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Vēju šūpoles augšā un lejā,
Līdz pat galotnei sirdi nes līdz.
Lai caur Lieldienu gaismu no jauna,
Atkal tiek dāvāts cerību rīts!

Pavasarīgi saulainas,
ģimeniski siltas un

priecīgas Lieldienas!
Olaines novada pašvaldība

SAKOPSIM OLAINES NOVADU!
Visi Olaines novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties Lielajā talkā un

26. aprīlī plkst. 9.00 pulcēties
OLAINĒ pie Olaines novada pašvaldības, Zemgales ielā 33,
Olainē – atbildīgā Marija, tālr. 28675504
JAUNOLAINĒ pie Olaines pagasta pārvaldes, Meža ielā 2,
Jaunolainē – atbildīgais Genādijs, tālr. 28226928
PĒTERNIEKOS pie bijušās skolas – atbildīgais Ivo, tālr. 28613722
GAISMĀS pie bibliotēkas, Gaismas ielā 1, Stūnīšos – atbildīgā Guna, tālr. 67931150
MEDEMCIEMĀ pie d/s "VEF Baloži" valdes ēkas – atbildīgais Andris, tālr. 22078932
JĀŅUPES KARJERĀ atbildīgā – Dace, tālr. 29207373
GRĒNĒS atbildīgais – Dzintars, tālr. 26547000
LUBAUŠOS atbildīgā – Mārīte, tālr. 26013906
Talkas inventāru (maisus) – talciniekiem būs iespēja saņemt pie atbildīgajiem
koordinatoriem.

Augstāko žūrijas novērtējumu
un konkursa galveno nomināciju saņēma Darja Semjonova
no PII "Magonīte" (skolotāja
Lolita Saulīte). Otru augstāko
vērtējumu saņēma Diāna Lote
Valberga no PII "Dzērvenīte"
(skolotājas Baiba Bubiere un
Liene Normonta). Trešo augstāko rezultātu ieguva divas mazās dziedātājas – Dana Danija
Veinberga un Jeļena Meļehina
no PII "Dzērvenīte" (skolotāja
Liene Normonta).
Žūrijas piešķirtu titulu saņēma

Projekti
Olaines novada
vidusskolās

Seminārs par
dzīvojamo māju
pārvaldīšanu
Olainē

Eiropas
parlamenta
vēlēšanu
kārtība

4. lpp.

5. lpp.

Olaines pilsētā pie Marijas Juršas, Zemgales ielā 33, Olainē, 413.kab, tālr. 28675504.
Olaines pagasta teritorijā pie Aijas Ritumas, tālr. 29510971 un Vinetas Jejsas,
tālr. 67962442, Olaines pagasta pārvaldē, Meža ielā 2, Jaunolainē.

AICINĀM ARĪ PRIVĀTĪPAŠNIEKUS, UZŅĒMUMUS UN DĀRZKOPĪBAS
SABIEDRĪBAS SAKOPT SAVAS TERITORIJAS.

2. lpp.

Tradīcijas PII
"Ābelīte" un
"Zīle"
3. lpp.

22. martā, Olaines kultūras
namā notika mazo vokālistu konkurss "Olaines Cālis
- 2014". Konkursā piedalījās
bērni vecumā no 3 - 6 gadiem.

katrs konkursa dalībnieks, un
nominācijas tika īpaši piemeklētas katram mazajam dziedātājam. Pirms konkursa skatītājus
priecēja ansamblis "Olaines cālīši", skolotāja Aija Liepiņa un
mazā Olaines dziedātāja Elizabete Siliņa.
Šogad žūrijā bija Olaines mūzikas skolas pedagoģes Diāna Sumina un Baiba Bubiere un dziedātājs, komponists un dziesmu
aranžētājs Atis Auzāns.
Olaines Kultūras centrs izsaka pateicību vecākiem, kas bija
sagatavojuši bērnus konkursam
un padomājušii arī par tērpiem,
palīdzot mazajiem dziedātājiem
iejusties tēlā. Liels paldies arī
muzikālajām skolotājām par ieguldīto darbu!

SĪKĀKA INFORMĀCIJA PAR TALKAS NORISI:

Aktualitātes PII
"Dzērvenīte"
un "Magonīte"

"Olaines Cālis 2014"

6. lpp.

JAUNUMI OLAINES NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Vai Jūs zināt, kas jauns mūsu
novada izglītības iestādēs, par
ko priecājas mūsu mazuļi, par
ko norūpējušies skolas bērni?
Protams, viņi mācās lasīt un
rēķināt, zina ķīmijas un fizikas
formulas, sporto un dejo, draudzējas un ķīvējas... tātad dara
visu to, ko ir darījuši arī viņu
vecāki.
Tomēr viņu gaitas ir krietni atšķirīgas no tām, ko mēs

saistām ar atmiņām no savas
bērnības un jaunības, jo, kaut
arī pamatprasības izglītības
saturā ir tādas pašas kā agrāk,
zināšanu ieguves metodes un
formas ir citas. Klāt nākušas
arī tēmas, par kurām pirms 20
gadiem, kur nu vēl pirms 40
vai 50 skolā vispār nerunāja.
Un citādāk jau arī nemaz nevar būt, jo pasaule ap mums ir
mainījusies un mainās ik brīdi.

Visām mūsu novada izglītības
iestādēm ir kas savs – tikai tām
raksturīgais. Vienlaikus visām
ir kas kopējs – tajās strādā skolotāji, kuriem patīk tas darbs,
ko viņi dara. Un viņos ir liela
vēlme palīdzēt tapt 21.gadsimta cilvēkam – gudram, patstāvīgam savās domās un darbos,
atbildīgam par sevi un dabu ap
mums, līdzjūtīgam, radošam
un zinātkāram.

Paldies par atsaucību materiāla tapšanā pirmsskolas
izglītības iestādes "Magonīte" skolotājai Daigai Brokai,
pirmsskolas izglītības iestādes
"Dzērvenīte" vadītājai Silvijai Tiščenko un metodiķei
Initai Zalpēterei, speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" vadītājai Valdai
Zošai un metodiķei Indrai Pormalei, pirmsskolas izglītības

iestādes "Zīle" vadītājai Larisai Korņejevai un metodiķei
Silvijai Kuzņecovai, Olaines
1.vidusskolas skolotājai Leldai Balodei un Olaines 2.vidusskolas direktorei Ludmilai
Osipovai!
Mārīte Zaube
Speciāliste izglītībā, kultūrā
un jaunatnes lietās

Kādas ogas pazīsti? Dzērvenītes!
Jā, mēs esam Olaines PII
"Dzērvenīte" un tajā aktīvi
darbojas bērni –apburošākās,
dzīvespriecīgākās, zinātkārākās, atraktīvākās ODZIŅAS
pasaulē!

Mūsu pirmsskolas izglītības
iestādē īpaša uzmanība tiek
pievērsta bērnu izteiksmīgas
runas veidošanai un vārdu
krājuma paplašināšanai. Katru
pavasari, kad pie mums notiek
"Mākslas nedēļa", bērni piedalās dažādās aktivitātēs, ko var
raksturot ar vārdu DZĪVESPRIEKS, jo mazuļi:
 iejūtas pieaugušo lomās,
gūstot izpratni par cilvēkiem, viņu lomām un izturēšanos;
 atdarina dzirdētās skaņas un
redzētās darbības;
 piedalās rotaļās, restaurējot
sev pazīstamas vietas un ainas;
 mācās izteikt savas domas,
jūtas un emocijas ar žestu,
skaņu, vārdu lietošanu;
 lomu rotaļās ar valodas palīdzību sazinās un apmainās domām, attīstot valodas
plūdumu un vārdu krājumu,
izzina matemātikas pamatjēdzienus;
 vēro un piedalās mākslas
darbu veidošanā, jo pie
mums viesojas stikla pūtēji;
 mazie aktieri un spēlmaņi
aicina draugus no citām grupiņām uz pirmizrādēm;
 dzied, dejo, lasa grāmatas,
lai piedalītos literāro darbu
dramatizācijā –attīstošā un
izklaidējošā nodarbē;
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 zīmē, veido, gatavo lelles,
rekvizītus, padarot rotaļas
krāsainākas, košākas un izteiksmīgākas.
Visi tie, kuri ir vērojuši mūsu
bērnu koncertus vai pasākumu

"Šodien spēlēsim teātri!", ir
piedzīvojuši PĀRSTEIGUMU,
ko ir sagādājusi mūsu iestādes
šuvēja Nadežda Sproģe. Viņas
izdoma un čaklo roku darinātie
kostīmi bērniem ir palīdzējuši
piedalīties brīnumainās pārvērtībās, pārsteidzot skatītājus.
Šogad esam piedzīvojuši arī
ATKLĀJUMU! Iegādājoties
jaunus mācību līdzekļus, veidojam jaunu pieeju bērnu radošuma un valodas attīstībai.
Esam iegādājušies Gaismas
galdu, ko varam saukt par radošo laboratoriju ar "odziņu".
Tagad mūsu audzēkņi ar dažādu materiālu palīdzību izmēģina jaunas idejas roku kustību
pilnveidošanai. Uz šī galda
virsmas bērni:
 izvieto un pēta dažnedažādus materiālus: izgriezumus
no krāsainā papīra, dažādu
formu izgriezumus, ciparus
un burtus, pasaku varoņus,
izgriezumus no žurnāliem,
dabas elementus un vēl
daudz ko citu;
 nodarbojas ar smiltīm un
ūdeni: zīmē, glezno uz galda
stikla virsmas gan ar guaša,
gan citām krāsām un vēro
krāsaino gaismu; velkot ar
pirkstu, veido zīmējumu;
zīmē, kaisot smiltis; ar salmiņu izpūš smiltis; vēro
materiālu kustību ūdenī un

kā uz galdiņa uzzīmētais
zīmējums izskatās skatoties
uz to caur ūdeni, veido akvāriju…;
 būvē telpiskas struktūras
(pilis, kuģus) no kartona,
vērojot, kā tās izgaismojas
no iekšpuses u.tml.
Šis mācīšanās veids ir ļoti aizraujošs, jo, izmantojot gaismas
un tumsas saspēli, kombinējot
dažādus materiālus un priekšmetus uz gaismas galda, tiek
papildināts bērnu mācīšanās
process ar radošām aktivitātēm.
Bet mums ir vēl kāds JAUNUMS. Tās ir kinētiskās smiltis un Bubber veidošanas pasta.
Mūsu pirmsskolas izglītības
iestādē mēs īpaši domājam par
pirkstu un delnu kustībām, jo
tām, kā zinātnieki atklājuši, ir
īpaša nozīme bērnu runas un
valodas attīstībā.
Visi vecāki būs novērojuši,
ka spēles ar smiltīm bērnus
ļoti nomierina un palīdz tiem
koncentrēties. Mūsu jaunums
– kinētiskās smiltis - atrodas
pastāvīgā kustībā (atšķirībā
no parastajām smiltīm), tāpēc
rotaļas ar tām šķiet teju vai
maģiskas. Lieliska alternatīva
mālam vai citiem veidošanas
materiāliem, jo ar smiltīm var
rotaļāties iekštelpās, saglabājot tīrību - to graudiņi nelīp pie
rokām vai mēbelēm, bet tikai
viens pie otra. Bērnu ierosināti,
daudzi vecāki jau iegādājušies
šo materiālu radošai darbībai
arī mājas apstākļos. Arī Bubber veidošanas pasta noteikti
ir garda "odziņa". Darbojoties
ar šo materiālu, rodas sajūta,
ka rokās ir zefīrs. Taču tas nesmaržo un neizraisa bērniem
apetīti to nogaršot, nenotraipa
apģērbu. Bērni veido pēc savas ieceres, un izgatavotais ilgi
saglabā formu, neizžūst, tāpēc
bērni var turpināt veidot vēl un
vēl.
Ar ko vēl mēs nodarbojamies?
Neminēsim! Ja vēlaties ar
mums iepazīties un sadraudzēties, tad apmeklējiet iestādes
mājas lapu –
www.dzervenite.lv.
Uz drīzu tikšanos!

Vides apziņas
veidošanās sākas
jau pirmsskolā
2010. gadā PII "Magonīte"
iesaistījās Ekoskolu programmā, saņemot zaļo diplomu un
Ekoskolas nosaukumu. Tā ir
starptautiska kustība, kas aizsākusies 1994. gadā, un šajā
programmā var pieteikties ikviena izglītības iestāde, kas
savā darbā vēlas pievērsties vides izglītībai. Ekoskolu programmā apvienojušās 168 skolas Latvijā un vairāk kā 40 000
visā pasaulē.
Zaļais karogs ir Ekoskolu
programmas simbols. Tas tiek
piešķirts skolām, kas ir parādījušas vislabāko sniegumu.
Tā ir atzīta un prestiža vides
kvalitātes zīme, ar ko lepojas
skolas visā pasaulē. Latvijā
Zaļais karogs ir piešķirts 14
pirmsskolas izglītības iestādēm
un starp tām ir arī PII "Magonīte", kas to saņēma 2012. gada
27. septembrī. Zaļo karogu izglītības iestādēm piešķir tikai
uz vienu mācību gadu, pēc tam
tas jāizcīna no jauna. Lai iegūtu šo augsto apbalvojumu, viss
pirmsskolas kolektīvs – skolotāji, tehniskie darbinieki, bērni,
piedaloties vecākiem, organizē un īsteno ar vides ilgtspēju
saistītus projektus.
Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītai izglītības iestādei
ir jāizvēlas kāds no tematiem,
ar kuru visa gada garumā tiek
strādāts pastiprināti. Līdz šim
mūsu Ekoskolas izvēlētās tē-

mas ir bijušas: pirmsskolas
izglītības vide un apkārtne, atkritumi, ūdens, bet šajā mācību
gadā – mežs. Šajos gados ir paveikts daudz – labiekārtotas izglītības telpas un teritorija, sakopti upītes Olainītes krasti pie
iestādes teritorijas. Tiek vāktas
izlietotās baterijas, makulatūra,
PET pudeles, šķiroti sadzīves
atkritumi (papīrs, plastmasa,
tetrapakas, stikls, organiskie
atkritumi), kurus pēc tam ievieto tiem paredzētā konteinerā. Bērniem tiek rādītas filmas
par dabas aizsardzību un organizētas nodarbības par šo tēmu.
Katru gadu iestudējam teātri
par eko tēmu, rīkojam dzejoļu
konkursus, modes skates, izstādes, ekskursijas, braucam uz
Ekonometnēm, izdodam Ekoavīzīti. Mūsu Ekoskolai svarīga
ir Globālā rīcības diena, kurā
piedalāmies jau otro gadu, rosinot bērnus būt par pārmaiņu
ierosinātājiem vides ilgtspējas
jautājumos un aktīvi rīkoties šo
pārmaiņu sasniegšanā. Būtisks
ir skolotāju ikdienas darbs,
dažādas ekotēmas iekļaujot
nodarbību saturā un nemitīgi
rosinot bērnus domāt un būt
atbildīgiem pret vidi un pasauli
kopumā.
Būt par Ekoskolu – tā ir vesela
dzīve un kultūra, un mēs esam
priecīgi un gandarīti par mūsu
darbu.

Bērnu patstāvīgās izzinošās darbības veicināšana
Olaines speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte"
Lai bērns izaugtu veiksmīgs un
spētu sevi realizēt sabiedrībā,
viņam ir jāapgūst ļoti daudz dažādu prasmju un iemaņu, tāpēc
ļoti svarīgi dot iespēju darboties ar prieku un interesi, radīt
izvēles iespējas, ļaut apzināt,
izteikt un saprast savas vēlmes,
emocijas un problēmas. Jā, arī
atļaut kļūdīties. Jāļauj bērnam
justies kā jaunatklājējam, jo tas
viss kopā ir viņa personīgais
sasniegums.
Tāpēc mēs savu pedagoģisko
darbību cenšamies pietuvināt
"dzīves darbībai", kura bērnam
sākas jau agrā bērnībā un turpinās visu mūžu, uzkrājot arvien
jaunu un jaunu pieredzi. Pašapkalpošanās iemaņas, prasme
rūpēties par personīgajām lietām, sakārtot savu somu, darba
galdu, nepieciešamības gadījumā lūgt palīdzību vai palīdzēt
citam, adekvāti novērtēt paša
un cita rīcību, veikt izvēli un to
pamatot, organizēt savu praktisko un izzinošo darbību - šīs
iemaņas būs ļoti nepieciešamas, uzsākot skolas gaitas.
Mēs cenšamies attīstīt katra
bērna paša motivētu aktivitāti,
dodot izvēles iespējas atbilstoši
viņa attīstības spējām un pieredzei. Mūsuprāt, ļoti svarīgi, lai
katrā mazulī veidotos iekšēja
vēlme izzināt apkārtējo.

"Ābelītes" bērni aizrautīgi pēta
sēklu dīgšanu un augu augšanu, paši audzē zaļumus uz
palodzes. Tas bērniem sagādā
lielu prieku, bet vēl lielāku to reāla izmantošana salātos
vai pievienošana zupai paša
šķīvī. Bērni ar lielu prieku cep
cepumus un pīrāgus, gatavo
veselīgus salātus. Liels pārsteigums ir tad, kad mīkla rūgst un
rāpjas pāri bļodas malai. Mazajiem audzēkņiem ļoti patīk
darboties patstāvīgi - vērot un
pētīt dažādus dabas objektus:
sniegu, zemi, smiltis, augus,
kukaiņus, kā arī dabas parādības. Tiek veikti dažādi eksperimenti ar augiem, to sulām kā
krāsvielām.
Grupās ir izveidoti praktiskās
darbības un pētniecības stūrīši,
kur bērni var darboties patstāvīgi. Lai bērni attīstītu sistēmiskas vērošanas iemaņas,
izstrādājām vērošanas, pētīšanas darbības atgādnes (plānu),
kas palīdz bērniem mērķtiecīgi
darboties – kļūt savu iespēju
robežās patstāvīgākiem.
Šī gada darbā balstāmies uz
savu iepriekšējos gados apgūto pieredzi, organizējot kopā
ar bērniem eksperimentālo,
pētniecisko darbību. Apspriežam un ieviešam savā darbā tās
pozitīvās atziņas, kuras saistī-

tas ar darba audzināšanu. Turpinām mērķtiecīgi papildināt
grupās materiālo bāzi.
Par darba rezultātiem pedagogi
izjūt gandarījumu. Vislielākā
sajūsma grupu skolotājiem ir
par video ierakstos fiksētajiem
interesantākajiem momentiem,

ir tuvākajā apkārtnē un tieši
ir saistīts ar viņu dzīvi. Bērni
zina, ka var darboties patstāvīgi un ka pedagogs ir palīgs; saprot, ka nav pareizas / nepareizas atbildes, un tāpēc nebaidās
kļūdīties. Jau pirmsskolas vecumā bērni prot veikt pamatotu

attīstīšanai pedagogi kopā ar
skolotāju palīgiem izveidoja
darbības programmas ikdienā
veicamajām aktivitātēm: ģērbšanās, roku un zobu mazgāšana
u.c.
Arī vecāku sapulcēs tika pārrunāts, cik nozīmīgi ir attīstīt

kā bērni ikdienā veic izzinoši
patstāvīgo darbību.
Rezultātā ieguvēji esam visi –
gan bērni un viņu vecāki, gan
arī paši pedagogi. Bērni izzina
un praktiski apgūst visu to, kas

izvēli un atbildēt par rezultātu,
prot novērtēt savu un biedru
darbu, kļūst patstāvīgāki.
Mūsu iestādi apmeklē arī bērni ar smagiem attīstības traucējumiem. Viņu patstāvības

bērnu patstāvīgo izzinošo darbību un kā veicināt šo bērnu
patstāvību atbilstoši attīstības
spējām mājās ikdienā. Svarīgi
ir atbalstīt bērnu un ļaut pašam
paveikt to, ko viņš spēj!

Jaunumi un tradīcijas pirmsskolas iestādē "Zīle"

Pirmsskolas izglītības iestādes
"Zīle" pedagogi daudz pūļu
pieliek, lai daudzveidotu aktivitātes, kas sekmētu bērnu
radošo attīstību, harmonizētu
personības veidošanos: rotaļnodarbības, dažādus pasākumus, uzvedumus.
Visa gada garumā visām grupām notika pasākumi "Krāsainā pasaule." Piemēram, grupā
"Gaismiņas" košo krāsu laikā
rudenī katrs bērns, pedagogs
un skolotāja palīgs bija izvē-

lējies savu krāsu, kura tika
prezentēta tērpā mūzikas pavadījumā, katram tēlam bija
sameklēts atbilstošs dzejolis,
ciemos ieradās feja, ar kuras
burvju nūjiņas palīdzību noritēja gadalaiku maiņa. Pasākumā piedalījās vecāki, kuri bija
līdzdarbojušies tērpu darināšanā, kopā visi iesaistījās rotaļās
"Es pie drauga ciemos nāku".
Noslēgumā feja visus pārsteidza un iepriecināja ar burbuļu
salūtu.

Savukārt grupas " Zīļuki" skolotājas katru mēnesi organizēja
interesantas vakarēšanas. Septembrī nosvinēja Tēva dienu.
Uz pasākumu bija ieradušies
visi bērnu tēvi, un kopā ar bērniem tika skriets un smiets,
strādāts ar āmuru un pat zīmēts
māmiņas portrets. Oktobrī uz
"Veco kurpju balles" pēcpusdienu tika aicinātas bērnu vecmāmiņas, kuras kopā ar savu
mazbērniņu veica radošo darbiņu – vecu kurpi pārvērta par

kuģi, suni un dažādiem citiem
pasaku tēliem. Pasākuma beigās pie apaļā galda cienājās ar
piparmētru tēju un pašceptām
plātsmaizēm, skanēja kopīgi
dziedātas dziesmas.
Vairāku gadu garumā kopīgiem spēkiem esam iedibinājuši skaistas un paliekošas
tradīcijas, kas tagad jau ir kā
mūsu iestādes vizītkarte. Tie ir
krāsainie un emocionālie uzvedumi, kas spēj atraisīt radošo
potenciālu gan bērnos, gan pieaugušajos. Kā spilgtu piemēru
varam minēt deju uzvedumus,
kurus kopā ar grupiņu skolotājām iestudē deju skolotājs J.
Precinieks. Šogad tas bija pēc
H. Dorbes darba "Aina ar brālīti meklē cālīti" motīviem. Brīnišķīgs veltījums māksliniecei
M. Stārastei 100 gadu jubilejā.
Pirmsskolas vecumā bērni ir
ļoti aktīvi. Viņi nemitīgi meklē iespēju darbojoties iepazīt
pasauli un tās likumsakarības.
Tieši šo dabisko bērnu aktivitāti mēs izmantojam, lai atraktīvi
un izprotami iepazīstinātu bērnus ar māksliniecisko darbību.
Pedagoga galvenais uzdevums
ir veicināt bērnu iztēles attīstību, radīt apstākļus, lai bērni

apgūtās zināšanas, iemaņas un
prasmes mācītos izmantot radoši. Tieši iztēle un emocionāls
pārdzīvojums spēj tik tēlaini
savienot kādu literāru darbu,
rotaļu un deju. Deja ir cilvēka
prieka, dvēseles stāvokļa izpausme ar ķermenisko formu
palīdzību. Uzveduma tapšanā
liela nozīme tiek atvēlēta literārā darba iepazīšanai, jo svarīgs ir emocionālais pārdzīvojums, ko izraisa šis darbs. Tieši
šajā ziņā daudz tiek paveikts
katrā grupā atsevišķi. Katras
grupas skolotāja iedrošina un
motivē bērnus apgūt lomas un
tēlu raksturus. Darbojoties uzvedumā, bērni kļūst uzmanīgāki, attīstās uztvere, atmiņa.
Viņi mācās apvienot kustību
ar runu, rēķināties ar citu lomu
tēlotājiem, izpausties deju soļu
virknējumā. Visbeidzot pasakas uzvedums ir emocionāls
pārdzīvojums gan dalībniekiem, gan skatītājiem. Tāpēc ar
pārliecību varam teikt:
"Emocijas! Tu saki par daudz?!
Bet es visu tieši tā jūtu!
Ne par daudz un ne par maz Bet tieši man radītās proporcijās!"
Turpinājums 4. lpp. 
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Projekta "Globālā izglītība" īstenošana
Olaines 2. vidusskolā

 Turpinājums no 3. lpp.

Trīs gadu projektu "Globālā
dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos" īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC)
sadarbībā ar partneriem Latvijā un ārvalstīs - LEEDS DEC
(Apvienotā Karaliste), Mondo (Igaunija) un Britu padomi
Latvijā. Tajā piedalās mūsu
skola, ko pārstāv skolotāju
komanda J.Alute, L.Osipova,
K.Eihvalde, M.Fominiha. Šajā
mācību gadā projekta "Globālā
izglītība" ietvaros mūsu skolā ir īstenoti dažādi pasākumi:
seminārs skolas pedagogiem;
notikusi 21 globālās izglītības
mācību stunda, kurā piedalījušies 411 skolēni no 5. līdz
12.klasei; globālās izglītības
tēmas aplūkotas sociālo zinību, vēstures, mājturības, politikas un tiesību stundās, veselības mācībā.
Visas 8 globālās izglītības
pamattēmas ir interesantas
skolēniem: "Dažādībā", "Savstarpējā atkarība", "Sociālais
taisnīgums", "Cilvēktiesības",
"Globālā pilsonība", "Ilgtspējīga attīstība", "Vērtības un
izpratne", "Konfliktu risināšana". Skatīties plašāk uz notiekošo pasaulē, ieraudzīt globāla
līmeņa kopsakarības un analizēt globālo problēmu cēloņus

un sekas veicināja projektu
nedēļa "Mēs mainīgajā pasaulē".
Skolēnu darbības rezultātus
vislabāk raksturo viņu atziņas,
atbildot uz jautājumiem "Ko
uzzināju un iemācījos projektu
nedēļas laikā? Ko varēšu pielietot dzīvē?".
Skolēni uzsver, ka uzzinājuši
daudz jaunu lietu, piemēram,
par valstīm, kur valda nabadzība, ka migrāciju veicina
bezdarbs un zema darba alga,
ka Latvijā ir pats ātrākais internets, kura ir pati dārgākā kafija, kā var atpazīt ekoloģiskus
pārtikas produktus. Interesantas ir bijušas nodarbības, kad
iepazīti citu tautu paradumi un
nacionālie ēdieni. Skolēni atzinīgi izsakās par to, ka varējuši
uzzināt par Eiropas Savienības
piedāvātajiem starptautiskajiem jauniešu projektiem un
programmām, par brīvprātīgo
darbu, mācībām un darbu citās valstīs. Kā atzīst skolēni,
viņi projektu nedēļas laikā ir
kļuvuši saliedētāki, mācījušies
uzklausīt citus, piedot.
Projekta ietvaros tika pētīti arī
dažādi vides jautājumi. 8.b klases skolēni, kuru darba tēma
bija "Mans piliens jūrā", raksta:
"Uzzinājām par Baltijas jūras
problēmām, par tās īpatnībām,
par to, ka jūras ekoloģija ir

starptautiska problēma. Pat nedzīvojot jūras tuvumā, katrs no
mums to piesārņo. Ļoti patika
tas, ka paši veidojām prezentācijas un veicām eksperimentus:
veicām mazgāšanas līdzekļu
analīzi un noteicām videi viskaitīgākos un vislabvēlīgākos
mazgāšanas līdzekļus, noskaidrojām, kā var pārbaudīt
ūdens kvalitāti, uzzinājām, kā
tiek veikta notekūdeņu attīrīšana mūsu pilsētā, iepazināmies
ar izglītības ieguves iespējām
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā".
8.c klases audzinātāja J. Stankeviča, stāsta: "Mūsu klases
projektu nedēļas izpētes tēma
bija "Esmu globālais pilsonis".
Darba laikā izpētījām vairākas
apakštēmas, proti, starpkultūru
attiecības un komunikācija, individuālās reakcijas un stereotipi, iespējamie kompromisi;
mobilie telefoni kā globālās
pasaules "artefakts", mobilo
telefonu ražošanas un pārdošanas process, izejvielu ražotājvalstis; jauniešu iespējas
mūsdienu globālajā pasaulē;
iespējas un izaicinājumi, ko
sniedz studiju, brīvprātīgā darba un ceļošanas iespējas.
Kopā darbojoties, klase meklēja atbildi, kas īsti ir globālā
pilsonība un ko nozīmē būt par
globālo pilsoni. Rezultātā seci-

nāja, ka īsts globālais pilsonis
savos uzskatos un rīcībā balstās uz solidaritāti, toleranci,
vienlīdzību, sadarbību un iekļaušanos. Skatās daudz plašāk
uz pasauli, ir atbildīgs, vēlas
darboties un mainīt esošo situāciju, nav vienaldzīgs, reizēm
ir gatavs mainīt arī viedokli
pats par sevi. Globālais pilsonis ir brīvs no stereotipiem, jo
tie nozīmē atkarību, verdzību.
Absolūti skaidrs, ka divu iden-

pārtraukti jāattīsta sevī globālā
pilsoņa identitāte un piederības
sajūta pie koptautas, kura dzīvo
uz pasaules".
Kopumā projekta nedēļas darbs
rosināja skolēnus iesaistīties
globālo problēmu apspriešanā,
diskutēt par daudzveidību plašajā pasaulē, mācīties uztvert
pasaulē notiekošo kopveselumā, radoši izpausties, veicināja skolēnu kritisko domāšanu,
rosināja rūpēties par apkārtējo

tisku indivīdu nav. Pasaule ir
plaša un daudzkrāsaina. Tādas vērtības kā solidaritāte un
nediskriminācija veicina harmonisku sabiedrības attīstību.
Nav vērts dalīt pasauli vairākos
gabaliņos, mums katram ir ne-

pasauli, vecināja pilsonisko
līdzdalību.
Rudenī projekts paredz arī Latvijas un Igaunijas mazākumtautību skolu sadarbību, kas
būs vērtīga un interesanta pieredze mūsu skolēniem.

Olaines 1.vidusskola – dalībniece programmā
"Samsung Skola nākotnei"

Lai paaugstinātu Latvijas skolēnu konkurētspēju digitālajā
laikmetā un skolās veidotu
motivējošu mācību vidi, Samsung ir izveidojis vērienīgu

skolotāju digitālās apmācības
programmu "Samsung Skola
nākotnei". Skolotāju komandas
no visas Latvijas tika aicinātas
pieteikties bezmaksas apmācībām un cīnīties par 10000 €
balvu jaunāko tehnoloģiju iegādei savā skolā.
Uzņemšana programmā "Samsung Skola nākotnei" ir noslēgusies. Skolotāju bezmaksas
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digitālajām mācībām tika pieteiktas 213 skolu komandas no
visas Latvijas, arī Olaines 1.
vidusskolas komanda (Jāzeps
Volāns, Lelda Balode, Ina Do-

mina, Dace Zariņa). Lielā interese rāda, ka skolu direktori
un skolotāji ir gatavi mācīties
mūsdienu tehnoloģiju iespējas
izmantot savā labā. Visu skolu
pieteikumus pēc rūpīgi izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem
izskatīja žūrijas komisija. Pēc
divu nedēļu vērtēšanas, žūrija
Latvijas skolas raksturo ar trīs
zīmīgiem vārdiem - motivāci-

ja, kvalitāte un radošums.
Rezultātu izziņošanas pasākumā "Samsung Skola nākotnei" pateicās visām skolām,
kas pieteicās programmai, par
ieguldīto darbu, laiku, radošo
lidojumu un apsveica 30 skolas ar uzņemšanu programmā.
Konkurence bija ļoti sīva. Mācībām tika izvēlēti kvalitatīvākie, radošākie un motivētākie
skolu pieteikumi, tostarp arī
Olaines 1.vidusskolas komandas pieteikums. Priecājamies,
ka tika novērtēta mūsu komandas motivācija.
Šobrīd nodarbības klātienē notiek reizi mēnesī. Olaines 1.vidusskolas komanda jau piedalījusies trīs nodarbībās, kurās iegūtas jaunas prasmes darbā ar
informācijas tehnoloģijām - kā
veidot un mācībās izmantot sociālos medijus, blogus, infografikas, prezentācijas. Ja līdz šim
tika izmantotas PowerPoint
prezentācijas, tad patlaban
skolotāju arsenālā ir vēl četras
prezentāciju programmas (slid.
es, Prezi, PowToon, deck.in),
kas krietni dažādo mācību procesu. Skolotājiem ir jāpilda arī

mājas darbi. Ir izveidoti pirmie
blogi, kuros ievietot aktuālu informāciju, mācību materiālus
un uzdevumus, komunicēt ar
skolēniem. Nodarbībās skolas
komanda trenējas sarežģītu
informāciju pasniegt interesanti, saistoši, vienkārši ar
infografiku palīdzību. Jaunās
prasmes tiek nostiprinātas, un
problēmjautājumi noskaidroti
ikmēneša vebināros. Kas tie
tādi? Mūsdienīgs saziņas veids
internetā ar visiem projekta dalībniekiem vienlaikus, veidojot
virtuālu dialogu ar lektoru un
pārējiem semināra, konferen-

ces vai apspriedes dalībniekiem. Ļoti iespējams, ka šāds
mācību veids nākotnē būs ļoti
populārs, un ne tikai pieaugušo
izglītībā.
Bet programma "Samsung
Skola nākotnei" savu ceļu
Olaines 1.vidusskolā ir tikai
uzsākusi. Iegūtās prasmes aktīvi tiek izmantotas mācību
procesā Olaines 1.vidusskolā,
projekta dalībnieki dāsni dalās
pieredzē ar saviem kolēģiem.
Kādus jaunumus tā nesīs Olaines 1.vidusskolas skolēniem,
par to varēsim spriest pēc kāda
laika.

Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta
centrs "OLAKS" gaida apmeklētājus!
MĒS PIEDĀVĀJAM
bērniem un jauniešiem (6 - 18 gadi)
aktīvās sporta un galda spēles, multfilmas, filmas, karaoke,
radošās nodarbības, sacensības, izstādes un skolēnu brīvlaikos radošās darbnīcas.
Darba laiks: I. 12.00-20.00, II. 8.00-20.00, III. 8.00-20.00
IV. 8.00-20.00, V. 8.00-20.00, VI. 10.00-18.00, VII. brīvs
Stacijas iela 38A, Olaine, Olaines novads, LV-2114
tālruņi: 67965662, e-pasts: olaks.centrs@inbox.lv

INFORMĀCIJA PAR APKURES
SEZONAS NOSLĒGUMU
Tuvojas apkures sezonas beigas un A/S "Olaines ūdens un
siltums" ir saņēmis daudz jautājumus par apkures atslēgšanas iespējamo datumu, kā arī
par kārtību, kādā tiek organizēta apkures atslēgšana Olaines
pilsētā. Ņemot to vērā, uzņēmums informē, ka prognozēt
konkrētu datumu, kurā tiks
atslēgta apkure, šobrīd ir grūti
– viss ir atkarīgs no laika apstākļiem. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka apkures sezona
Olaines pilsētā ir beigusies aprīlī. Uzņēmuma praksē ir bijuši
gadījumi, kad ēkās pēc pirmajām siltajām pavasara dienām

apkure tiek atslēgta, bet pēc
tam, iestājoties aukstākam laikam, esam saņēmuši lūgumus
par apkures atjaunošanu. Tas,
protams, ir daudz sarežģītāk un
ilgāk, jo ir jāveic atkārtoti darbi apkures sistēmas darbības
nodrošināšanai.
A/S "Olaines ūdens un siltums"
atgādina saviem klientiem, ka
lēmumu par apkures atslēgšanu/pieslēgšanu var pieņemt
namu īpašnieks vai apsaimniekotājs, ņemot vērā iedzīvotāju vairākuma viedokli. Agrāk
apkure tika atslēgta, ja vidējā
diennakts temperatūra trīs dienas pēc kārtas bija augstāka par

+8 grādiem, bet patlaban šādi
nosacījumi vairs nav spēkā.
Šobrīd dzīvojamās mājas ir aprīkotas ar siltummezgliem, kas
ieslēdzas un izslēdzas automātiski, ņemot vērā āra gaisa temperatūru, tādējādi nodrošinot
iedzīvotajiem dzīvokļos optimālo 18-20 grādu temperatūru.
Uzņēmums aicina visus savus
klientus, kuriem ir pamatotas
aizdomas par apkures sistēmas
darbības traucējumiem, kā rezultātā dzīvoklī ir pārāk zema
vai augsta temperatūra, informēt par to uzņēmuma tehnisko
dienestu pa tālruni 67966335.

OLAINES NOVADA SADZĪVES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOTĀJS INFORMĒ
Olaines pilsētā daudzdzīvokļu māju rajonu atkritumu laukumos izvietotie lielgabarīta atkritumu konteineri ir paredzēti mājsaimniecībās nolietoto mēbeļu utilizācijai. Šie
konteineri nav paredzēti būvgružu, celtniecības atkritumu,
autoriepu vai auto rezerves daļu savākšanai.
Veicot dzīvokļa remontu aicinām pasūtīt atsevišķus būvgružu konteinerus. AS "Olaines ūdens un siltums" aicina
Olaines novada iedzīvotājus, nekustamo īpašumu īpašniekus,
juridiskas personas noslēgt līgumus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, saskaņā ar Olaines novada saistošajiem noteikumiem Nr.13.
Kontaktinformācija: AS "Olaines ūdens un siltums",
Kūdras iela 27, Olaine, Olaines nov., LV-2114, tālr. 67964163;
28660090 (darba laikā).

BEZMAKSAS SEMINĀRS
OLAINES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM
"DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANA,
PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI"

Seminārā tiks sniegta informācija par pušu tiesībām un pienākumiem pārvaldīšanas procesā,
lēmumu pieņemšanas kārtību dzīvojamā mājā, dzīvokļu īpašnieku tiesībām un pienākumiem
norēķinos par pārvaldīšanas pakalpojumiem t.sk. īpašnieku tiesībām izvēlēties veidu,
kādā tiek veikti norēķini ar atsevišķu pakalpojumu sniedzējiem.
SEMINĀRS NORISINĀSIES: 2014. GADA 16. APRĪLĪ, OLAINĒ, ZEIFERTA IELĀ 11,
OLAINES KULTŪRAS NAMĀ, NO PLKST. 18:00 LĪDZ 20:00.
SEMINĀRA TĒMAS:
1. Dzīvojamās mājas īpašnieku veidi. Dzīvojamās mājas kopīpašnieki, dzīvokļu īpašnieki
un attiecībā uz tiem piemērojamais regulējums;
2. Dzīvokļu īpašnieku kopības statuss un lēmumu pieņemšana;
3. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, tā
saistošais spēks un lēmumu pieņemšanas
process. Līguma nosacījumi;
4. Pakalpojumu apjoms, kas jānodrošina pārvaldīšanas darbību ietvaros;

5. Līgums par dzīvojamās mājas uzturēšanai
nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu;
6. Tiešie norēķini.
7. Atbildes uz iepriekš iesūtītajiem jautājumiem. (Jautājumus līdz 15.04.2014. lūdzam
sūtīt uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv).
Semināru vadīs Ilze Oša

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumu eksperts
(Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas
departamenta direktore)

PEPIJAS DZIESMU KOFERIS PULCĒ
VAIRĀK NEKĀ 50 DZIEDOŠUS BĒRNUS
Pirmo gadu Jaunolaines kultūras namā ar gandrīz sešdesmit
lielu un mazu dziedātāju palīdzību tika vērts vaļā "Pepijas
dziesmu koferis". Mums gāja
varen jauki, ja vien neskaita
mazo ķibeli ar kofera pazušanu, ko visi kopā meklējām,
izrādās Karlsons no rīta lido-

jot un vedot uz Jaunolaines
kultūras namu bija piezemējis
to slikti pamanāmā vietā. Bet
tas tikai vairoja mūsu kopā
būšanas prieku! Pasākumā
viss notika kā Pepijai skolā
tika mācīts – ar kārtīgu iedziedāšanos pirms uzstāšanās un
skaļu atvadīšanos, lai neviens

nepaliek nesadzirdējis visu
dalībnieku izdziedāto "UZ
REDZĒŠANOS"!
Par savu priekšnesumu katrs
dziedātājs saņēma "Pepijas
dziesmu kofera" īpašo medaļu
un saujiņu konfekšu.
Tiksimies nākošgad!
Ar sveicieniem, Pepija

SIGULDIEŠU PALDIES KOLĒĢIEM “ĀBELĪTĒ"
2. aprīlī mēs, Siguldas pirmsskolas iestāžu skolotājas, piedalījāmies OPSPII "Ābelīte"
organizētajā pieredzes seminārā par bērnu patstāvīgās pētnieciskās darbības veicināšanu.
Tas bija mūsu skolotāju pirmais "Ābelītes" apmeklējums,
kurā guvām tik daudz ierosmes, netradicionālas idejas savam darbam. Īsi un konkrēti
– mūsu skolotājām ļoti patika!
Viss garais mājupceļš pagāja,
daloties iespaidos par redzēto

un dzirdēto. Vēl šodien nevaram beigt par brauciena tēmu
runāt. Esam ar jauniem spēkiem un idejām pārpilnas...
Meklējam un pērkam savam
darbam grāmatiņas, bumbiņas, kokteiļu salmiņus un citus
"Ābelītē" noskatītos materiālus, lai arī pašas tos izmantotu
savā darbā. Semināra gaitā vērojām nodarbības, kurās dažāda vecuma bērni veica eksperimentus. Bijām pārsteigtas par
audzinātāju izdomu, par bērnu

zināšanām un prasmi darboties. Tāpat novērtējam, cik liels
darbs ir ieguldīts, lai gūtu tik
labus rezultātus, veicot ar šiem
bērniem mūsuprāt diezgan sarežģītos uzdevumus.
Paldies OPSPII "Ābelīte" vadītājai, metodiķei un visiem darbiniekiem par silto uzņemšanu.
Novēlam kolēģiem daudz jaunu un radošu ideju arī turpmāk!
Siguldiešu vārdā –
Maija Laveniece
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VEIKSMĪGS STARTS SACENSĪBĀS VIEGLATLĒTIKĀ
Vieglatlētikas trenera Andra Zeiles vadībā,
bērni un jaunieši no Olaines vieglatlētikas
pulciņa ir veiksmīgi startējuši savās pirmajās
sacensībās Kurzemes pusē. Pirmās sportistu
sacensības norisinājās 1.martā Ventspilī –
"Ventspils novada BJSS atklātās sacensībās
vieglatlētikā telpās". Kopā startēja 7 sportisti. 15.martā 4 dalībnieki piedalījās "Kuldīgas

kausā 2014", bet 28.martā jaunieši devās atkal uz Kuldīgu, kur startēja "Kuldīgas atklātajās sacensībās" C grupai. Ar sportistu panākumiem un rezultātiem var iepazīties Olaines
sporta centra mājas lapā www.olainessports.
lv. Olaines Sporta centrs sveic visus sportistus ar panākumiem un novēl neapstāties
pie sasniegtā!

GHETTO GAMES SACENSĪBAS ARĪ OLAINĒ
Pateicoties Olaines novada aktīvajiem
jauniešiem, kas ir iesaistījušies
Ghetto Games Alinases apmācībās kā brīvprātīgie, arī
Olaines pilsētā, sadarbībā ar
Olaines Sporta centru, norisināsies dažādi sporta veidu
pasākumi un sacensības.
No maija līdz septembrim
tiek plānoti šādi turnīri – Ghetto Basket Olaine, Ghetto Football Olaine,
Ghetto Floorball Olaine, Ghetto Workout
Olaine, Inline skrituļslidošanas sacensības
un BMX un skeitborda sacensības.

Turnīri norisināsies gandrīz katras nedēļas
trešdienās! Visas sacensības norisināsies pēc
Ghetto Games principiem un spēļu būtības.
Komandas, kas uzvarēs Ghetto Olaine turnīros, iegūs ceļa zīmi piedalīties lielajos Gheto
Games finālos 30.augustā Rīgā, Krastmalā.
Tādēļ jaunieši jau tagad tiek aicināti iepazīties
ar Ghetto Games spēļu principiem, trenēties
un organizēt komandas dalībai turnīros.
Visa Ghetto Games Olaine informācija, spēļu
nolikumi un pasākuma laiki tiks publicēti šeit:
http://www.olainessports.lv/lv/ghetto_games_olaine/

OLAINES NOVUSA KOMANDA
IZCĪNA 3.VIETU
22. martā, Olaines novusa komanda 4 cilvēku
sastāvā devās uz Babītes sporta kompleksu, lai
pārstāvētu Olaines novadu 2014.gada Pierīgas
novadu sporta spēlēs NOVUSĀ. Komandu
pārstāvēja – Andris Gailis, Aigars Kencs, Ivars
Rūja un Dace Balaka. Kopvērtējumā komanda
izcīnīja augsto 3.vietu, 11 komandu konkurencē. Olaines Sporta centrs sveic novusa komandu ar panākumiem!

UZMANĪBU! KŪLA!
Sākoties pavasarim, Olaines
novada pašvaldības policija
ir uzsākusi aktīvu preventīvu darbību ar tiem Olaines
novada nekustamo īpašumu
īpašniekiem, kuri nav veikuši savu īpašumu pienācīgu
sakopšanu, kā rezultātā īpašumos ir pieļauta kūlas veidošanās un lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir aizaugusi
ar kokiem un krūmiem.
Policija ir izsūtījusi vairākus
desmitus brīdinājuma vēstuļu
ar lūgumu īpašniekiem sakopt
savus īpašumus. Gadījumā, ja
īpašumi netiks sakopti, tad
īpašniekiem tiks piemērots
administratīvais sods, saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 51.pantu,
par obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanu,
kas ir visnotaļ bargs.
Iestājoties siltajam laikam,
nesakopto teritoriju dēļ, var
notikt kūlas ugunsgrēki.
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Policija ļoti lūdz un brīdina
iedzīvotājus – nededzināt
kūlu, jo tas var nodarīt lielu
postu gan savam, gan kaimiņa īpašumam.
Neapdomīgas rīcības dēļ, nelaime var piemeklēt arī pašus
dedzinātājus vai citus nevainīgus cilvēkus. Latvijā ir bijuši vairāki gadījumi, kad kūlas
ugunsgrēka gadījumā iet bojā
cilvēki, nemaz nerunājot par
dzīvniekiem un kukaiņiem.
Visi kopā sargāsim sevi un
mūsu vidi!
Policija lūdz iedzīvotājus
ziņot par iespējamiem likumpārkāpējiem saistībā ar
kūlas dedzināšanu. Ja tiek
manītas personas, kuras dedzina kūlu, lūdzam nekavējoties par to informēt policiju pa tālr. 67967196.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

179.panta 4.daļu par kūlas
dedzināšanu uzliek naudas
sodu fiziskajām personām
no divsimt astoņdesmit līdz
septiņsimt eiro. Kriminālatbildība iestājās, ja, dedzinot kūlu, aizdegusies kāda
no ēkām u.c. objektiem, kā
rezultātā radīti lieli zaudējumi vai ugunsgrēkā gājis
bojā cilvēks.
Krimināllikuma
185.panta
2.daļa paredz atbildību 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 tās rezultātā vainīgā neuzmanības dēļ
iestājusies cilvēka nāve vai
izraisītas citas smagas sekas,
soda ar brīvības atņemšanu
uz laiku līdz desmit gadiem
un ar probācijas uzraudzību
uz laiku līdz trim gadiem vai
bez tās.

2014.GADA EIROPAS PARLAMENTA
VĒLĒŠANU BALSOŠANAS KĀRTĪBA
Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā, 24.maijā,
vēlēšanu iecirkņi Olaines novadā būs atvērti
no plkst. 7.00 līdz 20.00.
Iecirkņa Iecirkņa adrese
numurs
763
Olaines kultūras centrs
T. Zeiferta iela 11, Olaine, Olaines novads, LV-2114
764
Olaines Vēstures un mākslas muzejs
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
792
Olaines novada pašvaldības Olaines pagasta
pārvalde, Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts,
Olaines novads, LV-2127
No 21. līdz 23.maijam vēlēšanu iecirkņos notiks
iepriekšējā balsošana:
• trešdien, 21.maijā – no plkst. 17.00 līdz 20.00,
• ceturtdien, 22.maijā – no plkst. 9.00 līdz 12.00,
• piektdien, 23.maijā – no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Balsošanas dokuments Eiropas Parlamenta vēlēšanās – pase
vai personas apliecība (identifikācijas karte).
No 19.maija vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties ar kandidātu
sarakstiem, ziņām par kandidātiem un priekšvēlēšanu programmām.
No 19.maija vēlēšanu iecirkņos varēs pieteikt balsošanu atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī.
Balsošana tiks organizēta arī vēlētājiem ieslodzījuma vietās.
Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis 67049999
(katru dienu no 8.00 - 20.00)
Olaines novada vēlēšanu komisijas tālruņi uzziņām:
priekšsēdētāja S.Rituma 67146049
sekretāre S.Straume 67146058

Paziņojums par darba dienas pārcelšanu
Olaines novada pašvaldībā un
pašvaldības iestādēs un uzņēmumos
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.
gada 25.jūnija rīkojumu Nr.78 "Par darba dienu pārcelšanu
2014.gadā":
1. Tiek pārcelta darba diena no piektdienas, 2014.gada
2.maijā, uz sestdienu, 2014.gada 10.maijā, Olaines novada pašvaldībā un Olaines pagasta pārvaldē.
Tiek noteikts šāds pašvaldības un pagasta pārvaldes
darba laiks:
9.maijs, piektdiena – 8.00 – 17.00 (ar pārtraukumu)
10.maijs, sestdiena – 8.00 – 12.00 (bez pārtraukuma)
2. Tiek pārcelta darba diena no piektdienas, 2014.gada
2.maijā, uz sestdienu, 2014.gada 10.maijā, 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", A/S "Olaines ūdens un siltums", SIA "Olaines Veselības centrs" un SIA "Zemgales 29".
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Olaines novada
pašvaldība nodod nomā nekustamo īpašumu
"Ūdrainītes", Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā,
kadastra numurs 8080 009 0034, 20.06 ha platībā
Izsole notiks 2014.gada 22.aprīlī, plkst. 11.00,
Olaines novada pašvaldībā – Zemgales ielā 33,
Olainē, Olaines novadā, 2.stāvā zālē.
Ar sīkāku informāciju un izsoles noteikumiem var iepazīties
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 1.stāvā, Apmeklētāju un informācijas centrā, Olaines novada pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv.
Pieteikums un nomas izsoles noteikumos norādītie dokumenti jāiesniedz Olaines novada pašvaldībā, API centrā, pirmajā
stāvā līdz 2014.gada 17.aprīlim plkst. 12.00

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Par Olaines 1.vidusskolas, Olaines 2.vidusskolas, Olaines Mūzikas
un mākslas skolas, Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle",
"Dzērvenīte", "Magonīte", Olaines
speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte", Olaines Kultūras
centra, Olaines Sporta centra, Olaines Vēstures un mākslas, p/a "Olaines sociālais dienests" gada pārskatiem.
• Apstiprināt Olaines novada jauniešu projektu konkursa vērtēšanas komisijas 2014.gada 18. marta
protokolu un piešķirt finansējumu
projektiem par kopējo summu EUR
5832,- no Olaines novada pašvaldības budžeta sadaļas "Jauniešu aktivitāšu finansiālā atbalsta fonds".
• Organizēt divus pasākumus - vasaras eko-nometnes, Olaines 1.vidusskolā un Olaines 2.vidusskolā.
• Izdarīt grozījumus Olaines novada domes 2012.gada 25.janvāra
sēdes lēmumā
• Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz 4 nekustamajiem īpašumiem
• Par piekrišanu 7 zemes gabalu
iegūšanai īpašumā
• Par zemes 4 gabalu atsavināšanu,
pirkuma maksas apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu ar zemes nomniekiem.
• Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam.
• Par nekustamā īpašuma nodošanu nomā, nosacītās nomas maksas
noteikšanu, publicējamās informācijas par nomas objektu, mutiskas
izsoles noteikumu, nomas līguma un
nomas izsoles komisijas apstiprināšanu.
• Nodot zemes gabala domājamās
daļas īpašumā bez atlīdzības.

• Par 3 Olaines novada pašvaldības
atsavināto nekustamo īpašumu- zemesgabalu, izslēgšanu no Olaines
novada pašvaldības bilances.
• Izbeigt 2008.gada 6.augusta zemes nomas līgumu.
• Grozīt 2013.gada 15.marta Zemes nomas līgumu.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam un
piešķirt adresi un nosaukumu, un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un zemesgrāmatā ierakstāmos apgrūtinājumus jaunizveidojamiem nekustamajiem īpašumiem.
• Par nekustamā īpašuma detālplānojuma nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
• Par nekustamā īpašuma nosaukuma lietošanas mērķu noteikšanu
nekustamajam īpašumam.
• Par grozījumiem Olaines novada
domes saistošajos noteikumos Nr.1
• Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.10 "Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātās
pirmsskolas izglītības iestādēs vai
pakalpojumu saņemšanai pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēja"
• Par domes sēžu darba kārtību
2014. gada aprīļa – jūnija mēnesī
• Piešķirt vienreizēju pabalstu 50%
apmērā no veiktajiem maksājumiem
par apsaimniekošanas un komunālajiem pakalpojumiem - EUR 366,64.
• Izslēgt personu no Olaines novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanā sniedzamās palīdzības
pirmās kārtas reģistra.
• Ierādīt personai vietu sociālā istabā Zemgales ielā 31–114, Olainē,
Olaines novadā, uz 6 mēnešiem.

Paziņojums par nekustamā īpašuma "Lācīši’’,
kadastra numurs 8080 013 0082, Jaunolainē,
Olaines pagastā, Olaines novadā, detālplānojuma
PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU
Ar Olaines novada pašvaldības domes 2014.gada 26.marta lēmumu
(4.prot.,15.p.) "Par izstrādātā detālplānojuma nekustamajam īpašumam
“Lācīši", Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai".
Detālplānojuma mērķis ir nekustamā īpašuma "Lācīši" zemes gabala sadale izveidojot jaunas zemes vienības, no kurām 3 ir plānotas lauku apbūvei, 1 - satiksmes infrastruktūra - jaunas ielas izveidošanai atbilstoši spēkā esošajai Olaines novada Olaines pagasta
teritorijas plānojumā noteiktajai plānotai (atļautai) izmantošanai.
Detālplānojuma publiskā apspriešana notiks no 2014.gada 11.aprīļa līdz
6.maijam. Publiskās apspriešana sanāksme notiks 2014.gada 24. aprīlī plkst.17.00 Olaines novada pašvaldībā – 2.stāva sēžu zālē Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā,
Ar detālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus
priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Olaines novada pašvaldībai – Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, vai elektroniski pa e-pastu buvvalde@olaine.lv. Neskaidrību gadījumā iespējams
griezties Olaines novada pašvaldībā (202.kab., tālr.67146060). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 10.00-19.00, ceturtdienās
plkst. 8.00-18.00, pārtraukums no 12.00-13.00.
SIA DAMSIJAS Arhitektu birojs
Jur. adrese: Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039
Arhitekte Dace Bērziņa
Tālr.67045983, mob.29103226
e-pasts: dace@damsijas.lv

• OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI •
Saistošie noteikumi Nr.10.
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2014.gada 26.marta sēdes lēmumu (4.prot., 17.2.p.)

PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI PRIVĀTĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDĒS VAI PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI PIE PRIVĀTĀ BĒRNU
UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1523 "Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei" pakalpojumu sniedzēja" 10., 12.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumu Nr.1462 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves
uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja" 5.punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Olaines novada pašvaldība
(turpmāk – pašvaldība) nosaka līdzfinansējuma (turpmāk – līdzfinansējums) apmēru un piešķiršanas kārtību pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātās pirmsskolas
izglītības iestādēs vai pakalpojumu
saņemšanai pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.
2. Līdzfinansējumu piešķir par
bērnu no pusotra gada vecuma līdz
pamatizglītības uzsākšanai brīdim,
pamatojoties uz vecāku vai bērna likumīgā pārstāvja (turpmāk – Pārstāvis) iesniegumu, ja bērna un vismaz
viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Olaines novada administratīvajā
teritorijā un bērns ir reģistrēts uzņemšanai Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē,
bet nesaņem pakalpojumu Olaines
novada pašvaldības dibinātā izglītības iestādē.
3. Līdzfinansējumu izmaksā reģistrētajai privātai pirmsskolas izglītības iestādei vai privātām bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam,
ar kuru Pārstāvis ir noslēdzis rakstisku līgumu.
II. Pašvaldības līdzfinansējuma
apmērs
4. Līdzfinansējuma apmērs par vienu bērnu mēnesī ir vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevumiem vienam bērnam Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
pirmsskolas izglītības programmas
īstenošanai attiecīgajā budžeta gadā.
5. Līdzfinansējuma apmēru katru
gadu nosaka saistošajos noteikumos
par pašvaldības budžetu vai ar atsevišķu domes lēmumu.
III. Līdzfinansējuma piešķiršanas, izmaksas un pārtraukšanas
kārtība
6. Pārstāvis Līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz Olaines novada
pašvaldībā iesniegumu par to, ka
bērns saņem pakalpojumu:
6.1. privātajā izglītības iestādē,
iesniegumā norādot privātās izglītības iestādes nosaukumu, juridisko adresi un juridiskās personas reģistrācijas numuru;
6.2. pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, iesniegumā

norādot fiziskās personas vārdu,
uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas
adresi, personas kodu un pakalpojuma sniegšanas vietu.
7. Iesniegumam pievieno līguma
kopiju ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi vai ar bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju.
8. Lēmumu par Līdzfinansējuma
piešķiršanu vai tās atteikumu pieņem Olaines novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks saskaņā
ar Olaines novada domes Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas atzinumu. Lēmumā norāda
termiņu uz kādu līdzfinansējums
tiek piešķirts. Par pieņemto lēmumu
informē privāto izglītības iestādi,
Pārstāvi un pašvaldības grāmatvedību.
9. Olaines novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka lēmumu var
apstrīdēt Olaines novada domē.
10. Par Līdzfinansējuma piešķiršanu starp pašvaldību, privāto pirmsskolas izglītības iestādi vai privāto
bērnu uzraudzības pakalpojumu
sniedzēju tiek noslēgts rakstisks līgums. Līgumā nosaka Līdzfinansējuma saņemšanas un izmaksas pārtraukšanas kārtību. Līdzfinansējuma
izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad
parakstīts līgums.
11. Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde vai privātais bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs, ar
kuru noslēgts līgums saskaņā ar šo
saistošo noteikumu 10.punktu, katru
mēnesi līdz piektajām datumam iesniedz pašvaldībā pieprasījumu par
iepriekšējo mēnesi līdzfinansējuma
saņemšanai.
12. Pašvaldības grāmatvedība līgumā noteiktajā kārtībā veic Līdzfinansējuma maksājumu attiecīgajai
privātajai pirmsskolas izglītības
iestādei vai privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam par
konkrēto bērnu atbilstoši faktiskajam apmeklējumam un saskaņā ar
rēķinu.
13. Līdzfinansējuma izmaksa tiek
pārtraukta:
13.1. pēc 30 dienām no brīža,
kad bērnam tiek piedāvāta vieta
Olaines novada pašvaldības dibinātā izglītības iestādē;
13.2. ja bērna dzīvesvieta tiek
deklarēta citā pašvaldības administratīvajā teritorijā;

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
2014.gada 15.maijā Olaines pilsētas teritorijā notiks vietējā
līmeņa kompleksās civilās aizsardzības mācības, kuras rīkos
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un SIA "Olaines
ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"", iesaistot Olaines novada
pašvaldību, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu,
Valsts policiju un Valsts vides dienestu.
Mācību mērķis – pārbaudīt un pilnveidot kārtību un
pasākumus, kas noteikti SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca
"BIOLARS"" (objekts) civilās aizsardzības plānā, un
kā objekts nodrošina sadarbību ar glābšanas, avārijas
dienestiem un citām valsts un pašvaldības institūcijām,
veicot katastrofu pārvaldīšanas pasākumus nevēlamu
notikumu vai rūpniecisko avāriju gadījumā.

13.3. ja tiek izbeigts līgums
starp privāto izglītības iestādi un
vecāku par pirmsskolas izglītības
programmas apguves īstenošanu
vai ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju.
14. Saistošo noteikumu 13.punktā
noteiktajos gadījumos, Līdzfinansējuma apmērs tiek aprēķināts proporcionāli bērna apmeklēto dienu
skaitam privātajā izglītības iestādē.
15. Ja bērnam, kurš apmeklē privāto
pirmsskolas izglītības iestādi, tiek
piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, Pārstāvim
ir tiesības atteikties no šī piedāvājuma un turpināt saņemt pašvaldības
Līdzfinansējumu, zaudējot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
pieteikuma uzskaites kārtas numuru
un pārreģistrējoties reģistra beigās,
ja vienlaicīgi ir šādi nosacījumi:
15.1. Pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs ir citi bērni uz
vietas piešķiršanu attiecīgajā vecuma kategorijā;
15.2. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde, kuru apmeklē bērns
atrodas tuvāk bērna deklarētajai
dzīvesvietai, nekā pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāde,
kurā bērns ir reģistrēts vietas
piešķiršanai, un bērna nogādāšana uz to objektīvu iemeslu dēļ ir
apgrūtinoša un ekonomiski neizdevīga, vai konkrētā izglītības
iestāde realizē speciālo pirmsskolas izglītības programmu, kuru
nerealizē pašvaldības pirmskolas
izglītības iestādēs.
16. Privātais bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs, ar kuru ir noslēgts līgums saskaņā ar šo saistošo
noteikumu 10.punktu, var saņemt
metodisku palīdzību pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē, kur
reģistrēts bērns vietas piešķiršanai.
IV. Noslēguma jautājumi
17. Saistošie noteikumi publicējami
Olaines novada domes laikrakstā
"Olaines domes vēstis" un stājas
spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.
18. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Olaines
novada domes 2009.gada 26.augusta saistošie noteikumi Nr.5 "Par
pirmsskolas izglītības izdevumu
kompensāciju Olaines novadā".

MOBILAIS
MAMOGRĀFS
Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus – Veselības
Centra 4 mobilajā mamogrāfā,
kas 30. aprīlī un 16. maijā
atradīsies pie Olaines veselības
centra, Veselības ielā 5.
Uz mamogrāfa pārbaudi
ierašanās tikai ar iepriekšēju
pierakstu!
Pieraksts notiek pa telefoniem
67142840 un 27866655
Sīkāka informācija
www.mamografija.lv vai uz
e-pastu info@mamografija.lv
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Pasākumi Olaines novadā aprīlī un maijā
KAD

KAS

KUR

15.04. plkst. 18.00

Tikšanās ar vides pētnieku, žurnālistu un zivju sabiedrisko
attiecību speciālistu Māri Olti. Saruna par copes lietām.
Aicināti Olaines makšķerēšanas entuziasti, kā arī visi citi
interesenti.
Olaines sporta centra balvas izcīņa
GALDA TENISĀ VI KĀRTA
Lieldienām veltīts pasākumu cikls
Lieldienu koncerts / pasākums
"Vai tad zaķi olas dēj?"
Olaines izglītības iestāžu sporta spēles VIEGLATLĒTIKĀ
Starpnovadu skolēnu sacensības
"Jauno vieglatlētu kauss" / "Vidusskolu kauss"
Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai un Latvijas
pastāvēšanas 10.gada dienai Eiropas Savienībā veltīts patriotisks koncerts ar jaukto kori "Dziesma", Olaines Mūzikas un
mākslas skolas stīgu orķestri un studiju "Aprīļa pilieni"
Tematisks pasākums par godu Latvijas Neatkarības
atjaunošanas dienai
"Būsim vienmēr tā – VISI VIENĀ KAROGĀ!"
Ghetto Olaine Basket & Ghetto Olaine Workout
Ghetto Olaine Football
Ghetto Olaine Floorball
Pasākums "Dabas ritums"

Olaines Pieaugušo izglītības centra
telpās

20.04.
21.04. plkst. 12:00
21.04. plkst. 15:00
24.04.
29.04.
01.05. plkst. 15:00

07.05. plkst. 18:00
07.05.; 14.05.; 21.05.
08.05. plkst. 14:00 un 16:00
08.05.
11.05. plkst. 11:00
11.05.
11.05.
16.05.
17.05.
17.05. plkst. 16:00
17.05. plkst. 16:00

Olaines izglītības iestāžu sporta spēles
PAVASARA STAFETES (1.-12.klase)
Vokālistu konkurss "Pavasara balsis 2014"
Koncerts vecākiem un vecvecākiem
"Māmiņ, es tavs pūpolīts"
Ģimeņu aktivitāšu diena + Pludmales volejbola laukuma
atklāšanas turnīrs "4 PRET 4"
Starptautiskais deju festivāls
Muzeju nakts 2014 Dzintars / sarkanā krāsa
Konkurss "Dzintara kausa izcīņa"
Radošās biedrības "Slepenie Aģenti" uzvedums
"Dzintarainā pasaka"

Olaines 2.vidusskola
Olaines Kultūras nams. Ieeja bezmaksas
Jaunolaines Kultūras nams
Ieeja bezmaksas
Olaines stadions
Olaines stadions
Olaines Kultūras nams
Ieeja bezmaksas
Jaunolaines Kultūras nams
Ieeja bezmaksas
Olaines 2.vidusskolas stadions;
Olaines Slidotava
Olaines Mežaparka estrāde
Ieeja bezmaksas
Olaines Stadions
Olaines Kultūras nams. Ieeja: 1,00 EUR
Jaunolaines Kultūras nams
Ieeja bezmaksas
Olaines 2.vidusskolas stadions
Olaines Mežaparka estrāde
Ieeja bezmaksas
Olaines Vēstures un mākslas muzejs
Olaines Vēstures un mākslas muzejs
Olaines Vēstures un mākslas muzejs

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

Olaines
novada dome

sveic ZELTA kāzās

Tikai cilvēks var
cilvēkam laimi dot.
/A. Niedra/

Vasiliju un Velgu Sterņičukus!

Laimoni un Annu Reimaņus

(Laulība noslēgta 1964.gada 4.aprīlī
Rīgas pilsētas Civilstāvokļa aktu reģistrācijas
nodaļā);

(Laulība noslēgta 1964.gada 14.martā
Ikšķiles ciema izpildkomitejā);

Nikolaju un Antoņinu Jegorovus!

(Laulība noslēgta 1964.gada 28.martā
Rīgas rajona Olaines ciema izpildkomitejā);

Fjodoru un Jefrosiņu Jefimovus!

Germanu un Valentinu
Pekermanus!

(Laulība noslēgta 1964.gada 11.aprīlī
Ļeņingradas pilsētas laulību pilī).

(Laulība noslēgta 1964.gada 28.martā
Rīgas rajona Olaines ciema izpildkomitejā);

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā
no 2014. gada 6. mata līdz 10. aprīlim reģistrētie mirušie
Asmanis Andris, 69 gadus vecs, 04.04.2014
Jonaite Marfa, 92 gadus veca, 04.04.2014
Kņazeva Irina, 57 gadus veca, 16.03.2014
Kravčenko Ivans, 70 gadus vecs, 26.03.2014
Macanova Marta, 90 gadus veca, 02.04.2014
Repiks Nikolajs, 55 gadus vecs, 29.03.2014
Saduka Alvīne, 81 gadus veca, 19.03.2014
Saveļjeva Skaidrīte Ona, 80 gadus veca, 24.03.2014

Staša Eleonora, 86 gadus veca, 13.03.2014
Stefanovičs Ivans Mečislavs, 72 gadus vecs, 24.03.2014
Stepanova Aleksandra, 67 gadus veca, 12.03.2014
Šekina Pavļina, 86 gadus veca, 12.03.2014
Šmande Inese, 59 gadus veca, 06.03.2014
Zeiza Arkādijs, 77 gadus vecs, 08.03.2014
Zeļenkova Ilga, 87 gadus veca, 08.03.2014
Urtāns Jānis, 40 gadus vecs, 20.03.2014

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

70. gadskārtā
Artjomovu Aleksandru
Elksnieci Olgu
Jaunzemi Viju
Kauškali Veroniku
Kolovu Ināru
Kronbergu Maldu
Ķelpi Skaidrīti
Lazdu Rasmu
Poļakovu Ināru
Popovu Irinu
Tālbergu Inesi
Veļkovsku Mariju
Žubecku Modrīti
75. gadskārtā
Babenko Mariu
Budenko Zinaīdu
Buraveci Birutu
Fjodorovu Zoju
Gabri Zenaidu
Gončarovu Nadeždu
Gudriņu Rūdolfu
Kuzņecovu Vjačeslavu
Langinu
Maiju
Mažukni Anitu
Panteļejevu Robertu
Rogovsku Regīnu
Shokhin Victor
Sovanu Pēteri
Stanuļeviču Leokadiju
Šafro Mihailu
Vološinu Tatjanu
Zilberi Ainu
80. gadskārtā
Bičkovsku Valentinu
Burlacāni Annu
Klimanovu Dorosidu
Matjušenoku Ļubovu
Retsepu Gaļinu
Rubašenko Vitaliju
Suvorovu Mariju
Teležko Janīnu
Vasiļjevu Valentinu
85. gadskārtā
Lovjaņņiku Veru
Martinovu Irinu
Paeglīti Vilmu
Petrovu Jelekomidu
90. gadskārtā
Kesenfeldi Emīliju
91. gadskārtā
Dabrā Olgu
Kočņevu Annu
Rubeni Veru
93. gadskārtā
Korotkihu Emmu
Mironovu Pelageju
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.

