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OLAINIEŠU VELTĪJUMS
LATVIJAI DZIMŠANAS DIENĀ

“IEAUD SAVU DZĪPARU AUDEKLĀ!”
NO 10. NOVEMBRA LĪDZ 16. NOVEMBRIM

Andris Bergs
Olaines novada domes priekšsēdētājs

Olaines Kultūras centra un
audēju pulciņa “Atvasara”
simbolisks aicinājums
ieaust labo domu un vēlējumu Latvijai,
katru dienu no plkst. 10.00 - 12.00
un no plkst. 17.00 - 19.00
Olaines Kultūras centra
mazajā zālē

PASĀKUMI
LATVIJAS REPUBLIKAS
PROKLAMĒŠANAS DIENAI
16.novembrī plkst. 15.00
koncerts "Melodijas Dzimtenei" ar klasiskās un rokmūzikas
kombināciju Olaines Kultūras centrā (Zeiferta ielā 11, Olainē).
Koncertā piedalīsies sieviešu vokālais ansamblis "Undīne",
Raimonds Ozols (vijole), Raimonds Macats (taustiņinstrumenti).

Bērnu zīmējumu izstāde
no 10. 11. - 16.11
Olaines Kultūras centra mazajā zālē
www.olaineskultura.lv

TIKS ATKLĀTS OLAINES SPORTA NAMS
Vēl pavisam nesen pašā Olaines
centrā blakus novada pašvaldības ēkai neapsaimniekota stāvēja bijusī pilsētas sporta zāle, kura
kādu laiku atpakaļ bija pārtapusi
par lielveikalu. Brīdī, kad ēku
bija iespējams iegādāties izsolē,
ņemot vērā esošo Olaines novada sporta objektu noslogojumu
un iedzīvotāju augsto aktivitātes līmeni sporta jomā, Olaines
novada pašvaldība nolēma izmantot iespēju un iegādājās ēku
Zemgales ielā 33A, kuru nolēma
atjaunot kā sporta namu. Plānots,
ka šis rekonstruētais objekts uzlabos Olaines novada sportistu
treniņu apstākļus.

Ēkas rekonstrukcijas rezultātā ir
uzlabota pilsētvide un tiek nodrošinātas papildus telpas sportošanai – liela sporta zāle un telpa boksa nodarbībām. Sportistu
ērtībām ir izbūvētas vairākas
ģērbtuves un dušas.
Paredzēts, ka jaunajās telpās
galvenokārt notiks treniņu nodarbības bērniem tādos sporta
veidos, kā mākslas vingrošana,
futbols, bokss un vieglatlētika,
kā arī izglītības iestāžu sacensības un novada sporta pasākumi,
kuru norisei atbilst sporta nama
telpas. Vakaros sporta zāli izmantos Olaines novada amatieru
sporta komandas.

Jaunais Olaines novada sporta
nams Zemgales ielā 33A, tiks
atklāts 2014.gada 15.novembrī
plkst.16.00 ar starptautisko boksa turnīru "Olaines kauss 2014".
Ikviens interesents tiek aicināts
to apmeklēt.
Boksa turnīrs "Olaines kauss
2014" norisināsies 15.novembrī plkst.16.00 un 16.novembrī
plkst. 12.00. Turnīrā piedalīsies
komandas no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Zviedrijas, Īrijas, Ziemeļīrijas.

Jaunumi
novadā

Informācija
vecākiem

"Jauniešu gada
balva"

Paveiktie un plānotie darbi
Olaines novadā

2.lpp.

Pašvaldības atbalsts
vecākiem, kuru bērni
ēd skolas kopgaldā

3. lpp.

Šajā svētku laikā mēs biežāk kā ikdienā aizdomājamies, ko mums
nozīmē valsts, ko tā mums sniedz un, kas ir daudz būtiskāk, ko mēs
varam dot valstij.
Manuprāt, katram cilvēkam attiecības ar valsti ir līdzīgas attiecībām
ar ticību, tās veidojas ļoti privātas un personiskas. Tomēr ir lietas,
ko nevajadzētu aizmirst. Pirmkārt, jāapzinās, ka brīvība nav nekas
pašsaprotams – par to nereti ir jāpastāv un jācīnās, tāpēc nedrīkst
par zemu novērtēt mūsu valsts neatkarību. Otrkārt, svarīgi atcerēties,
ka Latviju veido katrs no mums un ka no mums pašiem ir atkarīgs
tas, kāda ir un būs mūsu valsts. Tāpēc aicinu Jūs ar cieņu izturēties
vienam pret otru un atbalstīt vienam otru. Lai mums izdodas noticēt
sev, dot ticību citiem un iedvesmoties labiem darbiem!
Būsim vienoti un mīlēsim savu valsti, dāvāsim tai visdziļāko sirds
siltumu gan šajās svētku dienās, gan ikdienā!

Nataļja Tropkina
Olaines novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām izvirzīt kandidātus
nominācijām

5. lpp.

17.novembrī plkst. 17.00
koncertuzvedums "Saule aust" Jaunolaines Kultūras namā
(Meža ielā 2, Jaunolainē). Koncertuzvedumā piedalās Olaines JK
"Dziesma", Jaunolaines DK "Viducis", Jelgavas TAD "Jaunība",
Īslīces vidējās paaudzes deju kolektīvs "Līdums".
Aicinām apmeklēt pasākumus!

Jaunais Olaines sporta nams

Esi informēts!
Atvērts elektrības tirgus –
kā jārīkojas iedzīvotājiem?

6. lpp.

Aicina darbā
Olaines Vēstures un
mākslas muzejs aicina darbā
muzejpedagogu

6. lpp.

AKTUALITĀTES OLAINES NOVADĀ

• Olaines novadā pilsētas un
pagasta teritorijā 14 vietās uzstādītas bērnu rotaļu un vingrošanas iekārtas. Tradicionālu, bet
mūsdienīgu iekārtu klāstu papildina arī: rotējošās šūpoles, šūpoles ar grozu, multifunkcionālie
vārti, horizontālās gaisa trepes,
sols vēdera presei, soliņš muguras atliekšanai, pievilkšanās un
rāpšanās virve, trošu ceļš.
Bērnu rotaļu laukumi atrodas:
- Jaunolainē: Meža ielā 5,
Meža ielā 12, Meža ielā 7/9,
Baznīcas ielā 3, Pionieru ielā
87/89, Pionieru ielā 90/92;
- Olainē: Parka ielā 10/13, Parka
ielā 14/16, Stacijas ielā 12A,
Zemgales ielā 35A, Zemgales
ielā 14A;
- Birzniekos, Olaines pagastā;

- Stūnīšos, Gaismas ielā 6,
Olaines pagastā;
- Medemciemā, Olaines pagastā.

• 27.novembrī pašvaldība organizē tikšanos ar Olaines novada
dārzkopības sabiedrību priekšsēdētājiem, lai apspriestu abām
pusēm aktuālus jautājumus.
• Tiek izstrādāts darba uzdevums Olaines 1.vidusskolas
struktūrvienības Olaines sākumskola (Jaunolainē) sporta zāles
izbūvei.
• Notiek tehniskās specifikācijas izstrāde iepirkumam par rotaļu laukumu uzstādīšanu Olaines
novada dārzkopību sabiedrību
teritorijās.

• Papildus uzstādīti āra trenažieri Olaines novadā, Olaines pagasta
teritorijā: Medemciemā, Jaunolainē un Stūnīšos.
Vieta
Medemciems
Jaunolaine,
Pionieru 87/89
Stūnīši,
Gaismas iela 6

Objektā esošie brīvdabas trenažieri
Gurnu un vēdera preses trenažieri, kājām/gurniem stāvus
trenažieris "Orbitreks".
Trenažieris vēdera presei, trenažieris "Līdztekas", statīvs
vēdera presei, trenažieris spiešanai no krūtīm sēdus.
Trenažieris "Līdztekas", kombinētais trenažieris vilkšanai
no augšas/spiešanai no krūtīm sēdus, brīvdabas atlētiskais
komplekss.

Āra trenažieri Stūnīšos, Gaismas ielā 6

• Olaines novada pašvaldība arī
šogad turpinās tās izveidotu tradīciju – Olaines novada iedzīvotāju sveikšanu Ziemassvētkos un
Jaunajā gadā ar dāvanu – galda
kalendāru nākamajam kalendārajam gadam, kuru iedzīvotāji
(bez maksas) saņems savā pastkastītē. Tāpēc aicinām sakārtot
pastkastītes, jo dāvanu saņems
tie novada iedzīvotāji, kuriem
pastkastīte nebūs salauzta vai
kādā citā veidā bojāta. Ņemot
vērā to, ka vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka Olaines pagasta teritorijā atrodas gan tādas
pastkastītes, kuras tiek izmantotas, gan tādas – kuras netiek izmantotas, īpaši vēlamies uzru-

nāt Olaines pagasta teritorijā
dzīvojošus iedzīvotājus, kurus
aicinām:
- likvidēt pastkastīti, kura netiek lietota;
- atzīmēt to pastkastīti, kura
nav lietojama, vai otrādi – nepārprotami atzīmēt pastkastīti, kura tiek lietota (gadījumā,
ja likvidēt pastkastīti nav iespējams).
Pretējā gadījumā var izveidoties situācija, ka ne pašvaldības
dāvāto kalendāru, ne pašvaldības izdevumu "Olaines Domes
Vēstis" (ja tādu vēlaties saņemt
pastkastītē) iedzīvotājs var nesaņemt.

Atgādinām, ka ir spēkā 2013.
gada 30.jūlija MK noteikumi
Nr.463 "Noteikumi par pasta
pakalpojumu sniegšanas vietu,
pasta tīkla piekļuves punktu,
pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un
noformēšanu, kā arī pārrobežu
pasta sūtījumu apstrādes vietu
ierīkošanu", kuri nosaka šādu
kārtību:

"6. Pastkastītes ierīko tā, lai
būtu viegli aizsniegt to augšējo malu, kurai jābūt ne
augstāk kā 165 cm no grīdas
(zemes).
7. Pastkastītes izmēram un
pastkastītes atvēruma izmēram jābūt tādam, lai tajā
varētu ievietot vienkāršas
vēstules A4 formātā.
8. Pastkastītēm jābūt izgatavotām no izturīga materiāla.
9. Pastkastītēm, kuras izvieto
ārpus ēkas, jābūt aizsargātām no nokrišņu iekļūšanas.
10. Daudzdzīvokļu mājās pastkastītes novieto pirmā stāva
kāpņu telpā. Ja daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā
nav kāpņu telpas vai kāpņu
telpā tehnisku iemeslu dēļ
pastkastītes novietot nav iespējams, tās novieto otrā stāva kāpņu telpā.
11. Uz pastkastītēm, kas novietotas daudzdzīvokļu mājās,
norāda dzīvokļa numuru vai
juridiskās personas nosaukumu.
13. Pie atsevišķām savrupmājām, viensētām, arī dvīņu un
rindu mājām (turpmāk - privātmājas) pastkastītes novieto pie mājas teritorijas ieejas
žoga (sētas) vai citā labi apgaismotā un drošā vietā, kas
ir pieejama pastniekam (pasta piegādātājam) jebkurā laikā.
14. Uz pastkastītēm, kas novietotas pie privātmājām, norāda mājas numuru vai mājas
nosaukumu un dzīvokļa numuru, ja tāds ir.
15. Ja privātmāja atrodas pie
pievedceļa (ceļš, kas savieno tuvāko valsts vai pašvaldības autoceļu ar attiecīgo
privātmāju), pastkastītes un
pastkastīšu punktus novieto
ne tuvāk kā 5 m un ne tālāk
kā 10 m no minētās tuvākās
valsts vai pašvaldības autoceļa klātnes malas - vietās,
pie kurām pasta komersanta
autotransporta līdzekļi var
ērti piebraukt un manevrēt,
netraucējot ceļa satiksmi."

Olaines Pieaugušo izglītības centrs organizē

BEZMAKSAS JURIDISKO KONSULTĀCIJU CIKLU
Olaines novada iedzīvotājiem

Konsultants zvērināts notārs Jānis Skrastiņš.
Pirmā tikšanās notiks š. g. 26. novembrī, plkst. 18.00, PIC telpās, Zemgales ielā 31, III st.
TIKŠANĀS TĒMA "Nereģistrētās laulības un ar tām saistītās problēmas".
Atbildes uz iedzīvotāju juridiska rakstura jautājumiem par dažādām tēmām.
Esiet laipni aicināti, izmantojiet piedāvāto iespēju!
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Rotaļu laukums Medemciemā

Rotaļu laukums Olainē, Parka ielā 10/13

Šūpoles ar grozu Jaunolainē, Baznīcas ielā 3

Rotaļu laukums Parka ielā 14/16

Rotējošās šūpoles Olainē, Parka ielā 10/13

Pašvaldība aicina Olaines novada iedzīvotājus
būt radošiem un piedalīties konkursā

"Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņas
veidošanas noformējums 2014".

Konkursa nolikums ir pieejams
• Olaines novada pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv;
• Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā,
Zemgales ielā 33, Olainē, 1.stāvā;
• Olaines pagasta pārvaldē, Meža ielā 2, Jaunolainē.

PAŠVALDĪBA FINANSIĀLI ATBALSTA VECĀKUS,
KURU BĒRNI SKOLĀS ĒD KOPGALDĀ

Kopš 2012.gada Olaines novada pašvaldība izrāda brīvprātīgo iniciatīvu un apmaksā vairāk
nekā pusi no ēdināšanas izdevumiem tiem vecākiem, kuru bērni
izmanto ēdināšanas pakalpojumus kopgaldā Olaines skolās.
Līdz ar to 4. - 12.klašu skolēnu
vecāku maksa (neatkarīgi no ģimenes finansiālā stāvokļa) par
vienas dienas ēdienkarti (kopgaldā) sastāda tikai 0,55 euro,
pārējo ēdināšanas pakalpojuma
maksas daļu sedz pašvaldība.
Lai nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumu skolās pašvaldība izsludina iepirkumu, kura rezultātā
tiek noteikts ēdinātājs un ēdināšanas pakalpojuma maksa. Katrai izglītības iestādei tiek organizēts savs iepirkums, jo iepriekšējā pieredze šajā jomā, līdz ar to
arī līgumu termiņi katrai iestādei
ir savi. Pašlaik iepirkumu rezultātā abās Olaines skolās ir viens
ēdinātājs – iepirkumu uzvarētājs
SIA "Nadine Plus", taču ēdināšanas pakalpojuma maksas da-

dības un valsts puses). Savukārt
Olaines 2.vidusskolā, ņemot
vērā skolas ieteikumu, ekono-

mija no valsts mērķdotācijas tiek
novirzīta otrā launaga apmaksai
bērniem pagarinātajā grupā.

INFORMĀCIJAI

žādas. Jāatzīmē, ka neatkarīgi no
ēdināšanas pakalpojuma maksas
lieluma vecāku maksa paliek nemainīga – 0,55 euro.
Pašvaldība saņem valsts mērķdotācijas līdzekļus 1. – 3.klases
bērnu ēdināšanai, līdz ar to šo
klašu grupu skolēni tiek ēdināti
bez vecāku maksas. Ņemot vērā
to, ka iepirkuma rezultātā noteikta ēdināšanas maksa ir mazāka
nekā valstī noteiktā 1. – 3.klašu
skolēnu ēdināšanas maksa un no
valsts piešķirtiem finanšu līdzek-

ļiem veidojas ekonomija, izglītības iestādes ar domes atbalstu
ir tiesīgas šos brīvos līdzekļus
novirzīt citiem mērķiem ēdināšanas jomā. Līdz ar to pieņemts
lēmums, ka Olaines 1.vidusskolā (t.sk. arī tās struktūrvienībā
Olaines sākumskola) ekonomija
tiek novirzīta 4.klašu skolēnu
ēdināšanas izmaksu apmaksai,
kas nozīmē, ka 4.klases skolēni
no vecāku maksas viedokļa ēd
kopgaldā bez maksas (jo ēdināšana tiek apmaksāta no pašval-

Ēdināšanas pakalpojumu
(kopgalda) kopējās izmaksas
OLAINES 1.VIDUSSKOLAS
STRUKTŪRVIENĪBĀ "OLAINES SĀKUMSKOLA":
• 1. - 4.klases skolēna
ēdināšanai EUR 1,14 dienā
par vienas dienas ēdienkarti;
• 1. - 4.klases pagarinātās
dienas grupas skolēniem
EUR 0,47 dienā par vienu
launaga porciju.
OLAINES 1.VIDUSSKOLĀ:
• 1. - 4.klases skolēna
ēdināšanai EUR 1,14 dienā
par vienas dienas ēdienkarti;
• 5. - 12.klases skolēniem
EUR 1,27 dienā par vienas
dienas ēdienkarti;
• 5 - 6 gadīgo izglītojamai
grupai par trīsreizēju

ēdināšanas pakalpojumu
EUR 2,42 dienā, tai skaitā
5 - 6 gadīgā bērna vecāku
maksa dienā – EUR 1,60;
• 1. - 4.klases pagarinātās
dienas grupas skolēniem
EUR 0,47 dienā par vienu
launaga porciju.
OLAINES 2.VIDUSSKOLĀ:
• 1. - 4.klases skolēna
ēdināšanai EUR 1,28 dienā
par vienas dienas ēdienkarti;
• 5. - 12.klases skolēniem un
5 - 6 gadīgo izglītojamai
grupai EUR 1,57 dienā par
vienas dienas ēdienkarti;
• 1. - 4.klases pagarinātās
dienas grupas skolēniem
EUR 1,28 dienā par vienu
launaga porciju.

ES PROJEKTU KONKURSS
Biedrība "Pierīgas partnerība"
izsludina atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
8.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana"
ietvaros apstiprinātās Vietējās
attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 23.oktobra līdz 24.novembrim.
8.kārtā pieejamais publiskais finansējums ir EUR 92 661,03.
Projektu īstenošanas laiks:
2015.gada 1.jūnijs. Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, Mazcenu alejā
33/3 (tālr.26440279) vai Olaines novadā, Zemgales ielā 33
(tālr.67146030).
Projekta iesniegumus elektro-

niskā dokumenta formā, kas
parakstīti ar drošu elektronisko
parakstu un apliecināti ar laika
zīmogu Elektronisko dokumentu
likumā noteiktajā kārtībā, jāiesniedz, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu:
lad@lad.gov.lv.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas
Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai 2007.-2013.
gadam pasākuma "Teritorijas
attīstības stratēģiju īstenošana"
šādām aktivitātēm un rīcībām:
Aktivitātes "Ar zivsaimniecību
un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība" ietvaros 3.1.rīcība
Atbalsts tūrisma un zivsaimniecības attīstībai, pieejamais
finansējums EUR 92 661,03.
Mērķis.
Radīt brīvā laika pavadīšanas,
kultūras, sporta pasākumu un
aktīvās atpūtas vietas, labie-

kārtot tās, un nodrošināt pieeju
visām sociālajām iedzīvotāju
grupām un vecumiem. Radīt teritorijā esošo kultūrvēsturisko,
ainavisko, intelektuālo vērtību
sasniedzamību un pieejamību, to
apkārtējas vides labiekārtošana,
saglabājot un sakopjot dabas un
kultūras mantojumu.
Iespējamie risinājumi:
1. Izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai domātas publiski
pieejamas vietas pie ūdeņiem,
nodrošināt ūdeņu piekrastes
pieejamību;
2. Celt iedzīvotāju apziņu par
dabas un kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšanas nepieciešamību;
3. Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana;
4. Veloceliņu, gājēju celiņu izbūve;
5. Tūrisma potenciāla popularizēšana un attīstības veicināšana.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un
minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības "Pierīgas partnerība" konsultantu atrašanās vietā Mārupes novadā, Mazcenu alejā 33/3, atbildīgā Nadīna Millere, tālr.26440279,
nadina.millere@pierigaspartneriba.lv un Olaines novadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze Mazure,
tālr.67146030, ilze.mazure@olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un mājas lapā www.marupe.lv., sadaļā Eiropas Savienība un www.olaine.lv; www.babite.lv,
www.pierigaspartneriba.lv. Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv,
www.marupe.lv, www.babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv.
Nadīna Millere, biedrības "Pierīgas partnerība" valdes priekšsēdētāja

BEZMAKSAS ĀRSTNIECĪBAS PROGRAMMA ASTMAS SLIMNIEKIEM
Veselības centrs "Adoria" vēlas sniegt atbalstu astmas slimniekiem un nodrošināt bezmaksas ārstēšanu tiem, kas cieš no vidēji smagas astmas un lieto pūšamos inhalācijas līdzekļus, lai mazinātu
slimības simptomus un ietekmi. Bezmaksas ārstēšanās un medikamenti tiks nodrošināti ierobežotam skaitam pacientu.
Visi interesenti aicināti pieteikties pie dr. Ā. Bušmanes pa tālruni 29275401,
darbdienās no plkst. 12:00 līdz 15:00.

PASNIEGTAS
"VIDES ZINĀTNES BALVAS"
24. oktobrī svinīgā ceremonijā Latvijas Universitātes Mazajā aulā
tika pasniegtas Vides zinātnes balvas 2014. Konkurss "Vides zinātnes balva" tika rīkots jau septīto reizi un tā mērķis ir novērtēt zinātnieku, skolotāju, nevalstisko organizāciju devumu vides jautājumu
aktualizēšanā un ilgtspējīgas vides izglītības un zinātnes popularizēšanā. Šogad Vides zinātnes balvas tika pasniegtas četrās nominācijās: "Jaunais vides zinātnieks", "Vides zinību skolotājs", "Vides
aktīvistu grupa", "Vides zinātnieks vai augstskolas pedagogs". Kopā
nominācijām tika pieteikti 28 pretendenti, kas ir krietni vairāk kā
iepriekšējās konkursa rīkošanas reizēs. Tādēļ konkursa žūrijas locekļiem no Latvijas Vides zinātnes un izglītības padomes bija īpaši
grūti noteikt trīs labākos katrā nominācijā. Pieteikumu skaita ziņā
visaktīvākā grupa šogad bija nominācijā "Vides aktīvistu grupa". Pateicību par ieguldījumu vides zinātnes un izglītības attīstībā ieguva
Olaines 2. vidusskolas 12. klases skolēni - jauniešu projekta "Olaine
- tīra pilsēta" autori Mazens Zibara, Viktorija Bogačova, Margarita
Nikolajeva un Aleksejs Murins. 2013. gadā Mazens un Viktorija par
šī projekta realizāciju uzvarēja Olaines novada konkursā "Jauniešu
gada balva", nominācijā "Gada jauniešu projekts".
Irina Siņicina,
Olaines 2.vidusskolas direktora vietniece mācību darbā

Saņem
Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums

pa pastu!
Ja 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,
Jaunolainē) un Gaismu bibliotēkā
(Gaismas ielā 1-1, Gaismās, Stūnīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma numuri elektroniskā formā ir atrodami www.olaine.lv
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JAUNDZIMUŠIE OLAINES NOVADĀ
Vien gaišas mīlestības vārdā,
Mazs cilvēciņš no
nebūtības izkāpj,
No mīlas ņemts un mīlai atdots,
Tam mīlestību tālāk nest.
Šīs dzejas rindas bija ievadvārdi pasākumam "Jaundzimušo
svinīga reģistrācija", kas notika
2014.gada 25.oktobrī Olaines
novada domē. Uz pasākumu bijām uzaicinājuši 33 Olaines novada jaundzimušos bērniņus - 12
meitenītes un 21 puisīti, un viņu
vecākus. No 33 mazulīšiem 13
ir pirmdzimtie bērniņi, 14 - otrās atvasītes un 6 - trešie bērniņi ģimenē. Kopā ar māmiņām,
tētiem, radiem un draugiem bija
ieradušies 29 mazulīši. Olaines
novada domes priekšsēdētājs
Andris Bergs apsveica bērniņu
vecākus ar īpašo notikumu viņu
dzīvē – mazulīša piedzimšanu,
pasniedza apsudrabotu melhiora
karotīti ar iegravētu bērna vārdiņu un dzimšanas datiem, naudas
balvu 150 euro, grāmatu "Mūsu
bērns", kā arī atlaižu kuponus
veikalā "Drogas".
Jaundzimušos un viņu vecākus,
radus un draugus pasākumā priecēja bērnu vokālais ansamblis
"Olaines cālīši" skolotājas Aijas
Liepiņas vadībā.
Pēc pasākuma svinīgās daļas bija

kopīgā fotografēšanās un iespēja
apmeklēt Olaines Vēstures un
mākslas muzeju, kā arī iemalkot
kafiju, tēju un brīvā gaisotnē aprunāties ar domes priekšsēdētāju
Andri Bergu par sev interesējošām tēmām.
Mazuļi vecumā no 6 līdz 10 mēnešiem ar interesi vēroja notiekošo.
Mīļi sveicam:
Danilu Zaicevu, Dianu Razgoņuku, Edgaru Kozlovski, Enrike Bogušu, Denisu Grigorjevu,
Denni Tihomirovu, Bogdanu
Matašovu, Odriju Širmeli, Ilonu
Vorslovu, Andreju Pahomovu,
Denisu Mihaļcovu, Iļju Dormidonovu, Varvaru Markovu,
Āriju Kornu, Annu Rjabovu,

Patrīciju Krastiņu, Kristapu Krūmiņu, Dmitriju Šatohinu, Renāru
Ciuneli, Gustavu Sproģi, Markusu Skorinko, Ņikitu Filonu,
Kārli Dreimani, Agati Martinsoni, Erlandu Jakubu, Kristiānu
Kronbergu, Kristeru Kronbergu,
Deiviju Cvetkovu, Dārtu Kalniņu, Polinu Ļevenkovu, Paulu
Buliņu, Paulu Antēnu, Danielu
Tleisu un viņu vecākus.
Vērot, kā bērns atklāj pasauli,
nozīmē no jauna atklāt to pašam. Bērns ļauj iepazīt no jauna,
cik spoža un apaļa ir bumba, kā
gaismā mirgo ūdens, kā kustas
un ņirb lapas vasaras vējā, kā pīles nirst ūdenī un vāveres skrien
pa zāli. Kādu īsu brīdi visa mājas
dzīve norisinās ap bērnu. Drīz

KĻŪSTI PAR AUDŽUĢIMENI UN PALĪDZI
BĒRNAM IZAUGT!
Cilvēka dabā ir palīdzēt savam
līdzcilvēkam – ziedot naudu labdarības akcijā, uzklausīt drauga
bēdu stāstu un ļaut izraudāties
uz sava pleca, atdāvināt lietas,
kuras pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs. Bet
varbūt Tu esi gatavs atvērt savas
mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez
vecāku rūpēm un mīlestības?
Varbūt arī Tavas ģimenes roku
vadīts kāds mazulis var mācīties staigāt, runāt, rūpēties par
sevi un apjaust, ka šajā pasaulē
kādam ir svarīgs un vajadzīgs?
Laikā, ko bērns pavada ģimenē,
nevis bērnu namā, viņš mācās
ģimenes dzīvi un savstarpējās
attiecības, iepazīstas ar sadzīvi
un ikdienas pienākumiem, apjauš, ka mamma un tētis mīl un
rūpējas par bērniem.
Pašlaik Latvijā ir 586 audžuģimenes, kurās ievietoti 1231
bērns. Taču audžuģimeņu skaits
joprojām ir nepietiekams.
Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un
saņēmusi audžuģimenes statusu.
Šī ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus
no ģimenēm, kas nonākušas
krīzes situācijā, vai arī bērnus,
kuri zaudējuši savus vecākus vai
kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ
nevar par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju šādam
bērnam nenokļūt ārpusģimenes
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aprūpes iestādē, bet gan izaugt
ģimeniskos apstākļos. Audžuģimenei ir tiesības izvēlēties, kāda
vecuma bērnus viņa būtu gatava
uzņemt savās mājās.
Lai kļūtu par audžuģimeni:
1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz
iesniegums noteiktā formā par
audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta,
psihiatra un narkologa izziņas
par veselības stāvokli.
2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģimenes statusa pretendentu
dzīves apstākļus, kā arī viņu
motivāciju un spējas audzināt
bērnu.
3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu
par audžuģimenes statusa pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās
mācību kursus, kuros kvalificēti speciālisti: mediķi, juristi,
psihologi, sociālie darbinieki
vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem,
saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām
tēmām, kas noderīgas ne vien
audžuģimenei, bet ikvienai
ģimenei. Kursu noslēgumā to
dalībnieki kārto eksāmenu un
saņem apliecību.

5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa
beigām veic pārrunas ar pretendentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
6. Ja ģimenē tiek ievietots bērns,
tiek noslēgts līgums starp ģimeni un pašvaldību.
Audžuvecāki var izvēlēties, kāda
vecuma bērnus labprāt uzņemtu
un audzinātu savā ģimenē.
Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots bērns, audžuģimene
saņem:
• atlīdzību EUR 113,83 mēnesī
neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu skaita;
• pabalstu bērna uzturam (kura
apmēru nosaka katra pašvaldība)
un pabalstu apģērba un mīkstā
inventāra iegādei pašvaldības
noteiktā apmērā (par katru bērnu);
• pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.
Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes statusa
iegūšanu varat saņemt zvanot
Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta konsultantei Zemgales reģionā Brigitai
Veidmanei pa tālruni 67359154
(pirmdienās un ceturtdienās),
mob. 20241655 vai jautājot savas dzīvesvietas bāriņtiesā.
Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!

vien tas tā vairs nebūs. Ļaujiet,
lai šo īso, maģisko brīdi mazulis
kļūst par jūsu dzīves centru.
Veselību, laimi un saticību ģimenē!

Ināra Brence,
Olaines novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

OLAINES NOVADA
JAUNIEŠI LINKOLNĀ
Oktobra sākumā Olaines novada jaunieši piedalījās starptautiskā
projekta "Handbook of Positive Europen Citizen" tikšanās vizītē.
Projekta mērķis ir Eiropas pilsoņa identitātes stiprināšana caur dažādu valstu pieredzi jauniešu vidū. Projekts tiek īstenots no 2013.gada
un šī bija trešā projekta tikšanās vizīte (pirmā tikšanās noritēja Ungārijā, bet otrā tepat – Olaines novadā šī gada maija beigās).
Trešā projekta tikšanās vizīte noritēja Lielbritānijas pašvaldībā Linkolnā no 2. līdz 5.oktobrim, kurā astoņiem jauniešiem – četriem no
Olaines 1.vidusskolas un četriem no Olaines 2.vidusskolas bija iespēja dalīties pieredzē un iegūt jaunu pieredzi jautājumos, kas saitīti
ar kultūru, skolēnu parlamentu, skolēnu balss tiesībām un līdzdalību.
Projekta vadošais partneris ir Polijas pašvaldība Radomsko, kas sadarbībā ar trīs pašvaldībām – Olaines novada pašvaldību (Latvija),
Mako pašvaldību (Ungārija) un Linkolna pašvaldību (Lielbritānija)
organizē projekta aktivitātes.
Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības programmas "Europe for
Citizens" (2007-2013) apakšpasākuma "Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās" ietvaros.
Ilze Mazure,
Olaines novada pašvaldības
projektu vadītāja un ekonomiste

SKOLĒNU APMAIŅAS BRAUCIENS UZ POLIJU

Jau 8 gadus starp Olaines 2.vidusskolas un Nova Sažinas pilsētas ģimnāzijas skolēniem un
skolotājiem pastāv cieša sadarbība. Tās mērķis ir valodu zināšanu attīstīšana (krievu, poļu
valodas) un pilnveidošana, kā
arī zināšanu paplašināšana valsts
vēsturē un dažādu tautu tradīcijās. 15.septembrī poļu skolēnu
un skolotāju delegācija viesojās Olaines 2.vidusskolā, toties
nepilnas trīs nedēļas vēlāk, 5.
oktobrī, 2. vidusskolas skolēni
devas apmaiņas vizītē uz pilsētu
Nova Sažina.
Jau izbraukšanas dienas vakarā
bijām priecīgi par to, ka beidzot
ir pienācis sengaidītais brīdis –
mēs dodamies uz Poliju! Pagājušas tikai divas nedēļas, kopš
pavadījām savus draugus mājās
uz Poliju, bet jau atkal gribas viņus satikt.
Pirms brauciena likās, ka ceļš
būs vienmuļš un nogurdinošs,
bet laiks autobusā pagāja ātri,
kaut gan braucām 16 stundas.
Vienpadsmitos no rīta jau iebraucām pilsētā Nova Sažina.
Uzreiz ieraudzījām poļu draugus, kuri skrēja uz autobusu, lai
sasveicinātos ar mums. Visi bi-

jām priecīgi, jo atkalredzēšanās
brīdis ir pats jaukākais.
Vispirms mēs gājām uz skolu.
Tur mūs gaidīja pirmais pārsteigums – sasveicināšanās dzimtajā valodā. Mums tika veltīti ļoti
silti vārdi, ar kuriem arī iesākās
mūsu projekta otrā daļa.

pretinieks. Vakarā visiem pusaudžiem bija sarīkots "barbeque
vakars". Vakars bija diezgan
vēss, bet vispārējā atmosfēra sildīja vairāk nekā ugunskurs. Sarunas, smiekli un dejas – tā var
raksturot pirmo vakaru.
Nākošajā dienā jau no agra rīta

Tā kā ilgais ceļš mūs bija tomēr
nogurdinājis, pirmā diena mums
bija brīva, lai mēs varētu pierast
pie jaunās atmosfēras un atpūsties. Neskatoties uz nogurumu,
lielākā daļa jauniešu jau pirmajā
dienā gāja spēlēt futbolu un parādīja, ka mēs neesam tik viegls

devāmies piedzīvojumos. Pirmā
pieturas vieta bija pils "Lancut".
Jau aplūkojot pili no ārpuses,
sapratām, ka pilij ir ļoti bagāta
vēsture. Trīs stundu laikā mēs
apskatījām pili, dārzu, zirgu un
kariešu paviljonu. Tā bija ļoti interesanta ekskursija, kuras laikā

KONKURSS
"JAUNIEŠU GADA BALVA"
Jau otro gadu pēc kārtas Olaines novadā tiek izsludināts konkurss "Jauniešu gada balva", kurā tiks apzināti aktīvākie un
talantīgākie Olaines novada jaunieši un tiks izvērtēti viņu sasniegumi novada attīstībai. Konkursam var tikt pieteikts jebkurš
Olaines novada jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, bet kategorijā "Gada jauniešu balsts" pretendentiem nav vecuma ierobežojuma.
KONKURSA NOMINĀCIJAS:
• Gada brīvprātīgais;
• Gada jaunais mākslinieks;
• Gada jauniešu projekts;
• Gada jauniešu balsts;
• Gada jaunais sportists;
• Gada jaunietis.
Pieteikums konkursam jāiesniedz līdz 2014.gada 28.novembrim
Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, vai sūtot ieskenētu
pieteikumu uz e-pastu: ieva.rokule@olaine.lv.
Pieteikumu var iesniegt jebkura Olaines novada fiziska vai juridiska persona, t.sk., nevalstiskās organizācijas, pašvaldības
iestādes.
Nolikumu un pieteikuma veidlapu iespējams iegūt Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv un Jauniešu portālā www.olainesjauniesiem.lv.
Konkursa noslēguma pasākums notiks Olaines Kultūras namā
2014.gada 11.decembrī.
Ja Tev ir zināms kāds, kas atbilst kādai no nominācijām,
tad nepaslinko un piesaki šo cilvēku jau tagad!
Konkursu organizē Olaines novada pašvaldība

Lai pasargātu sevi no nelaimes gadījumiem, aicinām iedzīvotājus diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos lietot atstarotājus vai vesti ar labi redzamiem
gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
Riteņbraucējiem atgādinām, ka velosipēdam abos tā sānos, riteņu abās pusēs jābūt aprīkotam ar diviem oranžiem (dzelteniem)
gaismas atstarotājiem, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas
lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu
nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam
ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju.

iepazināmies ar Polijas vēsturi.
Nākošā pieturas vieta bija reģiona galvenā pilsēta "Rzesow".
Tur apskatījām muzeju-tuneli,
kas atrodas 400 metrus zem jūras līmeņa. Bija sajūtams nogurums, bet tas mums likās nieks.
Pēc kārtīgām pusdienām mums
tika dots brīvs laiks tirdzniecības centrā un, protams, mēs to
izmantojām lietderīgi. Jūs domājat, ka tas ir viss? Nē! Vakarā
devāmies uz boulingu, kur brīnišķīgi pavadījām laiku dejojot,
ēdot picu un spēlējot spēles.
Ne aiz kalniem bija jauni pasākumi. Iesākot otro dienu, jau agri
no rīta devāmies uz vēsturisku
vietu – pili, kur iespējams aplūkot bizonus. Ekskursijas sākumā
bija baisa pastaiga zem Zemes,
pēc kuras ar speciālu transportu braucām apciemot bizonus.
Mums apkārt staigāja apmēram
20 bizonu – tajā brīdī sajūtas
bija sirreālas. Dzīvnieki mierīgi
skatījās uz mums un likās, ka arī
viņi paši ir mierīgi, tomēr mums
neļāva viņiem tuvoties.
Emocionāli uzlādējušies, devāmies atpakaļ uz Nova Sažina.
Šis vakars bija pilns ar pārsteigumiem, jo pēdējā vakarā mūsu

draugi sarīkoja mums atvadu
ballīti privātmājā. Tas bija tiešām jauki!
Pēdējā diena pienāca tik ātri, ka
pat nepaspējām pamanīt, ka viss
jau ir beidzies. Dienas pirmajā
pusē bijām pasākumā, kas tika
sarīkots par godu Eiropas valodu
dienai. Noklausījāmies prezentācijas un piedalījāmies viktorīnā,
kur izcīnījām vērtīgas balvas.
Otrajā dienas pusē aizbraucām
uz piedzīvojumu trasēm, kurās
piedalījās gan skolēni, gan skolotājas.
Pienāca laiks atvadīties un doties
mājās uz Latviju, un tas bija visskumjākais brīdis šajā braucienā. Neviens nevarēja iztikt bez
asarām.
Ciemos – labi, bet mājās – labāk,
ar šādu pozitīvu noskaņojumu
galu galā atgriezāmies atpakaļ
Olainē. Viennozīmīgi, mūsu sirdīs palika tikai labas emocijas un
atmiņas, kuras būs grūti aizmirst.
Projekts izdevās! Mēs visiem iesakām piedalīties šādos projektos. Ja ir iespēja – piedalies, jo
tas ir tā vērts!
Olaines 2.vidusskolas
skolēni

DISKUSIJA "KAFIJA AR POLITIĶIEM"
Jau trešo gadu pēc kārtas Olaines
novadā norisinājās neformālā
diskusija "Kafija ar politiķiem",
kas šogad notika 23.oktobrī
Olaines Vēstures un mākslas
muzejā, kur kopā pulcējās vairāk
kā 35 novada jaunieši, deputāti,
pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki.
Pasākumā "Kafija ar politiķiem"
neformālā un brīvā gaisotnē
kopā sanāca jaunieši un lēmumu
pieņēmēji, lai kopīgi apspriestu
konkrētus jautājumus, kas ir īpaši aktuāli tieši jauniešiem.
Šogad paši jaunieši bija izvēlējušies tematus par sev aktuāliem
jautājumiem. Viens no pirmajiem diskusiju jautājumiem bija
par jauniešu uzņēmējdarbības
iespējām novadā, kurā idejas
uzklausīja un apkopoja Latvijas
Universitātes students un mācību uzņēmumu veidotājs Aleksandrs Geržatovičš. Otrs diskusijas temats aptvēra veselīga un
aktīva dzīvesveida popularizēšanu, kurā dalībnieku viedokļus
uzklausīja Olaines 1.vidusskolas
skolniece un alpīnisma aktivitāšu dalībniece Karīna Segruma.
Trešais temats bija īpaši aktuāls,
jo tajā diskutējām par jauniešu
zemo aktivitāti sabiedriskajā dzīvē, kur uz sarunu mūs aicināja
Teiksma Jankava – dažādu starptautisku projektu dalībniece un
pasākumu organizētāja. Pēdējais
temats šajā pasākumā tika veltīts
jauniešu brīvā laika pavadīšanas
iespējām novadā un to atbilstību

jauniešu vēlmēm, kuru vadīja IT
lietu eksperts un teātra mākslas
mīļotājs Andris Krūmiņš.
Četros sarunu etapos, kas katrs
ilga 15 minūtes, neformālā diskusija "Kafija ar politiķiem"
kopumā aizritēja draudzīgā un
nepiespiestā gaisotnē, izskanēja
daudzas un dažādas labas un īs-

tenojamas idejas, kas arī bija šī
pasākuma galvenais mērķis.
Ar ierosinājumiem, idejām un
viedokļiem ir iespējams iepazīties interneta mājas lapā:
www.olainesjauniesiem.lv.
Ieva Rokule,
Olaines novada jaunatnes
lietu speciāliste
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ATVĒRTS ELEKTRĪBAS TIRGUS –
KĀ JĀRĪKOJAS IEDZĪVOTĀJIEM?

Saskaņā ar šā gada 3. marta valdības lēmumu, ar kuru tika pārcelta pāreja uz brīvu elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām,
tā atvēršana notiks kā plānots
– 2015. gada 1. janvārī. Līdz ar
to "viens elektrības piedāvājums
visiem" beigs pastāvēt. Faktiski
tas nozīmē, ka elektrība kļūst par
preci, ko turpmāk tirgos vairāki,
savstarpēji konkurējoši tirgotāji,
bet iedzīvotājiem jāizvēlas piemērotākais piedāvājums.
Gada sākumā gatavību tirgot
elektroenerģiju bija izteikuši
četri tirgotāji, savukārt šobrīd
jau septiņi, no kuriem trijiem –
AS "Latvenergo", SIA "Baltcom
TV" un SIA "WIN Baltic" jau ir
spēkā esoši piedāvājumi, savukārt pārējie tirgotāji ar saviem
elektrības piedāvājumiem iepazīstinās līdz gada beigām vai nākamajā gadā.

LIELĀ HOKEJA SEZONA JAU DRĪZ!

"OLAINES SPORTA CENTRA
KAUSS 2015"
Jau ceturto gadu Olaines Sporta centrs aicina visus hokeja
interesentus gatavoties jaunajai sezonai un komplektēt komandu
sastāvus. Hokeja turnīrs sāksies ar decembra mēnesi un
turpināsies līdz pat februārim.
OLAINES SPORTA CENTRS GAIDA GAN JAUNU,
GAN IEPRIEKŠĒJO SEZONU
KOMANDU PIETEIKUMUS
LĪDZ 28.NOVEMBRIM!
Turnīrs norisināsies Olaines Slidotavā, Kūdras ielā 5.
Pieteikšanās turnīram, sūtot pieteikuma veidlapu uz
sports@olaine.lv.
Pasākumu atbalsta: Olaines novada dome, "Nujas.lv"
AS "Olainfarm".
Nolikums un pieteikuma veidlapa pieejami interneta mājas lapā
www.olaine.lv. Sīkāka info: sports@olaine.lv. Tālr.: 26658689.

Kas ir svarīgi un kā jārīkojas
iedzīvotājiem?
Jums vajadzētu zināt elektrības
vidējo mēneša patēriņu un termiņu, līdz kuram jāizdara izvēle.
Savs ikmēneša patēriņš ir jāzina,
lai spētu adekvāti izvērtēt tirgotāju piedāvājumus. Tas ir galvenais rādītājs, ap kuru veidojas
tirgotāju piedāvājumi.
Otra lieta – piedāvājuma izvēles
termiņi. Sava izvēle ir jāizdara
līdz 15. decembrim, ja vēlaties
mainīt tirgotāju un/vai kādu no
tirgotāju piedāvājumiem jau no
1. janvāra. Ja nevēlaties neko
mainīt vai neesat vēl iepazinies
ar sev piemērotāko elektroenerģijas piedāvājumu, neuztraucieties – elektroenerģija Jums tiks
nodrošināta! To turpinās nodrošināt esošais elektroenerģijas
tirgotājs universālā pakalpojuma
ietvaros. Tomēr ir jāņem vērā,
ka tā var būt dārgāka, nekā ja
klients būs izvēlējies piedāvājumu atbilstoši mēneša patēriņam.
Jūs varat mainīt elektroenerģijas
tirgotāju vai piedāvājumu katru
mēnesi – par to jāvienojas ar jauno tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15. datumam. Iesakām to
darīt savlaicīgi, negaidot mēneša
15. datumu. Līdz tirgotāja vai
piedāvājuma nomaiņai ir jāapmaksā visi līdzšinējie patērētās
elektroenerģijas rēķini.
Kam jāpievērš uzmanība elektrības piedāvājumos?
Izvērtējot piedāvājumus, ir jāskatās uz vairākiem faktoriem,
ne tikai 1 kWh cenu. Piemēram,
kur elektrības rēķinu var apmaksāt lētāk. Pastāv liela atšķirība

starp drukātu rēķinu pa pastu un
elektronisku rēķinu, kā arī norēķinu iespējām tirgotāju portālos,
kas rēķinu apmaksu nodrošina
bez maksas, internetbanku, pasta
nodaļu un bankas filiāli.
Ja Jums ir vairāki objekti, piem.,
māja un vasarnīca, ar atsevišķiem skaitītājiem, tos var apvienot vienā līgumā un rēķinā. Tā
iegūsiet izdevīgāku elektrības
cenu un ietaupīsiet, apmaksājot
rēķinu. Par šādu iespēju jautājiet
savam tirgotājam.
Informāciju par uzņēmumiem,
kas tirgo elektroenerģiju
mājsaimniecībām, varat iegūt
portālos www.e-st.lv,
www.sadalestikls.lv, kā arī
rakstot uz st@sadalestikls.lv vai
zvanot uz 80 200 403.
Kam tiks sniegts valsts
atbalsts?
Atverot elektroenerģijas tirgu
mājsaimniecībām, ir padomāts,
kā sniegt atbalstu tām sabiedrības grupām, kam tas visvairāk
nepieciešams – trūcīgajām un
maznodrošinātajām personām,
kā arī daudzbērnu ģimenēm.
Daudzbērnu ģimenēm tiks nodrošināta iespēja iegādāties 300

kWh mēnesī par elektrības cenu,
kas līdzvērtīga līdzšinējam Starta tarifam. Lai saņemtu atbalstu,
ir jāpiesakās AS Latvenergo
(www.e-latvenergo.lv vai klientu apkalpošanas centros).
Savukārt trūcīgām un maznodrošinātām personām tiks nodrošināta iespēja iegādāties 100
kWh mēnesī par elektrības cenu,
kas līdzvērtīga līdzšinējam Starta tarifam. Lai saņemtu atbalstu, savas pašvaldības sociālajā
dienestā jānoformē šādas personas statuss un turpat jāpaziņo
AS "Latvenergo" līguma numurs, uz kuru atbalstu attiecināt.
Atbalstam papildus pieteikties
nav nepieciešams, jo pašvaldības sociālais dienests visu nepieciešamo informāciju nosūtīs
AS "Latvenergo".
Papildu informācija:
AS "Sadales tīkls"
E-pasts: st@sadalestikls.lv
www.e-st.lv
www.sadalestikls.lv
twitter.com/sadalestikls
facebook.com/sadalestikls
Klientu serviss: 80 200 403
Bojājumu pieteikšana:
80 200 404

OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS

AICINA DARBĀ
MUZEJPEDAGOGU

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savā kolektīvā vēlamies redzēt radošu un enerģisku cilvēku,
kurš prot strādāt komandā, kuram ir iemaņas
projektu rakstīšanā un vadīšanā.
Galvenie darba pienākumi:
nodarboties ar muzeja komunikācijas darbu, kas ietver ekspozīciju, izstāžu iekārtošanu, izglītojošo darbu, muzeja piedāvājuma reklāmu veidošanu, sadarbību ar izglītības
iestādēm, apmeklētāju ērtību nodrošināšanu, sabiedrības
vēlmju izpēti u.c.;
veidot muzejpedagoģiskās programmas un nodarbības,
lai nodrošinātu muzeja izglītojošo darbu ar skolēnu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu auditoriju;
vadīt ekskursijas muzeja apmeklētājiem un skolēnu grupām
pa muzeju un novadu;
analizēt sabiedrības intereses un vajadzības kultūras jomā,
iniciēt jaunas, radošas idejas;
veidot sadarbību ar novada iestādēm, attīstīt un veicināt
starptautiskos kontaktus.
Prasības:
augstākā pedagoģiskā izglītība;
datorprasmes;
spēja būt radošam un ģenerēt idejas;
prasme vadīt pasākumus un strādāt komandā;
pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem.

Izaugsmes iespējas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.
Kontakti: Olaines Vēstures un mākslas muzejs,
Zemgales iela 33, Olaine, LV2114, tālr. 26415535.

VAIRĀK PUBLISKO INTERNETA PIEEJAS PUNKTU OLAINES NOVADĀ
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Olaines novada pašvaldība
ir saņēmusi atbalstu 3.2.2.2.
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aktivitātes projekta "Publisko interneta pieejas punktu
attīstība Olaines novadā"
N r. 3 D P / 3 . 2 . 2 . 2 . 0 / 1 4 / I P I A /
VRAA/034 īstenošanai.
Projekta mērķis ir paaugstināt
piekļuves iespējas internetam
pēc iespējas plašākām sabiedrī-

bas grupām Olaines novadā, izveidojot 3 jaunus un pilnveidojot
2 esošos publiskos interneta pieejas punktus. Projekta ietvaros
tiks izveidots jauns publiskais
interneta pieejas punkts ar pieeju 3 datoriem Olaines novada
domē, kā arī papildināti esošie

publiskie interneta pieejas punkti – Olaines pagasta pārvaldē un
Olaines sociālā dienesta Klientu
apkalpošanas centrā "Gaismas".
Papildus tam tiks izveidotas WiFi zonas Olaines Mežaparkā un
Jaunolaines stadionā.
Kopējais projekta attiecinā-

mo izmaksu budžets ir EUR
24549,00, no kuriem 85% līdzfinansē ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds); 12,75%
Olaines novada pašvaldība un
2,25% sastāda Valsts budžeta
dotācija. Projektu plānots īstenot
līdz 2015.gada jūnija beigām.

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Pieņemt zināšanai p/a "Olaines sociālais dienests" direktores
A.Liepiņas informāciju par Olaines
novada bērnu tiesību aizsardzības
programmas izpildi no 2012.gada
28.marta līdz 2014.gada 6.oktobrim.
• Apstiprināt Olaines novada bērnu tiesību aizsardzības programmu
2014.-2020.gadam.
• Apstiprināt nolikumu Nr.4 "Olaines novada pašvaldības darbinieku
darba izpildes novērtēšanas nolikums".
• Apstiprināt viena skolēna un bērna uzturēšanas izmaksas 2014.gada
septembrī – decembrī Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs:
- Olaines pirmsskolas izglītības
iestādē "Zīle" EUR 206,14
mēnesī;
- Olaines pirmsskolas izglītības
iestādē "Dzērvenīte"
EUR 241,03 mēnesī;
- Olaines pirmsskolas izglītības
iestādē "Magonīte"
EUR 190,85 mēnesī;
- Olaines speciālā pirmsskolas
izglītības iestādē "Ābelīte"
EUR 265,02 mēnesī;
- Olaines 1.vidusskolā
EUR 72,80 mēnesī;
- Olaines 2.vidusskolā
EUR 55,05 mēnesī.
Šīs izmaksas tiek pielietotas, veicot
savstarpējos norēķinus, gadījumā,
kad mūsu izglītības iestādes apmeklē citu pašvaldību bērni.
• Nolemts apmaksāt no pašvaldības līdzekļiem Olaines 1.vidusskolas, tās struktūrvienības "Olaines sākumskola" un Olaines 2.vidusskolas
skolēniem, kuri saņem ēdināšanas
pakalpojumu (kopgaldu), no domes
apstiprinātās ēdināšanas pakalpojumu maksas:
- Olaines 1.vidusskolas un Olaines 1.vidusskolas struktūrvienības "Olaines sākumskola"
4.klašu skolēniem dienā par
vienas dienas ēdienkarti
EUR 0,59;
- Olaines 1.vidusskolas
5.-12.klašu skolēniem dienā par
vienas dienas ēdienkarti
EUR 0,72;

- Olaines 1.vidusskolas 5-6 gadīgo izglītojamai grupai par trīsreizēju ēdināšanas pakalpojumu
dienā EUR 0,82;
- Olaines 2.vidusskolas 4.klases
skolēniem dienā par vienas dienas ēdienkarti EUR 0,73;
- Olaines 2.vidusskolas
5.-12.klases skolēniem un
5-6 gadīgo izglītojamai grupai
dienā par vienas dienas ēdienkarti EUR 1,02.
• Atļaut biedrībai "ArtDance" trešdienās un piektdienās no plkst.17.30
līdz 20.00 izmantot bez nomas maksas Jaunolaines Kultūras nama mazo
zāli bērnu sporta deju nodarbībām
līdz 2014./2015.mācību gada beigām. Sakarā ar telpu nodrošinājumu
bez nomas maksas pašvaldība lūdz
biedrībai "ArtDance" samazināt vecāku finansējumu (maksu) par bērna
sporta deju nodarbībām.
• Uzdot ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam SIA "Nadine Plus",
pamatojoties uz Ministru kabineta
noteikumu Nr.172 "Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju
klientiem un ārstniecības iestāžu
pacientiem" 18.punktu, nodrošināt,
lai Olaines 1.vidusskolas un Olaines 2.vidusskolas ēdnīcas apmeklētājiem pieejamā vietā tiek izvietota
nedēļas komplekso pusdienu ēdienkarte, norādot ēdienkartē iekļauto
ēdienu porcijas svaru, uzturvērtību
un enerģētisko vērtību, ka arī komplekso kontrolporciju pieejamību
ikdienas pārbaudei.
• Neiebilst pret jaunas nolietoto
elektrisko iekārtu savākšanas punkta
un noliktavas izveidi nekustamajā
īpašumā "Jeļena". Uzdot SIA "Utex"
ievērot vides aizsardzības prasības,
kas tiks noteiktas Vides valsts dienesta reģionālās vides pārvaldes izvirzītajos tehniskajos noteikumos.
• Piešķirt J.H. vienreizēju pabalstu
EUR 2111,81 apsaimniekošanas un
komunālo maksājumu parāda nomaksai par dzīvokli Parka ielā 4,
Olainē.

• Atteikt pārņemt Olaines novada
pašvaldības īpašumā Valsts nekustamo īpašumu "Liepas", Olaines pagastā.
• Apstiprināt 2014.gada 21.oktobra dzīvokļa īpašuma Zeiferta ielā
24-X, Olainē, īres tiesību izsoles
protokolu.
• Apvienot nekustamā īpašuma
Olaines novada kapsētas zemes vienību 7,97 ha platībā un nekustamā
īpašuma Olaines novada kapsētas
Olaines pagasta daļas zemes gabalu
8,79 ha platībā vienā nekustamajā
īpašumā ar zemes vienības kopējo
platību 16,76 ha. Piešķirt vienotu
adresi apvienotajai zemes vienībai
un ar to funkcionāli saistītai ēkai
(kapličai) – Sila kapi, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi apvienotajai zemes vienībai
– kapsētu teritorija un ar to saistīto
ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve un dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekrācijas nozīmes
objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa.

• no pirmdienas 2014.gada 17.novembra
uz sestdienu 2014.gada 22.novembri;
• no piektdienas 2015.gada 2.janvāra
uz sestdienu 2015.gada 10.janvāri.
•
•
•
•

Pašvaldības un pagasta pārvaldes darba laiks:
21.novembris, piektdiena: plkst.8.00 – 17.00 (ar pārtraukumu);
22.novembris, sestdiena: plkst.8.00 – 13.00 (bez pārtraukuma);
9.janvāris, piektdiena: plkst.8.00 – 17.00 (ar pārtraukumu);
10.janvāris, sestdiena: plkst.8.00 – 12.00 (bez pārtraukuma).

PAR VIENREIZĒJU SVĒTKU PABALSTU
PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
Saskaņā ar 2014.gada 22.oktobra Olaines novada domes sēdes
lēmumu (prot. Nr.12, 26.p.) personām ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta
uz 01.11.2014. deklarēta Olaines novadā un invaliditāte noteikta
līdz 31.12.2014. tiek piešķirts vienreizējs svētku pabalsts EUR 30
transporta vai citu izdevumu kompensācijai.
Iesniegumi par svētku pabalstu tiek pieņemti p/a "Olaines sociālais
dienests" līdz 2015.gada 30.aprīlim. Pabalsta saņemšanai lūdzam
vērsties p/a "Olaines sociālais dienests" Zemgales ielā 33, Olainē,
2.stāvā, 214.kab. vai tuvākajos sociālā dienesta klientu apkalpošanas
centros Jaunolainē vai Stūnīšos, ņemot līdzi:
1. invaliditātes apliecību;
2. pilnvaru, ja pabalsts tiks izmaksāts pilnvarotai personai.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines
novadā.

Tālrunis uzziņām: 67146046; 67146047.
P/A "Olaines sociālais dienests"

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu dārzkopības kooperatīvā sabiedrībā "VEF Baloži", Medemciemā,
Olaines pagastā, Olaines novadā.
• Apbalvot Olaines novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieci
Intu Purviņu ar Olaines novada domes Atzinības rakstu par ilggadēju,
godprātīgu, profesionālu darbu un
nozīmīgu devumu Olaines novada
attīstībā, sveicot darba jubilejā – 20
darba gadiem domes priekšsēdētāja
vietnieces amatā.

ŠĪ GADA 18. OKTOBRĪ NORITĒJA
IKGADĒJĀ OLAINES NOVADA
VESELĪBAS DIENA
apmeklētāju bija paaugstināts
asinsspiediens, kas nebija iepriekš diagnosticēts un netika ārstēts. Aicinām nopietni izturēties
pret savu veselību, jo, piemēram,
šis faktors – paaugstināts asinsspiediens, rada pēkšņas nāves
riskus.
Ja paaugstināts cukura līmenis
netika konstatēts nevienam apmeklētājam, tad gandrīz visiem
bija paaugstināts holesterīns, kas
rada aterosklerozes riskus ar infarktiem un insultiem.
Tāpat Veselības dienas ietvaros
tika konstatēts, ka diemžēl lielai
daļai Olaines novada iedzīvotāju
joprojām nav ģimenes ārsta, kas
nozīmē, ka visa plānveida palīdzība un kompensējamie medi-

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada
25.jūnija rīkojumu Nr.278 "Par darba dienu pārcelšanu 2014.gadā"
un 2014.gada 26.maija rīkojumu Nr. 245 "Par darba dienu pārcelšanu
2015.gadā":
tiek pārcelta darba diena Olaines novada pašvaldībā un Olaines
pagasta pārvaldē, pirmsskolas izglītības iestādēs "Zīle", "Dzērvenīte",
"Ābelīte", "Magonīte", Olaines 1.vidusskolā, Olaines 2.vidusskolā,
Olaines Mūzikas un mākslas skolā, Kultūras centrā, Sporta centrā,
Olaines Vēstures un mākslas muzejā, p/a "Olaines sociālais dienests",
AS "Olaines ūdens un siltums", SIA "Olaines veselības centrs" un
SIA "Zemgales 29":

• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam
Lielšļūkas, Ielejās, Olaines pagastā,
Olaines novadā – sadalot nekustamā
īpašuma zemes vienību divos patstāvīgos nekustamajos īpašumos.

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

Iespēju veikt rentgenu izmantoja 33 iedzīvotāji, EKG un
asinsspiedienu – 29, bet analīzes veica 43 iedzīvotāji.
Ar katru gadu Veselības dienas
apmeklētāju skaits palielinās. Šo
tendenci var vērtēt pozitīvi, jo
akcijas mērķis ir sniegt iespēju
jebkuram iedzīvotājam noskaidrot viņa veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumā rīkoties
atbilstoši pārbaudes rezultātiem,
lai novērstu veselības problēmas, lai neielaistu slimību vēl
vairāk.
Priecē, ka iedzīvotāji aktīvāk
izmanto piedāvāto iespēju bezmaksas veikt veselības pārbaudi.
Veselības pārbaudes laikā tika
konstatēts, ka gandrīz pusei

PAR DARBA DIENAS PĀRCELŠANU

kamenti šiem cilvēkiem ir par
pilnu maksu.
Nobeigumā gribētos piebilst, ka
Veselības dienas mērķauditorija
bija strādājošs Olaines novada
iedzīvotājs, kurš darba dienā netiek pie sava ģimenes ārsta, taču
šoreiz tādu bija mazākā daļa. Bet
mums ir prieks par katru iedzīvotāju, kurš rūpējas par savu veselību.
Aicinām visus novada iedzīvotājus izvēlēties ģimenes ārstu un
rūpēties par savu veselību jau
tad, kad nav konstatēta nopietna
saslimšana.
Jānis Klievēns,
Olaines veselības centra
valdes priekšsēdētājs

OLAINES NOVADA SENIORU BIEDRĪBA "LIEPAS"
aicina pierakstīties uz dežūrām un apmeklēt biedrības Dienas Centru
Zemgales ielā 31, pagrabā, otrdienās no plkst. 11.00 līdz 16.00.
BIEDRĪBAS TELPĀS AICINĀM APMEKLĒT:
• 2. decembrī, plkst. 13.00 tikšanās ar Olaines novada domes
priekšsēdētāja vietnieci pirmo vietnieci Intu Purviņu;
• 4. decembrī, plkst. 10.00 pirms valdes sēdes tikšanās ar
Olaines sociālā dienesta direktori Andu Liepiņu;
• 9. decembrī, plkst. 13.00 tikšanās ar Olaines novada
pašvaldības izpilddirektoru Ģirtu Batragu;
• 16. decembrī, plkst. 13.00 tikšanās ar Olaines ūdens un
siltums valdes priekšsēdētāju Mārci Mazuru.
AICINĀM PIETEIKTIES PASĀKUMIEM:
• 15. novembrī, plkst. 15.00 apaļo jubileju svinības muzejā;
• 25. novembrī, plkst. 13.00 - 15.00 seminārs muzejā
"Kā savai dzīvei piesaistīt to, ko vēlies"
(personīgās izaugsmes trenere Sarmīte Šmite);
• 20. decembrī, plkst. 15.00 Ziemassvētku pasākums
Olaines Kultūras namā;
• 22. decembrī, plkst. 17.00 pasākums muzejā
"Tikšanās ar Ziemassvētku gaismu".
Pieteikšanās: Olaines muzejā pie Ārijas.
Tālrunis informācijai: 26415535.

Kļūt valdniekam sevī – ar dvēseles spēku.
Lai cerībai līdzi nāk ticība sev,
Uz laimi, ko gaidi – tas vienīgais ceļš.
Kad notici sevī, tad ticības spēks
No ceļa nost smagāko akmeni veļ
/B. Cīrule/

STARPTAUTISKAI INVALĪDU DIENAI
VELTĪTA PĒCPUSDIENA
4. decembrī no plkst. 13.00
Olaines Kultūras namā, Zeiferta ielā 11
Pieteikšanās līdz 2. decembrim pa tālr.: 26094971, Tamāra
Par transportu zvanīt: 67962690, Sveta
Ieeja brīva

7

Pasākumi Olaines novadā novembrī un decembrī
KAD

KAS

KUR

16.11. plkst. 15:00

Koncerts "Melodijas Dzimtenei"

17.11. plkst. 17:00

Koncertuzvedums "Saule aust"

17.11. plkst. 19:00

Balle, spēlēs "Jānis Snipke & band"

19.11. plkst. 19:00

Ledus cirka programma "Ocean ice"

20.11. plkst. 17:00

Teātra izrāde bērniem "Rio! Rio!"

22.11. plkst. 18:00

Teātra izrāde "Sieviņa uz stundu vai Kafija diviem"

25.11. plkst. 16:00
26.11. plkst. 18:00

Annas Juaņ Juaņ Li darbu izstādes atklāšana
Bezmaksas juridiskās konsultācijas Olaines novada
iedzīvotājiem. Konsultants: zvērināts notārs Jānis Skrastiņš
Pasākums "Paaudžu tikšanās"
EKO projekta diena "Jaunolaines vides un apkārtnes
uzpošana"

Olaines Kultūras namā
(pieejami bezmaksas ielūgumi)
Jaunolaines Kultūras namā
Ieeja bez maksas
Jaunolaines Kultūras namā
Ieejas maksa EUR 3.00
Olaines Kultūras namā
Biļetes jāiegādājas pirms izrādes
Olaines Kultūras namā (biļešu cena
EUR 2.00, pasākuma dienā EUR 3.00)
Olaines Kultūras namā
Biļešu cena EUR 5.00, 6.00, 8.00
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Pieaugušo izglītības centrā

26.11. plkst. 16:00
27.11. plkst. 11:00
29.11. plkst. 11:00
29.11. plkst. 11:00
30.11. (laiks tiks precizēts)
04.12. plkst. 16:00 (atklāšana)
izstāde līdz 03.01.2015.
06.12. plkst. 13:00
13.12. plkst. 10.30
14.12. plkst. 12:00
20.12. plkst. 11.00
Jāseko līdzi spēļu grafikam
www.olainessports.lv

Pirmais ziemas hokeja turnīrs "3 PRET 3"
Šaha turnīrs
Olaines novada čempionāts galda tenisā 2014 (1.kārta)
Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas katedras
studentu bakalaura diplomdarbu izstāde
Bērnu dziesmu parāde
Olaines novada čempionāts zolītē (3.kārta)
Izrāde bērniem "Rūķu sētas stāsti", grāmatas
un CD prezentācija, egles iedegšana
Ziemassvētku kausa izcīņa basketbolā. Turnīrs 3 pret 3.
Hokeja turnīrs "Olaines Sporta centra kauss 2015"

Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Jaunolaines Kultūras namā, Olaines
sākumskolā, Olaines novada pagasta
pārvaldē, Olaines PII "Magonīte"
Olaines slidotavā
Olaines sporta namā, Zemgales ielā 33A
Vieta tiks precizēta
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines sporta namā, Zemgales ielā 33A
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines sporta namā, Zemgales ielā 33A
Olaines slidotavā

Informāciju par izstādēm Olaines novada bibliotēkās varat iegūt www.olaineskultura.lv/lv/bibliotēkas
OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA SIRSNĪGI SVEIC

VALĒRIJU SPORĀNI 100 GADU JUBILEJĀ!
NOVĒLAM STIPRU VESELĪBU UN DZĪVESPRIEKU!
Valērija Sporāne ir Olaines novada iedzīvotāja, kura kopā ar ģimeni dzīvo Olaines pagasta teritorijā – Stūnīšos.
Sporānes kundzi sakarā ar viņas dzīves jubileju apciemoja Olaines sociālā dienesta darbinieki un pašvaldības
pārstāvis un apsveica, pasniedzot ziedus un pabalstu cienījamā vecuma personām 150 euro apmērā.

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
novembrī

70.gadskārtā
Aploku Vili
Bukovski Vitoldu
Dubovu Anastasiju
Ieviņu Daigu
Kolodko Rutu
Moiseju Andreju
Pētersoni Ilgu
Račiku Konstantinu
Spedževu Dzidru
Tutiņu Raisu
Vilīti Andri
Vinogradovu Vladimiru
75.gadskārtā
Kačanovu Veru
Šici Rutu
Šulci Vizmu
80.gadskārtā
Aigari Elizabeti
Berezinu Alexandru
Ciuneli Valentīnu
Girgensoni Zentu
Iščenko Jevgeņiju
Meilusu Jāni
Papinu Viktoriju
Pišinsku Albertinu
Pupiņu Aneli
Rokašu Raisu
85.gadskārtā
Baumani Maigu
Bulatovu Jerastiju
Dubiņinu Viktoru
Kovalovu Mariiu
Saltikovu Margaritu
Šponbergu Valentīnu

Vien abi kopā
Jūs esat patvērums viens otram,
kad dvēseles nestunda klāt.
Ar vīrieša spēku un sievietes maigumu
Nav baiļu pret bargāko negaisu stāt.
/K.Apškrūma/

Olaines
novada dome

sveic ZELTA kāzās

90.gadskārtā
Abashkinu Anastasiu
Karševu Jevgeņiju
Krauju Irēnu
Medni Praskovju

Laulība noslēgta 1964.gada 17.oktobrī Rīgas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā.

91.gadskārtā
Barutkinu Varvaru
Lerhu Anastasiju
Tatorieni Emīliju

Vladimiru un Jevgeņiju Trifonovus!

92.gadskārtā
Zitmani Anastasiju

Albertu un Lidiju Odzelevičus!

Laulība noslēgta 1964.gada 6.novembrī Rīgas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā.

94.gadskārtā
Jurgaitieni Hermini
Ziņas par jubilāriem uz 10.11.2014.

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā
no 2014.gada 10.oktobra līdz 10.novembrim reģistrētie mirušie
Griblo Josifs, 64 gadus vecs, 29.10.2014.
Jermaks Jānis, 77 gadus vecs, 10.11.2014.
Kohanovičs Alfrēds, 72 gadus vecs, 20.10.2014.
Krūmiņš Āris, 73 gadus vecs, 25.10.2014.
Naļivaiko Staņislava, 86 gadus veca, 19.10.2014.

Urtans Anatolijs, 71 gadu vecs, 25.10.2014.
Verigo Emīlija, 85 gadus veca, 05.11.2014.
Zeidenberga Marija, 82 gadus veca, 28.10.2014.
Zolotovs Jevgeņijs, 64 gadus vecs, 09.11.2014.

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:
natalja.tropkina@olaine.lv
vai zvaniet pa tālr.
67146026, 67146022.

