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Pūpola maigumā izplaucēt dienu,
Aizņemt no saulītes gaismiņu vienu.
Ielikt to sirdī un izbaudīt dienu,
Kurā nav sāpju, kurā nav naida.
Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam,
Izbaudīt dienu,
Lai atplauksti laimē.
Pūpola maigumā, pūpola laimē.
Saulīte balta, kad skatās Tev vaigā.
/Inese Tora/

Astronomiskie pavasara saulgrieži mums atnesuši dabas
atmodas vēsti. Nu jau saule ilgāk kavējas zilajās debesīs,
gaiss kļuvis siltāks, un nokūstot sniegam, parādās arī pirmie
zaļie asniņi. Ieelposim pavasara gaisu, ieklausīsimies putnu
dziesmās un priecāsimies par jaunas dzīvības aizsākumu!

SAKOPSIM
OLAINES
NOVADU!

Lieldienas iezīmēs gaismas uzvaru pār tumsu, tāpēc ienesīsim
gaismu arī savās sirdīs, domājot gaišas domas un darot labus darbus.
Pavasaris nāk arī ar Lielo talku, kuras laikā aicinu sakopt
savu apkārtni, savas mājas un piedalīties novada sakopšanā.

Visus Olaines novada iedzīvotājus aicinām
piedalīties Lielajā talkā!
Pieteikšanās un sīkāka informācija par talkas norisi:
• Olaines pilsētā pie Marijas Juršas (Olaines novada pašvaldībā,
Zemgales ielā 33, Olainē, 226.kab, tālr.28675504);
• Olaines pagasta teritorijā pie Aijas Ritumas (Olaines pagasta pārvaldē,
Meža ielā 2, Jaunolainē, tālr. 29510971)
Lūdzam pieteikties deputātus un deputātu kandidātus par Talkas atbildīgajiem,
organizējot talku konkrētās teritorijās (piem. kādā no ciemiem).
Aicinām privātīpašniekus, uzņēmumus, iestādes un dārzkopības sabiedrības
sakopt savas teritorijas! Lielajā Talkā varam ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī
citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu
būrīšus, atjaunot žogus un soliņus. Lai visiem prieks!

Lieldienās aicinu visus ar saviem mīļajiem lustēties Lieldienu
pasākumos – dejot un dziedāt, šūpoties un, protams, krāsot raibas
olas.
Novēlu visiem un ikvienam mūsu novadā saulainas un līksmas Lieldienas!
Inta Purviņa,
Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētaja vietniece
Весной пробуждается природа. Солнце дольше светит в
ясном небе, воздух теплеет, тает снег и появляются первые
зелёные побеги. Вздохнём весенний воздух, послушаем
пение птиц и будем радоватьса началy новой жизни!
В Пасху будем праздновать победу света над тьмой, будем
думать светлые мысли и делать добрые дела!
Предлaгаю всех принять участие в “Большом субботнике”
по уборке территории округа.

Tuvojoties Lielajai talkai, vairāk informācijas www.olaine.lv

Приглашаю Вас и Ваших близких на праздничные
мероприятия!

Inese Priedīte,
atbildīgā par Olaines novada Lielās talkas koordinēšanu, tālr. 67146060

Җелаю всем радостной Пасхи!
От имени Олайнской краевой думы –
заместитель председателя Инта Пурвиня

2013.gada 22.martā
tika paziņoti Latvijas
Būvnieku asociācijas
ikgadējās skates
“Gada labākā būve
Latvijā 2012” laureāti.

LIELDIENU PASĀKUMI

Nominācijā
“Publiskās ārtelpas
objekts”
1.VIETU ieguvis
parka
labiekārtojums
un Mežaparka
brīvdabas estrāde
Zemgales ielā 38A,
Olainē.

29.martā plkst.12.00 Lieldienu pasākums
visai ģimenei “Sirsniņas stāsts” Jaunolaines
Kultūras namā. Būs dziesmas un dejas.
30.aprīlī plkst.12.00 pasākums
“Krāsainās Lieldienas ar jautrajiem zaķēniem”
Olaines Mežaparka estrādē.
Būs rotaļas un spēles.

Staro
Olaine

Iespējas Vēlēšanas
jauniešiem
tuvojas

Sveic 57
mazuļus

Informācija
vecākiem

Atskats uz Olaines pilsētas
46.dzimšanas dienas pasākumiem

Dažādas iespējas Olaines
novada jauniešiem

Kas jāzina gatavojoties pašvaldību vēlēšanām

Olaines novada domē notika jaundzimušo svinīgās reģistrācijas pasākums

Bērna kopšanas pabalsta
apmērs un AS “Latvenergo”
dāvanu kartes saņemšana

2. lpp.

4. lpp.

5. lpp.

6. lpp.

6. lpp.

Jauns aktīvā tūrisma veids Olaines novadā –
kvadriciklu safari
Izbraucieni ar kvadricikliem
izvērtīsies par lielisku safari
ceļojumu, jo tie tiek organizēti pa aizraujošiem maršrutiem,
kas izveidoti pa apkārtnes
meža ceļiem, takām un bezceļiem.
Biedrība “Motoklubs Olaine” sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) un Eiropas Savienības Eiropas Lauku
atbalsta dienesta fondu lauku
attīstībai (ELFLA) realizē projektu, kura rezultātā ir izveidots
jauns aktīvā tūrisma produkts
Olaines novadā. Izbraucieni ar
kvadricikliem pārtop par lielisku aktīvo atpūtu.
Braucieni notiek motokluba pārstāvju pavadībā pa iepriekš izstrādātiem maršrutiem
no pusstundas līdz vairākām
stundām, kuros tiek iekļautas
skaistākās apkārtnes ainavas
un apskates objekti. Brauciena
sākumā noris “iesildošā” daļa,
neliels veiklības brauciens
Olaines mototrasē braucamrīka
labākai apgūšanai. Braukšana

tiek uzsākta tikai pēc instruktāžas, kuras laikā instruktors apmāca, kā pareizi un droši vadīt
kvadriciklu, lai brauciena laikā
nepieļautu bīstamas situācijas.
Ekstrēmāku aktivitāšu cienītājiem tiek piedāvāti braucieni,
kuros iekļauti tehniski sarežģītāki posmi.
Maršruti tiek izvēlēti atbilstoši klienta vēlmēm un sagatavotībai, lai interesanti būtu
gan tiem, kas ar kvadricikliem
brauks pirmo reizi, gan arī pieredzējušiem braucējiem. Motoklubs rīko braucienus, kas
vienlaicīgi nodrošina baudīt
šo aktivitāti interesentu grupām līdz 20 cilvēkiem. Braucieni notiek ar kvadricikliem
Hytrack 350cc ar automātisko
ātrumkārbu. Ekipējumā ietilpst
ķivere, aizsargbrilles un cimdi.
Kontaktinformācija:
Ervīns Lūriņš
Mob. tālr.: 26 540 658
e-pasts:
autovirsbuves@inbox.lv

MARŠRUTI, KAS IZVEIDOTI UN PIEEJAMI JAU ŠOBRĪD:
1. Olaines pilsēta - Ložmetējkalna Ziemassvētku kauju muzejs - Ziemassvētku kauju piemiņas
vieta “Antiņu kapi”- Atjaunotās zemnīcas un 100 m garš ierakumu posms - Cenas tīreļa
purva taka - Olaines pilsēta (maršruta kopējais garums aptuveni 80 km. Iespējams
apmeklēt arī atsevišķus klienta izvēlētus punktus, neiekļaujot visus nosauktos);
2. Olaines pilsēta - Ozolnieku motociklu muzejs (maršruta garums aptuveni 40 km).

Atskats uz projektu “Staro Olaine”, kas veltīts
iedzīvotājiem Olaines pilsētas 46.dzimšanas dienā!

Olaines pilsētas dzimšanas
diena ir 20.februāris. Taču
krāšņos svētkus atzīmējām 22.
un 23.februārī. Tos olainiešiem
un pilsētas viesiem dāvināja
Olaines novada dome, Olaines Kultūras centrs un Olaines
Sporta centrs, kā arī aktīvi darbojās Olaines jauniešu padome.
22.februārī svētku pasākumu
ieskaņā Olaines Kultūras namā
notika bērnu deju kolektīva
“Oļi” košais un jautrais koncertuzvedums.
22.februāra vakarā Olaines
slidotavā skatītājus ar priekšnesumu iesildīja Olaines novada daiļslidotājas. Olaines Sporta centrs nodrošināja visiem
bezmaksas slidošanas pasākumu “Ledus Disko” mūzikas un
dažādu disko gaismu pavadījumā.
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Olaines Sporta centrs 23.februārī bija parūpējies par sportiskām aktivitātēm ar nosaukumu “Bērnu un ģimeņu
jampadracis” Olaines Ziemas
kalnā. Varēja piedalīties dažādās atrakcijās, taču galvenais
tās dienas pasākums bija jauna Olaines rekorda uzstādīšana “Tālākajam nobraucienam
no kalna”, kurā piedalījās 63
dalībnieki. Jaunākajam dalībniekam bija tikai 2 gadiņi, bet
vecākajam 87 gadi. Tika izmēģinātas dažādas nobrauciena
taktikas – ar plēvi, ragavām,
sniega kamerām, pildītiem
sniega maisiem, gan ar galvu
pa priekšu, gan uz muguras.
Paralēli priekiem uz ziemas
kalna Olaines slidotavā norisinājās “Mini hokeja turnīrs”,
kurā piedalījās bērnu komandas no Olaines un Jelgavas.

Pēc mazo hokejistu spēlēm
uz ledus kāpa “Olaines sporta
centra kausa 2013” turnīra dalībnieki, kas cīnījās par “Olaines kausu”.
Dažāda veida izklaides pasākumi notika 23.februārī
Olaines Mežaparkā. Varēja
vizināties zirgu kamanās, ko
arī labprāt izmantoja vairāk
kā 500 lieli un mazi olainieši.
Daudzi izmantoja iespēju izbraukt ar kvadricikliem.
Olaines jaunieši bija sagatavojuši atrakcijas un spēles
mazajiem, un varēja arī iemēģināt soli danču kluba dejās
Mežaparka estrādē. Savukārt,
vakarā vērojām RTU studentu
teātra “Spēle” projekta “Ēno
gaismu pats” ēnu izrādi “Ciku
ciku caku” par lellīti Lolīti.
Vakara gaitā Olaines Mežaparkā varēja sildīties pie vairākiem ugunskuriem, vērot
krāsaini izgaismoto parku, kokus un ūdenstorni, bet svētku
noslēgumā plkst.21.00 gaisā
tika izšauts mirdzošs svētku
salūts.
Organizatori ir gandarīti par
iedzīvotāju atsaucību un izsaka lielu pateicību visiem
svētku sadarbības partneriem, kā arī katram, kas bija
aktīvs un ņēma dalību svētku
pasākumos!

BĒRNU REĢISTRĀCIJA
2013./2014. MĀCĪBU GADAM
OLAINES NOVADA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
No 2013.gada 4.februāra līdz 2.aprīlim
notiek 2006.gadā dzimušo un Olaines novada
administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu
no piecu gadu vecuma reģistrācija Olaines
1.vidusskolā un Olaines 2.vidusskolā,
pamatizglītības ieguves uzsākšanai.
Bērni no citām administratīvajām teritorijām tiks
reģistrēti tikai saskaņā ar brīvām vietām atbilstošā
klasē vai pirmsskolas grupā.

OLAINES PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBĪBA
2013.GADA VASARAS PERIODĀ
Iestādes tiks slēgtas bērnu apmeklējumiem:
OSPII “Ābelīte” no 3.jūnija līdz 9.jūlijam;
OPII “Dzērvenīte” no 25.jūnija līdz 5.augustam;
OPII “Magonīte” no 1.jūlija līdz 4.augustam;
OPII “Zīle” no 15.jūlija līdz 18.augustam.
Vecāki! Laika posmā, kad ir slēgta pirmsskolas
izglītības iestāde, kuru apmeklē Jūsu bērns,
Jūs varat pieteikt bērnu citā bērnudārzā, kas
šajā periodā strādā (tai skaitā, arī PPII “Saulīte”
pieņems bērnus vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem).

Informācija iedzīvotājiem
tehnogēnas katastrofas gadījumā
Bīstamo uzņēmumu avārijgatavības plānošanu kontrolē
Rīgas reģionālā valsts darba
inspekcija un Lielrīgas reģionālā vides pārvalde. Gatavību
praktiskām darbībām – Olaines
novada pašvaldība. Olaines
novada ārkārtas situācijas pārvaldīšanā iesaistāmas vairākas
institūcijas – ārkārtējo situāciju
pārvaldīšanas vadības struktūras.
SAKARU NODROŠINĀJUMS, APZIŅOŠANA
SABIEDRĪBAS
INFORMĒŠANA
Iedzīvotāju brīdināšanai ir uzstādītas 2 trauksmes sirēnas.
Viena atrodas Zemgales ielā
33, Olainē un otra Olaines
pagasta pārvaldē Jaunolainē,
Meža ielā 2.
Dzirdot trauksmes sirēnu
skaņu, nekavējoties jāieslēdz
radio vai televizors – Latvijas
televīziju – LTV 1 un LTV 2,
radio – SWH, LR 1, LR 2. Pa
kuriem tiks pārraidīta informācija par notikušo un veicamā
rīcība un drošības pasākumi.
Iedzīvotāju informēšanai tiek
izmantoti masu saziņas līdzekļi
(radio, TV, prese) un operatīvie
transporta līdzekļi, kuri aprīkoti ar sarunu iekārtām. Informācija televīzijā un radio tiek
nodrošināta ar VUGD Centrālā sakaru punkta starpniecību
(tālrunis 01 vai 112).
IEDZĪVOTĀJU
EVAKUĀCIJA
Organizē iedzīvotāju evakuāciju un izmitināšanu (to izstrādā VUGD), kā arī nosaka
iedzīvotāju pulcēšanās vietas,
nepieciešamo transportu un
evakuācijas maršrutus, kā arī
sadarbību ar blakus esošajiem

novadiem, lai varētu nodrošināt evakuējamo cilvēku uzņemšanu, izmitināšanu, nepieciešamo sadzīves apstākļu
nodrošināšanu un veselības
aprūpi. Satiksmes drošību iedzīvotāju evakuācijas laikā nodrošinās valsts un pašvaldības
policijas darbinieki.
VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS
DIENESTS VEIC:
• avāriju, dabas vai tehnogēno
katastrofu un ugunsgrēku izraisīto ārkārtējo situāciju operatīvo pārvaldīšanu, seku likvidēšanas pasākumu organizēšanu
un vadīšanu;
• piedalīšanos cilvēku glābšanā un ārkārtējās situācijas seku
likvidēšanā;
• paraugu ņemšanu no piesārņotajām teritorijām un nodošanu attiecīgām laboratorijām
analīžu veikšanai (kopā ar reģionālo vides pārvaldi).
VALSTS POLICIJA
SADARBĪBĀ AR NOVADA
PAŠVALDĪBAS POLICIJU
VEIC:
• sabiedrisko nekārtību un terorisma izraisītās ārkārtējās situācijas pārvaldīšanu;
• bojā gājušo cilvēku identifikāciju;
• ārkārtējās situācijas radīto
seku pirmstiesas izmeklēšanu
(izziņa);
• sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un ārkārtējās situācijas zonā noteikto īpašo režīmu
ievērošanas kontroli;
• transporta kustības regulēšanu;
• ārkārtējās situācijas zonas
norobežošanu un apsardzi;
• ārkārtējās situācijas radīto
seku likvidācija iesaistīto Na-

cionālo bruņoto spēku vienību
un policijas darbības koordināciju, cilvēku meklēšanas pasākumus.
NOVADA PAŠVALDĪBA
VEIC:
• ārkārtējas situācijas gadījumā iedzīvotāju evakuācijas
nodrošināšanu no apdraudētām
zonām un viņu izvietošana;
• materiālās un finansiālās palīdzības nodrošināšanu cietušajiem ārkārtējās situācijās;
• ikdienas operatīvās informācijas apkopošanu, analīzi un
iedzīvotāju informēšanu par
reālajiem apstākļiem un veicamajiem pasākumiem;
• psihosociālā atbalsta organizēšanu cietušajiem ārkārtējā
situācijā un citiem cilvēkiem;
• ārkārtējo situāciju vadības
centra pastāvīgas gatavības nodrošināšanu.
Tāpat katastrofas gadījumā
var tikt piesaistīti Nacionālie bruņotie spēki (zemessardze), Valsts meža dienests, AS
“Latvenergo”, Poliklīnika, AS
“Latvijas gāze” un AS “Latvijas Valsts ceļi”.
Teritorijas vides piesārņojuma
ierobežošanu un sanācijas pasākumus organizē Valsts vides
dienests sadarbībā ar objekta
īpašnieku, nepieciešamības gadījumā piesaistot uzņēmumus,
kas nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.
Detalizētāku aprakstu (kā arī
par rīcību plūdu draudu gadījumā) var lasīt Olaines novada
pašvaldības mājas lapā
www.olaine.lv sadaļā Sabiedriskā kārtība.
Olaines novada pašvaldības civilās
aizsardzības atbildīgā persona
Pašvaldības policijas pr.v.i.
Dainis Bērziņš

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
INFORMĒ
ATBILDĪBA PAR
KŪLAS DEDZINĀŠANU
Par kūlas dedzināšanu paredzēta atbildība Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Saskaņā ar LAPK
179.panta 4.daļu var piespriest naudas sodu – fiziskām personām no 200 līdz 500 latiem. Tāpat var piemērot administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit
diennaktīm.
Kriminālatbildība iestājās, ja, dedzinot kūlu, aizdegusies kāda no ēkām un citiem objektiem, kā arī radīti lieli zaudējumi vai gājis bojā cilvēks.
Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā
izdarīta ar dedzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā,
vai, ja tā nodarījusi lielu materiālu zaudējumu, vai, ja
vainīgā neuzmanības dēļ iestājusies cilvēka nāve vai
izraisītas citas smagas sekas – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem.
Tādēļ, lai nenāktos saskarties ar likumu, ikviena iedzīvotāja pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie tā. Teritorija
sistemātiski jāattīra no degtspējīgiem atkritumiem, regulāri jāpļauj zāle un jāveic citi zemes apsaimniekošanas pasākumi, lai nepieļautu kūlas veidošanos, bet ap
ēkām desmit metru platu joslu jāattīra no sausās zāles
un nenovākto kultūraugu atliekām. Zemes īpašniekam
jāveic nepieciešamie pasākumi, lai viņa teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.
Izceļoties ugunsgrēkam, var nodegt gan dzīvojamās,
gan saimniecības ēkas, tāpat meža platības un ugunsgrēkā var zaudēt dzīvību gan cilvēki, gan dzīvnieki.
Turklāt neapdomīgas rīcības dēļ nelaime var piemeklēt
pašus dedzinātājus.

NOSLĒDZIES KONKURSS
“OLAINES CĀLIS 2013”
2013.gada 16.martā Olaines Kultūras namā skanēja mazo olainiešu balstiņas konkursā “Olaines Cālis 2013”. Arī šogad mazie
dziedātāji pārsteidza skatītājus un žūriju ar skanīgajiem priekšnesumiem.
Dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija, kas šogad bija Olaines
mūzikas un mākslas skolas pedagogi – Diāna Sumina, Baiba
Bubiere un Valērija Kožernikova.
Lai arī dalībnieku bija maz, tomēr žūrijas vērtēšanas darbs bija
grūts. Katram dalībniekam tika neliela balviņa un kāda no nominācijām (piemēram: košākais, elegantākais, kustīgākais, jaunākais, centīgākais vai smaidīgākais Olaines Cālis 2013).
VIETU SADALĪJUMS:
1.vieta Jaroslavam Ponomarenko;
2.vieta Aleksandrai Ļutajai;
3.vieta Līvai Zommerei un Marijai Minajevai.
Paldies Olaines novada vokālajiem pedagogiem Baibai Kaņepītei, Jūlijai Streļajevai, Jevgēnijai Roščenkovai un Sanitai
Šeflerei par mazo vokālistu sagatavošanu konkursā.

Vita Jansone, Olaines Kultūras nama kultūras pasākumu organizatore
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JAUNIETI, TEV IR IESPĒJAS!
Ieskaties Olaines novada pašvaldības jauniešu portālā
www.olainesjauniesiem.lv un ieraugi tās!
AKTUALITĀTES

JAUNIEŠU
ORGANIZĀCIJAS

JAUNIEŠU
IDEJU PROJEKTU
KONKURSS

Te redzēsi aktuālo informāciju jauniešiem par dažādām
iespējām (konkursiem, semināriem un apmācībām) Olainē
un novadā, Latvijā un pasaulē. Ieraugi un iesaisties!
Tu vari darboties kādā no Olaines aktīvajām jauniešu
organizācijām:
Olaines Jauniešu padomē,
Neformālajā jauniešu apvienībā Sinerģija,
Olaines jaunatnes “Sarkanais krusts” atbalsta grupā.
Ja esi skolēns, iesaistīties skolēnu pašpārvaldēs.
Tās darbojas gan Olaines 1. vidusskolā, gan Olaines
2. vidusskolā, gan Olaines Mehānikas un tehnoloģijas
koledžā.
Tev ir reāla iespēja īstenot savu ideju novadā. Kā to
izdarīt? Piedalies Jauniešu projektu konkursā, kuru rīko
Olaines novada pašvaldība. Konkursa ietvaros ikviens
Olaines novada jaunietis vecumā no 12 līdz 25 gadiem var
iesniegt savu projektu un konkursa vērtēšanas komisijas
atbalsta gadījumā saņemt finansējumu idejas realizācijai.
Nākamais projektu iesniegšanas termiņš ir 18. septembris.

BRĪVPRĀTĪGAIS
DARBS

Tu vari veikt brīvprātīgo darbu savā novadā un par to
saņemt apliecinājumu! Kas Tev jādara?
1. Izlasi Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas
vadlīnijas Olaines novadā.
2.Aizpildi Brīvprātīgā darba veicēja pieteikuma anketu
3. Saņem Brīvprātīgā darba veicēja darba stundu
uzskaites lapu un sāc krāt stundas.
4. Kad esi nostrādājis 60 stundas, saņem apliecinājumu.

AWARD

Iesaisties AWARD starptautiskajā Edinburgas hercoga
pašaudzināšanas programmā jauniešiem. AWARD
koncepcijas pamatā ir katras personības individuālā un
personiskā izaugsme. Programmā var iesaistīties jaunieši
vecumā no 14 – 25 gadiem.

NODERĪGI

Šovasar, laikā no 1. jūlija līdz 30. augustam 60 jauniešiem
vecumā no 15 līdz 17 gadiem būs iespēja iesaistīties
nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā. Katrs
skolēns strādās 2 nedēļas, 4 stundas dienā (nepilnu
darba dienu), saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās
stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām
stundām.
Svarīgi! Skolēni dokumentus var iesniegt no 2013.gada
7. maija līdz 17. maijam!

KONTAKTI

Olaines novada pašvaldība
Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines novads, LV-2114
Tālrunis: 67964333
E-pasts: olainesdome@olaine.lv

Jaunatnes lietu speciāliste
Agnese Skarstāne
223.kab., 2.st., Zemgales iela 33
Tālrunis: 67146038
E-pasts: agnese.skarstane@olaine.lv

TOLERANCE KĀ SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS ATSLĒGA
EIROPAS TELPĀ JAUNIEM PILSOŅIEM
Jau otro gadu Olaines 2.vidusskola koordinē starptautisko projektu “Tolerance kā
sociālās integrācijas atslēga Eiropas telpā jauniem pilsoņiem”.
Projektā piedalās 11.klašu skolēni un skolotāji. Šajā laikā ir daudz interesantu
notikumu, kas ļauj projekta dalībniekiem lūkoties uz sevi kā Eiropas pilsoni. Skolā
aktīvi notiek tolerances spēles, kuru gaitā skolēni analizē situācijas, diskutē, risina
problēmas, mācās sadarboties.
Olaines 2.vidusskolas skolēni un skolas kolektīvs pateicas skolas vadībai par
izmantoto iespēju 2012.gadā apmeklēt Portugāli un Itāliju. Ceļojuma iespaidu
apraksts pilnā apjomā publicēts www.olaine.lv. un www.olainesjauniesiem.lv
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OLAINES JAUNIEŠI RUNĀ
Kādas Tu redzi savas iespējas novadā
un kādi uzlabojumi būtu nepieciešami?

Regīna: Olaine ir lieliska vieta
jauniešiem, kuriem patīk nodarboties
ar sportu, taču šeit ir maz iespēju
izpausties tiem, kuri aizraujas ar mākslu.
Manuprāt, šeit vajadzētu izveidot radošo
darbnīcu/darbnīcas, kur jaunieši varētu
apmainīties ar pieredzi un
tehnikām.

Nikola: Patīk, ka pie mums pilsētā
ir ļoti skaisti, ja pie manis atbrauc
draugi, tad ir ko viņiem parādīt, kur
pastaigāties, ko paskatīties. Būtu
labi, ja pilsētā būtu kāda kafejnīca
vai restorāns, kur kopā ar draugiem
varētu pasēdēt. Ja tā nebūtu dārga,
tad jaunieši laiku pavadītu nevis
ārā, bet tur. Patīk visi pasākumi
jauniešiem, bet gribētos, lai to būtu
vēl vairāk.
Brigita: No vienas puses, Olaine ir
lieliska vieta, kur dzīvot, - labiekārtota
vide, meža parks, stadions, trenažieri,
peldbaseins, slidotava, iespēja jauniešiem
iesniegt projektus, saņemt finansējumu
savu ideju realizācijai un līdzdarboties,
kā arī vienkārši pasākumiem piepildīta
ikdiena, arī iedzīvotāji kļūst aktīvāki. No
otras puses, te nav vietas, kur pavadīt
brīvo laiku - ideālajā gadījumā tas būtu
jauniešu centrs, bet nav pat normālas
kafejnīcas. Vajadzētu vēl vairāk uzlabot
drošību, lai nav bail iziet uz ielas.
Pozitīvi, ka pašvaldība palīdz realizēt jauniešu aktivitātes ārzemēs,
dalību dažādos projektos, tāpat arī atbalsta skolēnus ar labām
sekmēm un olimpiāžu, konkursu laureātus.

Matīss: Patīk, ka gan jauniešiem,
gan pieaugušajiem ir iespēja apmeklēt
dažādus pasākumus, kā arī tas, ka
pilsēta ir attīstīta. Vajadzētu pilnveidot
atpūtas vietas, piemēram, sporta halli
vai kādu tirdzniecības centru. Protams,
nepieciešams attīstīt arī prakses un
darba vietu piedāvājumu novadā.

Teiksma: Tie, kuri apgalvo, ka Olainē
nav iespējas kaut kur darboties, kļūdās.
Olainē, it īpaši jauniešiem, ir ļoti daudz
iespēju. Ja neskaita Olaines skolu
parlamentus, tad bez tiem ir vēl arī
Olaines Jauniešu padome, neformālā
jauniešu apvienība «Sinerģija» un citas
organizācijas, kurās jauniešiem ir iespēja
iesaistīties brīvprātīgajā darbā, attīstīt sevi
un gūt gandarījumu! Protams, lieta, kas
pašlaik pietrūkst ir Jauniešu centrs. Tā
būtu vieta, kur aukstos ziemas vakaros
varētu aiziet sasildīties, iesaistīties
interesantos sarunu vakaros, padzert tēju, vienkārši
būt kopā ar draugiem un izglītoties!

Jānis: Es izmantoju iespēju
nodarboties ar dažādiem sporta
veidiem Olainē. Kopumā Olainē
ir vietas un iespējas izaugt par
profesionālu sportistu. Vēlētos jaunu
sporta manēžu, kā arī iekšējo hokeja
halli. Uzskatu, ka Olainē pietrūkst
cilvēkresursi, augsti apmācīti
treneri, kas spētu un vēlētos attīstīt
jaunatni.

Gatavojoties 2013.gada 1.jūnija
pašvaldību vēlēšanām, svarīgi zināt!
VĒLĒŠANU TIESĪBAS
Tiesības piedalīties pašvaldību
vēlēšanās ir balsstiesīgajiem
Latvijas un ES pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. Lai
piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt
reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.
Vēlēšanu tiesību pašvaldību
vēlēšanās nav personām, kuras
likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām, izcieš sodu brīvības atņemšanas
vietās, kā arī tiem ES pilsoņiem, kuriem nav tiesību vēlēt
ES dalībvalstī, kuras pilsoņi tie
ir.
Vēlētāji drīkst balsot tajā pašvaldībā, kurā viņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas
pirms vēlēšanu dienas vai tajā
pašvaldībā, kurā viņiem pieder
likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
VĒLĒTĀJU REĢISTRS
Atšķirībā no parlamenta vēlēšanām un tautas nobalsošanas
pašvaldību vēlēšanās vēlētāju
uzskaitei tiek lietots Vēlētāju
reģistrs. Tas nozīmē, ka pašvaldību vēlēšanās katrs vēlētājs
tiks iekļauts noteikta vēlēšanu
iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu
dienas (2013.gada vēlēšanās
– atbilstoši ierakstam par reģistrēto dzīvesvietu Iedzīvotāju
reģistrā 2013.gada 3.martā.)
Vēlētāju saraksti tiks veidoti,
sadarbojoties Centrālajai vēlēšanu komisijai, pašvaldībām
un Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldei.
Tie Latvijas pilsoņi, kuriem

2013.gada 3.martā nebūs spēkā esošas dzīvesvietas reģistrācijas, tiks iekļauti tā vēlēšanu
iecirkņa sarakstā, kas atbildīs
ziņām par vēlētāja pēdējo reģistrēto dzīvesvietu.
Lai informētu par to, kura vēlēšanu iecirkņa sarakstā vēlētājs
iekļauts, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde katram vēlētājam uz reģistrētās dzīvesvietas adresi pa pastu izsūtīs
paziņojumu.
Ja paziņojums nav saņemts,
informācija par savu vēlēšanu
iecirkni jānoskaidro Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.
lv vai Olaines novada vēlēšanu
komisijā. Zvanīt uz CVK informatīvo tālruni, lai noskaidrotu,
kādēļ paziņojums nav saņemts.
Tātad, ja aprīlī paziņojuma
joprojām nav, tad katra vēlētāja pienākums būtu noskaidrot,
kur ir problēma. Lai viņš šo
problēmu nesāktu skaidrot tad,
kad jau būs par vēlu.
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde arī nodrošina iespēju
internetā bez maksas saņemt
informāciju par to, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā
persona iekļauta.
Līdz 2013.gada 7.maijam
vēlētāji var izmantot iespēju
mainīt sākotnēji reģistrēto
vēlēšanu iecirkni. Vēlēšanu
iecirkni drīkst mainīt uz jebkuru citu vēlēšanu iecirkni tās
pašvaldības administratīvajā
teritorijā, kurā vēlētājam bija
reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanām vai uz
jebkuru vēlēšanu iecirkni tajā

pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums.
Lai reģistrētu iecirkņa maiņu,
vēlētājam jāiesniedz iesniegums pašvaldības dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē.
Mainot iecirkni uz to pašvaldību, kur vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts
nekustamais īpašums, jāuzrāda
īpašuma tiesības apliecinošs
dokuments – Zemesgrāmatas
akts vai izziņa no Zemesgrāmatas.
KANDIDĀTU SARAKSTI
Kandidātu sarakstu iesniegšana 2013.gada pašvaldību
vēlēšanām notiks no 2013.
gada 12. līdz 22.aprīlim novada vēlēšanu komisijā.
Tiesības kandidēt domes vēlēšanās ir Latvijas un ES pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā būs
sasnieguši vismaz 18 gadu
vecumu. Citu ES dalībvalstu
pilsoņiem, lai kandidētu pašvaldību vēlēšanās Latvijā ir
jābūt reģistrētiem iedzīvotāju
reģistrā. Visiem deputātu kandidātiem ir jābūt reģistrētiem
arī Vēlētāju reģistrā.
Deputātu kandidātu drīkst iekļaut kandidātu sarakstā, ja
viņš/viņa kandidātu saraksta
iesniegšanas dienā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
1) tā ir bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās
pašvaldības administratīvajā
teritorijā vismaz pēdējos 10
mēnešus;
2) tā ir attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā nostrādājusi (kā darba ņēmējs vai
pašnodarbinātais atbilstoši li-

kumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vismaz pēdējos
četrus mēnešus;
3) tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder
likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Kandidāts, ievērojot šā likuma
nosacījumus, Latvijas Republikā var kandidēt tikai vienā
domē.
Kandidātu saraksti sagatavojami, izmantojot Centrālās
vēlēšanu komisijas izstrādāto
lietojumprogrammu. Plānots,
ka programma kandidātu
sarakstu sagatavošanai būs
pieejama no 2013.gada 2.aprīļa.
Ar spēkā esošajiem nosacījumiem deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai pašvaldību
vēlēšanās iespējams iepazīties
Republikas pilsētas domes un
novada domes vēlēšanu likumā
un 2013.gada 1.jūnija republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu kandidātu sarakstu iesniegšanas instrukcijā.
BALSOŠANAS KĀRTĪBA
Pašreiz spēkā esošā vēlēšanu
kārtība paredz, ka vēlēšanu iecirkņu darba laiks 1.jūnijā ir
no pulksten 7.00 līdz 22.00.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā
nevarēs nokļūt savā vēlēšanu
iecirknī, var izmantot iespēju
nobalsot iepriekš.
Iepriekšējā balsošana notiks
trīs dienas pirms vēlēšanu
dienas:
• trešdien, 29.maijā:
no plkst. 17.00 līdz 20.00;

• ceturtdien, 30.maijā:
no plkst. 9.00 līdz 12.00;
• piektdien, 31.maijā:
no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Pašvaldību vēlēšanās tiks organizēta balsošana dzīvesvietā
tiem vēlētājiem, kuri veselības
stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot
vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji varēs izmantot, ja
vēlēšanu dienā atradīsies sava
vēlēšanu iecirkņa teritorijā.
Vēlētāji vai viņu pilnvarotās
personas rakstveida pieteikumus par balsošanu vēlētāju
dzīvesvietā varēs iesniegt sava
vēlēšanu iecirkņa komisijā no
š.g. 27.aprīļa līdz 1.jūnijam
pulksten 12:00.
2013.gada 6.martā Centrālā vēlēšanu komisija noteica
republikas pilsētu domēs un
novadu domēs ievēlamo deputātu skaitu 2013.gada 1.jūnija
pašvaldību vēlēšanās - Olaines
novada pašvaldībā ir jāievēl 17
deputāti. Atbilstoši likumam
pašvaldību domēs ievēlamais
deputātu skaits ir nosakāms
pēc iedzīvotāju skaita, kāds
pašvaldības teritorijā reģistrēts
vēlēšanu izsludināšanas dienā
2013.gada 28.februārī. Olaines
novadā reģistrēto iedzīvotāju
skaits ir 20449.
Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt zvanot Olaines novada vēlēšanu komisijai,
tālrunis 67146056.
Olaines novada
vēlēšanu komisija
Informācija sagatavota balstoties uz Centrālās vēlēšanu
komisijas sniegto informāciju

• OLAINES NOVADA DOMES INFORMĀCIJA •
Ar 2013.gada 23.janvāra DOMES SĒDES
PROTOKOLA Nr.1 29.punktu
PAR PRIEKŠVĒLĒŠANU AĢITĀCIJAS
IEROBEŽOJUMIEM OLAINES NOVADĀ,
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un likuma “Priekšvēlēšanu aģitācijas likums”
21.panta trešo daļu, dome nolemj:
1. Noteikt aizliegumu priekšvēlēšanu aģitācijas periodā
novietot galdus, uzsliet teltis un pārvietojamās nojumes:
1.1 Olaines pilsētas Mežaparkā, Zemgales ielā 38,
		 Olainē, Olaines novadā;
1.2 Olaines 1.vidusskolas stadionā, Zeiferta ielā 4,
		 Olainē, Olaines novadā;
1.3 Olaines 2.vidusskolas stadionā, Skolas ielā 1,
		 Olainē, Olaines novadā;
1.4 Jaunolaines stadionā, Meža ielā 2, Jaunolainē,
		 Olaines pagastā, Olaines novadā
2. Aizliegt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu
un izplatīšanu Olaines pašvaldības iestāžu un uzņēmumu
organizētajos sporta un kultūras pasākumos.
3. Lēmums ir spēkā līdz 2013.gada 2.jūnijam.

Grozījumi Olaines novada domes 2011.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.22

“Nodevas par reklāmas un afišu izvietošanu publiskās vietās Olaines novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma
“Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu.
Spēkā no 2013.gada 26.marta

1.Izdarīt, Olaines novada domes 2011.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.22
“Nodevas par reklāmas un afišu izvietošanu publiskās vietās Olaines novadā”, šādus grozījumus:
1.1.dzēst 1.6.punktu;
1.2. papildināt noteikumus ar 3.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
3.3.3.Nodeva par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu, aģitācijas materiālu nesējam platībā līdz vienam kvadrātmetram
uz atļaujā norādīto laiku:
3.3.3.1.
		
3.3.3.2.
		
3.3.3.3.
3.3.3.4.
3.3.3.5.
		

Olaines pilsētas Zemgales ielas, Jelgavas ielas
un Zeiferta ielas teritorijā
Valsts autoceļa A8 Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža
(Meitene) teritorijā
Olaines pilsētas pārējā teritorijā
Olaines novada pārējā teritorijā
Afišas, plakāta, sludinājuma
(formāts A4 līdz 50 vienībām) izvietošana

Ls 50.00 (par katru kvadrātmetru)
Ls 50.00 (par katru kvadrātmetru)
Ls 25.00 (par katru kvadrātmetru)
Ls 20.00 (par katru kvadrātmetru)
Ls 20.00

3.4.Aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus uz Olaines novada pašvaldības Informatīvajiem stendiem un sabiedriskā transporta pieturvietās.
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NOVADA DOMĒ SVEIC 57 JAUNDZIMUŠOS
Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē, māt,
Un redzi – ļaudis skatās, ļaudis gaida,
Cik tīru spēsi viņu nosargāt,
Cik spēsi dot no sava mīļā smaida.
Mazs cilvēciņš iet šodien dzīvē, tēt,
Viņš nezin rūpju, nepazīst vēl naida.
Tev vajag viņā spēku iepotēt,
Lai dzīvē viņu nemētā kā skaidu.
/I.Ziedonis/

Olaines novada domē 2013.
gada 16.martā notika kārtējais Jaundzimušo svinīgās
reģistrācijas pasākums, uz
kuru bijām uzaicinājuši 57
Olaines novada jaundzimušos bērniņus - 32 meitenītes
un 25 puisīšus, un viņu vecākus.
No 57 mazuļiem 24 ir pirmdzimtie bērniņi, 27- otrās atvasītes, 4 – trešie un 2 - ceturtie
bērniņi ģimenē. Kopā ar māmiņām, tētiem, māsiņām un brālīšiem, radiem un draugiem bija
ieradušies 49 mazulīši, vecumā
no 3 līdz 6 mēnešiem.
Olaines novada domes priekšsēdētāja vietniece Inta Purviņa apsveica bērniņu vecākus
ar īpašo notikumu viņu dzīvē:
mazuļa piedzimšanu, pasniedza apsudrabotu melhiora karotīti ar iegravētu bērna vārdu
un dzimšanas datiem, naudas balvu 100 latus, grāmatu
“Mūsu bērns”, kā arī atlaižu
kuponus Mēness aptiekā un
veikalā “Drogas”.
Pasākumā visus priecēja Olaines 1.vidusskolas meiteņu vokālais ansamblis “Unda”, skolotājas Sanitas Šefleres vadībā.
Pēc pasākuma svinīgās daļas
bija kopīgā fotogrāfēšanās un
iespēja apmeklēt Olaines nova-

da vēstures un mākslas muzeju, kā arī iemalkot kafiju, tēju
un brīvā gaisotnē aprunāties ar
domes priekšsēdētāja vietnieci
Intu Purviņu.
MĪĻI SVEICAM Aleksu Odzeleviču, Adrianu
Širmeli, Ellu Kirhneri, Valeriju Roščinu, Gabriellu Belousu, Karolinu Putrovu, Emīliju
Smirnovu, Danu Danielu Mjalanu, Maļiku Dolotovskihu,
Klemensu Latišoneku, Rodrigo
Zandaru, Mariju Dmitrakovu,
Dmitriju Aleksejevu, Viktoriju Lazari, Jolantu Samuilovu,
Martu Hludovu, Iļju Abramovu, Aļonu Ivašenko, Eseniju

Soloveju, Zlatu Ščaņikovu,
Jēkabu Ruļuku, Iļju Savostijanovu, Denisu Križanoviču,
Anastasiju Vitlinu, Konstantīnu Fedosovu, Dafni Felicitu
Bačuli, Artjomu Andrejevu,
Kirillu Germanu, Martu Helmūti, Maksimu Ļebedevu, Patriku Ancānu, Nikolaju Krjaņinu, Annu Petrovsku, Ritvaru
Danielu Poplavski,Leilu Kotoviču, Karīnu Jeršovu, Viktoriju
Dmitrakovu, Arinu Ivanovu,
Rēziju Annu Jaseviču, Timuru
Andersonu, Jegoru Ivanovu,
Karalinu Jermakovu, Rodionu Artemjevu, Egīlu Leimani,
Daniilu Mošinu, Zani Smelovu, Violetu Larionovu, Oskaru

INFORMĀCIJA
BĒRNU VECĀKIEM
UN ĢIMENĒM
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Pašvaldības aģentūrā “Olaines sociālais dienests”
var saņemt AS “LATVENERGO” DĀVANU KARTES
“Elektrības norēķinu kartes – 53,70 LVL”.
Šīs dāvanu kartes var saņemt sekojošas ģimeņu
grupas (ja vēl nav saņēmušas):
• ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju;
• ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kas dzimuši
sākot ar 2013.gada 1.janvāri);
• Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni;
• nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no
apgādniekiem;
• ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem
ir invalīds.
Viena mājsaimniecība šādu dāvanu karti varēs saņemt
tikai tad, ja tās vēl nav saņēmušas nevienu karti.

VALSTS
SOCIĀLĀS
APDROŠINĀŠANAS
AĢENTŪRA informē par
bērna kopšanas pabalsta
apmēru, kas ir spēkā no
2013.gada 1.janvāra:

Pēc 2013.gada 1.aprīļa ATKĀRTOTI karti varēs saņemt
tikai daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni (vai mācās līdz 24 gadu vecumam). Kampaņas beigu termiņš ir 2013.gada 31.decembris.

No bērna pusotra līdz
divu gadu vecumam pabalsta apmērs ir Ls 30.

Nenodarbinātām personām līdz bērna viena
gada vecumam pabalsta
apmērs ir Ls 100. Gan nodarbinātām, gan nenodarbinātām personām pabalstu Ls 100 apmērā maksā
no bērna viena līdz pusotra gada vecumam.

Grosbardu, Maksimu Aboļeviču, Anriju Riekstiņu, Ņikitu
Zaharovu, Sofiju Grinku, Artjomu Rakelu, Zlatu Petrovu,
Viktoriju Punduri, Loretu Eniju
Tenteri, Gabrielu Freimani un
viņu vecākus!

Lai bērniņi aug veseli, patiesi
un laimīgi! Lai viņi ir prieka un
gandarījuma avots jums, mīļie
vecāki!
Ināra Brence,
Olaines novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

BANKAS “CITADELE”
SPECIĀLISTI RĪKO TIKŠANOS
AR OLAINES IEDZĪVOTĀJIEM
Bankas “Citadele” speciālisti pastāstīs par dažādiem
bankas produktiem, kā arī sniegs konsultācijas par
finanšu pakalpojumiem.
Būs iespējams:
• atvērt norēķinu kontu;
• pasūtīt un saņemt maksājuma kartes;
• pieteikt Citadeles internetbanku un SMS banku;
• pieteikt regulāros maksājumus un
automātisko rēķinu apmaksu.
Tikšanās noritēs Olaines vēstures
un mākslas muzeja telpās (Olainē, Zemgales ielā 33):
TREŠDIENĀS
27.martā; 3.aprīlī; 10.aprīlī; 17.aprīlī,
no plkst.11:00 līdz 13:00.
Vairāk informācijas, zvanot Lienei Antānei
pa tālruni: 63007788

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Pieņemt zināšanai Olaines
novada pašvaldības nodaļu un
pārējo struktūrvienību informāciju par paveiktajiem darbiem, pieņemto domes lēmumu un budžeta izpildes gaitu.
• Pieņemt izpildei sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanas plānu Olaines novadā.
• Pieņemt izpildei priekšlikumus izglītības iestāžu popularitātes veicināšanai Olaines
novada iedzīvotāju vidū.
• Pieņemt zināšanai Olaines
novada pašvaldības iepirkumu
plānu 2013.gadam.
• Pieņemt izpildei pasākumu plānus (Olaines Kultūras
centra, Olaines Sporta centra;
Olaines Vēstures un mākslas
muzeja un Olaines Pieaugušo
izglītības centra pasākumu plāni).
• Finansiāli atbalstīt Olaines
Mūzikas un mākslas skolas
vijoļspēles audzēknes dalību
6.Ziemas Starptautiskajā festivālā Sočos (Krievijā).
• Atkārtoti izvirzīt Salaspils
novada bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
• Noteikt nomas maksu ar
2013.gada 1.februāri Olaines
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte” zālē 69,6 kv.m. Ls 3.00
un zālē 103,9 kv.m. Ls 4.45 par
vienu stundu.
• Akceptēt SIA “Zeiferti”
aizdevumu līgumu ar AS “SEB
banka” noslēgšanu.
• Uzdot SIA “Zeiferti” izskatīt iespēju līdz centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas nobeigumam atstāt
spēkā esošo tarifu.
• Apstiprināt SIA “Ekoncepti” izstrādāto tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju “Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu
ciemā, II kārta“. Apstiprināt
investīciju projekta finanšu
plānu un prioritārās investīciju
programmas pasākumus.
• Piešķirt adresi “Stacija Baloži 2”-3, Stūnīšos, Olaines
pagastā, Olaines novadā, telpu
grupai 91.21 kv. platībā.
• Grozīt 2011.gada 16.novembra līguma “Par sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu
Olaines novadā” 2.1.punktu,
izsakot to šādā redakcijā: “Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanu un ir spēkā 10 (desmit)
gadus”. Uzdot Olaines novada
pašvaldības izpilddirektoram
parakstīt vienošanos pie 2011.
gada 16.novembra līguma “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Olaines novadā” ar AS
“Olaines ūdens un siltums”.
• Neizmantot
pašvaldības
pirmpirkuma tiesības uz astoņiem nekustamajiem īpašumiem Olainē un Olaines pagastā.

• Izbeigt zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības piecām
personām uz pieciem zemes
gabaliem Olaines pagastā, noslēdzot Lauku apvidus zemes
nomas līgumu uz 10 gadiem.
• Izbeigt zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības divām personām uz diviem zemes gabaliem Olaines pagastā un ieskaitīt zemi rezerves zemes fondā
ar 2013.gada 1.martu.
• Slēgt pirkuma līgumu ar
zemes nomnieku par Olaines
novada pašvaldībai piederošā zemes gabala dks “Tiltiņi”
Nr.108, Stīpniekos, Olaines
pagastā, 0.0536 ha platībā, atsavināšanu.
• Atsavināt par brīvu cenu
zemes gabalu dks “Liepas”
Nr.138, Jāņupē, Olaines pagastā, 0.0523 ha platībā zemes
nomniekam.
• Atsavināt Olaines novada
pašvaldības nekustamo īpašumu – Zeiferta ielā 15A, Olainē,
zemesgabalu, 152 kv.m platībā.
• Apstiprināt zemes gabala
“Birznieki”, Jaunolaine, Olaines pagastā, 0.3017 ha platībā,
2013.gada 19.februāra atsavināšanas izsoles protokolu.
• Atsavināt zemes gabalu dks
“Bitīte 2” Nr.39, Galiņos, Olaines pagastā, 0.0636 ha platībā,
pārdodot mutiskā izsolē par
brīvu cenu.
• Grozīt 2010.gada 2.jūlija
līguma ar biedrību Motoklubs
“Olaine” “Par nekustamā īpašuma “Olaines pilsētas meži”,
Olainē, Olaines novadā, otrā
zemes gabala lietošanu un uzturēšanu mototrases ierīkošanu
un uzturēšanu” 2.daļas punktu,
izsakot to šādā redakcijā: “Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā 10
gadus, līdz 2020.gada 30.aprīlim”.
• Izslēgt no Olaines novada pašvaldības bilances četrus
nekustamos īpašumus - zemes
gabalus Olaines pagastā (dks
“Ezītis” Nr.272, Ezītī; dks “Vasara” Nr.69, Viršos; “Ezītis”
Nr.147, Ezītī; “Krūmiņi” 1, Pēterniekos).
• Piešķirt nosaukumu “Rāvas”, Dāvi, Olaines pag., zemes vienībai, 0.2825 ha platībā un iznomāt zemes vienību
lauksaimnieciskai darbībai līdz
2014.gada 31.martam.
• Piekrist pievienot nekustamajam īpašumam (grozot
nekustamā īpašuma sastāvu):
“Medņu masīvs” (ar kopējo
platību 977,65 ha) zemes vienību 2,7652 ha platībā, izveidojot vienu nekustamo īpašumu (sastāvošu no sešām zemes
vienībām ar kopējo platību
980,4152 ha).
• “Spulles masīvs” (kopējo
platību 5393,22 ha) pievienot

zemes vienību 1,0102 ha platībā, izveidojot vienu nekustamo
īpašumu (sastāvošu no deviņām zemes vienībām ar kopējo
platību 5394,2346 ha).
• Atļaut apvienot nekustamos īpašumus Medemciemā,
Olaines pagastā - Komutators
111 un Komutators 112 vienā
nekustamajā īpašumā ar zemes
vienības kopējo platību 0,1315
ha. Piešķirt vienotu adresi apvienotajai zemes vienībai un ar
to funkcionāli saistītām ēkām
(būvēm): Komutators 111, Medemciems, Olaines pagasts.
• Apstiprināt zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamajiem īpašumiem zemes vienībai “Rīgas
iela 21’’, Olaines pagastā un
zemes vienībai Rīgas ielā 21,
Olainē. Piešķirt vienotu adresi
1.zemes vienībai (paliekošā),
22.28 ha Rīgas iela 21, Olaine.
Piešķirt nosaukumu 2.zemes
vienībai (atdalāmā), 2.02 ha
platībā: Rīgas iela 21A, Olaine. Piešķirt nosaukumu 3.zemes vienībai (atdalāmā), 0,26
ha platībā: ‘’Olaines kūdra’’,
Olaines pag.
• Piekrist jaunas zemes vienības 8,65 ha platībā izveidošanai, apvienojot trīs zemes vienības daļas un piešķirt nosaukumu Divlīmeņu ceļu mezgls
A5-V13.
• Piekrist jaunas zemes vienības 16,7 ha platībā izveidošanai, apvienojot divas zemes
vienības daļas un piešķirt nosaukumu Divlīmeņu ceļu mezgls A5-A8.
Piešķirt vienotu adresi šādiem
īpašumiem:
1. “Stiebrāji”, Jaunolaine, Olaines pag., zemes vienībai 1,48
ha platībā un uz tās atrodošajai
dzīvojamai mājai;
2. Celtnieks 87, Stīpnieki,
Olaines pag., zemes vienībai
0,085 ha, platībā un uz tās esošajai dārza mājai un saimniecības ēkai;
3. VEF-Baloži 680, Medemciems, Olaines pag., zemes
vienībai un uz tās atrodošajām
ēkām (būvēm) dks “VEF-BALOŽI”;
4. Ielieči-2 44A, Rājumi, Olaines pag., zemes vienībai 0,072
ha platībā un uz tās atrodošajai
saimniecības ēkai un siltumnīcai;
5. Rītausma 103, Medemciems, Olaines pag., zemes
vienībai 0,073 ha platībā un uz
tās atrodošajai dārza mājai;
6. Piešķirt vienotu adresi:
VEF-Baloži 852, Medemciems, Olaines pag., zemes
vienībai 0,0662 ha platībā un
uz tās atrodošajai dzīvojamai
mājai;
7. Piešķirt: vienotu adresi:
“Vidiņi”, Olaines pag., zemes
vienībai 13 ha platībā un uz tās

atrodošajai dzīvojamai mājai
un precizējot piešķirt vienotu
adresi: “Kokzāģētava Līdumi”,
Olaines pag. (SIA “Lidums”
piederošajam ēku (būvju) īpašumam).
• Piešķirt SIA “TeleTower”
piederošajai mobilo sakaru bāzes stacijai nosaukumu: “Bites
Jaunolaines tornis”.
• Apstiprināt ilgtermiņa plānošanas dokumenta “Olaines
novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2013. – 2030.gadam”
gala redakciju un nodrošināt
dokumenta pieejamību.
• Apstiprināt
grozījumus
Olaines novada ceļu seguma
rekonstrukcijas
programmā
2011.-2020.gadam un organizēt plānoto pasākumu izpildi.
• Atbalstīt KDS “Ezītis”
priekšlikumu par pretplūdu pasākuma - ūdens pārsūknēšanas
sūkņa iegādi un uzstādīšanu
KDS “Ezītis” esošajā sūkņu
stacijā pie Misas upes Olaines
pagastā.
• Atbalstīt projektu pieteikumu - iesniegumu sagatavošanu
“Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātam konkursam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai”
pašvaldības izglītības iestādēm”.
• Pieņemt Olaines novada
domes saistošo noteikumu
Nr.5 projektu “Grozījumi Olaines novada domes 2011.gada
23.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Nodevas par
reklāmas un afišu izvietošanu
publiskās vietās Olaines novadā””.
Apstiprināt Olaines novada domes saistošo noteikumu grozījumus:
1. Nr.6 “Grozījumi Olaines novada domes 2011.gada
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtība Olaines novada pašvaldībā”’’;
2. Nr.7 “Grozījumi Olaines novada domes 2010.gada
28.aprīļa saistošajos noteiku-

mos Nr.7 “Par p/a “Olaines
sociālais dienests’’ sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un izcenojumiem””;
3. Nr.8 “Grozījumi Olaines novada domes 2012.gada
25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 “Par sociālās palīdzības piešķiršanas un saņemšanas kārtību Olaines novadā””.
4. Nr.9 “Grozījumi Olaines novada domes 2011.gada
25.maija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par materiālās
palīdzības pabalstiem Olaines
novadā”’’.
• Nodot privātpersonas īres
lietošanā nekustamo īpašumu
(dzīvokli Blijās, Olaines pagastā) uz 10 gadiem.
• Reģistrēt
privātpersonu
Olaines novada dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās
palīdzības pirmās kārtas reģistrā.
• Piešķirt trim fiziskajām personām uz noteiktu laiku līdz 60
dienām sociālo istabu Zemgales ielā 31, Olainē.
• Uzdot AS “Olaines ūdens
un siltums” noslēgt dzīvojamo
telpu (Zemgales ielā, Olainē)
īres līgumu ar privātpersonu.
• Pieņemt privātpersonas dāvinājumu – trīsistabu dzīvokli
61.60 kv.m platībā (Kūdras ielā
25, Olainē). Nodot dzīvokli AS
“Olaines ūdens un siltums” apsaimniekošanā un pārvaldīšanā
• Uzņemt
privātpersonu
ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai p/a
“Olaines sociālais dienests”
Olaines sociālās aprūpes centrā
uz pastāvīgu laiku.
• Atlikt lēmuma pieņemšanu
par Olaines Kultūras centra direktores atbrīvošanu no amata.
• Apstiprināt
2013.gada
26.februāra īres tiesību izsoļu
protokolus (par trīs dzīvokļa
īpašumiem Olainē). Uzdot AS
“Olaines ūdens un siltums’’
Olaines novada pašvaldības
vārdā noslēgt dzīvokļa īpašumu dzīvojamo telpu īres līgumus.
Domes lēmumi pilnībā
publicēti www.olaine.lv

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Olaines novada pašvaldība atsavina tai piederošu

NEAPBŪVĒTU ZEMES GABALU
dārzkopības sabiedrībā “Bitīte 2” Nr.39, Galiņos, Olaines
pagastā, Olaines novadā ar kadastra apzīmējumu
8080 011 0287, 0.0636 ha platībā.
Izsole notiks 2013.gada 23.aprīlī plkst. 10.00,
Olaines novada pašvaldības telpās, 2 stāvā, sēžu zālē,
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33,
Olainē, Olaines novadā, 1.stāvā, Apmeklētāju un
informācijas centrā, Olaines novada pašvaldības
mājas lapā www.olaine.lv
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta
2013.gada 18.aprīlī plkst.12.00.
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Pasākumi Olaines novadā aprīlī
KAD

No 28.marta līdz 5.aprīlim
1.aprīlī plkst.13.00
No 2.aprīļa līdz 12.aprīlim
No 2.aprīļa līdz 15.aprīlim
No 2.aprīļa līdz 20.aprīlim
No 2.aprīļa līdz 11.maijam
4.aprīlī plkst.12.00
5.aprīlī plkst.19.00
6.aprīlī plkst.10.00
7.aprīlī plkst.10.00
No 8.aprīļa līdz 26.aprīlim
No 15.aprīļa līdz 10.maijam
No 16.aprīļa līdz 22.aprīlim
No 15.aprīļa līdz 22.aprīlim
18.aprīlī
19.aprīlī plkst.18.00
20.aprīlī plkst.15.00
21.aprīlī plkst.11.00
No 22.aprīļa Iīdz 27.aprīlim

No 22.aprīļa Iīdz 25.aprīlim
Informācijai par pasākumu,
sekojiet līdzi bibliotēkā
No 22.aprīļa līdz 10.maijam
No 23.aprīļa Iīdz 11.maijam
25.aprīlī plkst.16.00
No 26.aprīļa Iīdz 3.maijam
27.aprīlī

KAS

KUR

Tematiska izstāde Lieldienām “Spīdi nu saulīte ābeļu
dārzā: Tur mūsu bāliņi šūpoles kāra”
Folkloras kopu sadziedāšanās Olainē
RAIBĀS LieldienaS “REIZ BIJA TĀ!”
Pasaules Veselības dienai veltīta grāmatu izstāde
“Dzīvo veselīgi!” (4.-9.klasei)
Tematiska izstāde “Laba veselība pagarina cilvēka mūžu”
7.aprīlī Pasaules veselības diena
Izstāde “Sirds nesacīto dzirdēt prot…”
Dzejniekam Leonīdam Breikšam (1908-1942) – 105
Imantam Ziedonim veltīta iespiedmateriālu
izstāde “Ceļazīmes”
Olaines izglītības iestāžu sporta spēles
PELDĒŠANĀ + ŪDENS STAFETĒS
Koncerts “Senās krievu un
čigānu romances”
Olaines novada
ZIEMAS TURNĪRS MINIFUTBOLĀ
Olaines novada čempionāts
NOVUSĀ
Grāmatu izstāde par pavasari “Pēc baltas ziemas baltiem
ziediem pavasaris nāk” (1.-4. klasei)
Pavārgrāmatu izstāde “Mēs jautrie pavāri”
(4.-9.klasei)
Literatūras izstāde “Izdancot līdzi autoram”.
16.aprīlī tulkotājai Silvijai Bricei-55 (1958)
Slāvu kultūras nedēļas koncerti un izstāde
“Marija – rokdarbniece”
Olaines izglītības iestāžu sporta spēles
VIEGLATLĒTIKĀ
Slāvu kultūras nedēļas ietvaros
Bardu autordziesmu koncerts
Lielkoncerts “Slāvu kultūru nedēļa”
Noslēguma koncerts ar viesu uzstāšanos
Galda tenisa sacensības “Baltā bumbiņa 2013”
Komandu/pāru turnīrs

Gaismu bibliotēka,
Gaismas ielā 1-1, Stūnīšos
Jaunolaines Kultūras nams,
Meža ielā 2, Jaunolainē
Olaines bibliotēkas Bērnu lit.nodaļa,
Kūdras ielā 16, Olainē
Gaismu bibliotēka,
Gaismas ielā 1-1, Stūnīšos
Olaines bibliotēka,
Zemgales ielā 24, Olainē
Olaines bibliotēka,
Zemgales ielā 24, Olainē
Olaines Peldbaseins,
Stadiona ielā 3,Olainē
Jaunolaines Kultūras nams,
Meža ielā 2, Jaunolainē
Olaines stadions,
Zeiferta ielā 4, Olainē
Jaunolaines Kultūras nams,
Meža ielā 2, Jaunolainē
Olaines bibliotēkas Bērnu lit.nodaļa,
Kūdras ielā 16, Olainē
Olaines bibliotēkas Bērnu lit.nodaļa,
Kūdras ielā 16, Olainē
Gaismu bibliotēka,
Gaismas ielā 1-1, Stūnīšos
Olaines Kultūras nams,
Zeiferta ielā 11, Olainē
Olaines stadions,
Zeiferta ielā 4, Olainē
Olaines Kultūras nams,
Zeiferta ielā 11, Olainē
Olaines Kultūras nams,
Zeiferta ielā 11, Olainē
Jaunolaines Kultūras nams,
Meža ielā 2, Jaunolainē
Olaines bibliotēka,
Zemgales ielā 24, Olainē.
Olaines bibliotēkas Bērnu lit.nodaļa,
Kūdras ielā 16, Olainē
Gaismu bibliotēka,
Gaismas ielā 1-1,
Stūnīšos
Olaines bibliotēkas Bērnu lit.nodaļa,
Kūdras ielā 16, Olainē
Olaines bibliotēkas Bērnu lit.nodaļa,
Kūdras ielā 16, Olainē
Olaines bibliotēka,
Zemgales ielā 24, Olainē
Olaines Kultūras centra mazajā zālē,
Zeiferta ielā 11, Olainē
Gaismu bibliotēka,
Gaismas ielā 1-1,
Stūnīšos
Olaines Kultūras nams,
Zeiferta ielā 11, Olainē
Jaunolaines Kultūras nams,
Meža ielā 2, Jaunolainē
Olaines bibliotēkas Bērnu lit.nodaļa,
Kūdras ielā 16, Olainē
Olaines Vēstures un mākslas muzejs,
Zemgales iela 33, Olainē

Latvijas Bibliotēku nedēļas aktivitātes:
• Atvērto durvju dienas bibliotēkās
• Lasījums ārā “Grāmata iznāk no bibliotēkas telpām”
Tematiska izstāde “Tik, cik būs uguņu uz katra kalna,
tik mēs arī še dzīvosim!”
22.aprīlī aktrisei, dziedātājai Ievai Akurāterei-55 (1958)
Pasākums Olaines specializētās pirmsskolas izglītības
“Ābelīte” audzēkņiem “Pirkstiņspēles”
Imantam Ziedonim veltīta iespiedmateriālu izstāde
“Nekā jau nepietrūkst…” (4.-12.klasei)
Literatūras izstāde “Humora hronikas”
Čehu rakstniekam Jaroslavam Hašekam (1883-1923) – 130
Tikšanās ar rakstnieku un publicistu
Rimantu Ziedoni
Mazā plaukta izstāde “Nedrīkst baltu baznīcu tēlot, ja tai
mūros dvēseles nav.” 26.aprīlī dzejniekam, tulkotājam
Guntaram Godiņam-55 (1958)
Eksotisko deju koncerts

27. un 28.aprīlī
No 29.aprīļa Iīdz 24.maijam
30.aprīlī plkst.16.00

Bērnu deju kolektīva “Pienenīte”
30 gadu jubilejas pasākums
Mātes dienai veltīta iespieddarbu izstāde
“Es uzaugu pie māmiņas” (1.-4.klasei)
Tikšanās “Ko dos uzņēmējam un vienkāršam pilsonim
pāreja uz eiro valūtu”.
Saruna ar finansistiem un pārstāvjiem no www.eiro.lv.

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
martā

70. gadskārtā
Alvi Āriņu
Jāni Baltpurviņu
Ināru Barovsku
Māru Bērziņu
Lidiju Borisovu
Rasmu Čači
Valentīnu Čatrausku
Zelmu Dambi
Martu Daugavieti
Āriju Grīsli
Ēriku Gulbi
Anitu Oļehnoviču
Ziedoni Tauriņu
Pāvelu Uspenski
Irēnu Vāravu
75. gadskārtā
Marjanu Beļunu
Aleksandru Dejevu
Antoņinu Iļjinu
Lidiju Ivanovsku
Nadeždu Korņejevu
Sofiju Kudrjavcevu
Antoņinu Kustovu
Benitu Smiltnieci
Valentīnu Vanagu
Ņinu Voshodovu
Elli Zeliksoni
Edmundu Zīvartu
80. gadskārtā
Helēnu Čaiku
Aleksandru Čekučenko
Malvīnu Jakoveli
Annu Kuzņecovu
Rutu Lopuhinu
Panfilu Lukinu
Liliju Mūrnieci
Ilgu Pļavnieci
Iraidu Tinkovu
Ainu Tītmani
Mariamiju Voronovu
85. gadskārtā
Arnoldu Ezermani
Intu Kolbergu
Emīliju Pētersoni
Klimanci Plataci
Eleonoru Stašu
Pjotru Timofejevu
Nabi Zeinalovu
91. gadskārtā
Annu Kopilovu
Jefrosiju Timošinu

Aicinām sekot līdzi pasākumiem www.olaine.lv sadaļā “Pasākumi” un informācijas stendos.

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā no 2013.gada 14.februāra
līdz 2013.gada 20.martam reģistrētie mirušie
Bulis Jānis (76 gadi), miris 15.03.2013
Greidāne Solomeja (76 gadi), mirusi 07.03.2013
Jackevičs Leonīds (82 gadi), miris 15.03.2013
Kairo Ilga (84 gadi), mirusi 28.02.2013
Mikuļina Fedora (74 gadi), mirusi 25.02.2013
Rubene Kornēlija (76 gadi), mirusi 19.02.2013

Vasariete Rita (66 gadi), mirusi 13.02.2013
Vasiļjevs Mihails (66 gadi), miris 04.03.2013
Zavadska Jevdokija (73 gadi), mirusi 01.03.2013
Illarionovs Ruslans (36 gadi), miris 27.02.2013
Sauss Pāvels (52 gadi), miris 03.03.2013
Parfentjeva Rita (47 gadi), mirusi 15.02.2013

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
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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.
Par rakstu saturu atbildīgi rakstu
autori. Rakstos paustais viedoklis
ne vienmēr atspoguļo pašvaldības
viedokli.

