!
Pāvels Lomonosovs

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2017. gada 23. februāra līdz 17. martam reģistrētie mirušie
Gaļina Abrosimova, 77 gadus veca, 16.03.2017.
Valentīna Beļavska, 75 gadus veca, 06.03.2017.
Larisa Eļjaševa, 69 gadus veca, 15.03.2017.
Jekaterina Holodkova, 80 gadus veca, 08.03.2017.
Jurijs Ivanovs, 57 gadus vecs, 13.03.2017.
Valentīna Jaceviča, 83 gadus veca, 07.03.2017.

Ivars Miķelsons, 68 gadus vecs, 24.02.2017.
Valentina Sosņina, 89 gadus veca, 22.02.2017.
Marija Suvorova, 82 gadus veca, 06.03.2017.
Viktors Svečkarjovs, 80 gadus vecs, 16.03.2017.
Sergejs Ščukins, 77 gadus vecs, 10.03.2017.
Tamara Tišina, 60 gadus veca, 27.02.2017.

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines Domes Vēstis".
Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: marite.ruja@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 67146026, 27838129.
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70. gadskārtā
Genādiju Baikovu
Vladimiru Boļšakovu
Valentīnu Cirganoviču
Jevģēniju Ivanovu
Gaļinu Jefimovu
Mariju Kalvāni
Aleksandru Kuzmenko
Mariju Ļeščovu
Stepanu Misjuku
Marinu Romanovu
Gaļinu Saviņiču
Anatoliju Sidorovu
Mariju Tegzu
Juriju Trofimovu
Andri Vēveri
75. gadskārtā
Antoņinu Apsani
Modrīti Bērziņu
Tatjanu Bobroviču
Feodosiju Haritonovu
Zinaidu Jefimovu
Ādolfu Korņejevu
Sergeju Kuļikovu
Dzintru Maļiku
Eleonoru Medni
Nadeždu Pavlovu
Gaļinu Prohorovu
Tamāru Roščenkovu
Genādiju Simakovu
Visvaldu Stradu
Nikolaju Ščebrenko
Frīdu Ščeglovu
Sofiju Šiņinu
Jeļenu Šramu
Elizavetu Vishkeri
Dainu Zariņu
80. gadskārtā
Aleksandru Amosovu
Oļu Boļšakovu
Zentu Brīdagu
Alevtinu Dragunovu
Inesu Heinci
Albinu Kānbergu
Veltu Krūmiņu
Ēvaldu Lasmani
Valentīnu Logviņuku
Kleopatru Marahovu
Voldemāru Meijeru
Genovefu Moli
Genovetu Norbuti
Juriju Pavlovu
85. gadskārtā
Valentīnu Dibaņinu
Jāni Kuku
Vilmu Sauskāju
90. gadskārtā
Osvaldu Groskopfu
Nelli Ļeščinsku
Leontīnu Urču
91. gadskārtā
Ninu Mamedovu
92. gadskārtā
Vandu Garšneku
Maigu Geidāni
Antoņinu Karlovu
93. gadskārtā
Jevdokiju Bočegovu
94. gadskārtā
Bruno Oliņu
95. gadskārtā
Vasiliju Koroļkovu

Ziņas par jubilāriem 17.03.2017.

