
•	 Kas	jādara,	lai	bērnu	
pieteiktu	skolā?
Lai savlaicīgi komplektētu  
1. klases, skolas lūdz vecākus 
pieteikt bērnus līdz 1. aprīlim. 
Gan Olaines 1. vidusskolā, gan 
Olaines 2. vidusskolas kancelejā 
vecākiem (aizbildņiem), uzrādot 
apliecinošu dokumentu (pase, 
ID karte), jāiesniedz bērna dzim-
šanas apliecības kopija (uzrādot 
oriģinālu), skolā jānoformē ie-
sniegums (veidlapa ir pieejama 
skolā uz vietas vai abu skolu 
mājas lapās) un anketa – ziņas 
par bērnu. Pēc tam līdz 20. jūni-
jam jāiesniedz bērna medicīnis-
kā karte (veidlapa Nr. 026/u) un 
izziņa, ka bērns ir apguvis prog-
rammu piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu obligātai sagatavošanai 
skolai (to izsniegs PII). Ja ne-
pieciešama speciālā programma, 
tad jāiesniedz valsts vai pašval-
dības pedagoģiski medicīniskās 
komisijas atzinums.

•	 Vai	būs	iespēja	apmeklēt	
pagarināto	grupu?
Olaines 2. vidusskola nodroši-
na 30 vietas pagarinātās dienas 
grupā pēc vecāku iesniegumiem. 
Olaines 1. vidusskolā, t.sk. Olai-

nes sākumskolā, pagarināto 
dienas grupu ir iespēja apmek-
lēt visiem 1. klašu skolēniem, 
kuriem tā ir nepieciešama. Tiek 
piedāvāts arī launags. Olaines 
1. vidusskolas struktūrvienībā 
Olaines sākumskolā (Jaunolai-
nē) speciālās programmas latvie-
šu plūsmas bērniem ir atsevišķa 
pagarinātās dienas grupa.

•	 Cik	mēnesī	būs	jāmaksā	
par	ēdināšanu?
1.-3. klašu skolēniem tiek nodro-
šinātas valsts dotētas brīvpusdie-
nas. Ja skolēns apmeklē pagari-
nātās dienas grupu, tad launagu 
apmaksā vecāki. 

•	 Vai	jāiegādājas	grāmatas	
un	darba	burtnīcas?
Skolēna dienasgrāmata, skolēna 
apliecība, mācību grāmatas un 
darba burtnīcas vecākiem nav 
jāiegādājas.

•	 Vai	sporta	stundām	
vecākiem	jāiegādājas	slidas?
Abu Olaines skolu skolēni spor-
ta stundu laikā apmeklē gan 
baseinu, gan slidotavu. Taču ne 
slidošana, ne peldēšana nav pa-
redzēta 1. klašu sporta stundu 

programmā. Olaines slidotavā 
stundu laikā par slidu nomu nav 
jāmaksā. 

•	 Vai	Olaines	skolās	ir	
skolēnu	skolas	forma?
Olaines 2. vidusskolai ir sava 
skolēnu forma. Vecāki to var  
iegādāties. Informācija: 
www.skolasforma.lv

•	 Ja	ģimene	dzīvo	pagasta	
teritorijā,	kā	bērns	varēs	
nokļūt	uz	skolu?
Tiek nodrošināts bezmaksas 
skolas autobuss nokļūšanai uz 
pašvaldības skolām. Braukšanas 
kartes pirms mācību gada sāku-
ma var saņemt skolas kancele-
jā. Vecāki aizpilda iesniegumu 
un iesniedz vienu fotogrāfiju  
(3x4 cm).

•	 Kādos	pulciņos	varēs	
darboties	pirmklasnieks?
Olaines 2. vidusskola piedāvā 
pirmklasniekiem šādus pulciņus: 
tautas dejas, mākslas vingroša-
na, vokālais ansamblis, ārstnie-
ciskā vingrošana.
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ATBILDAM TOPOŠO 
PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM

AICINĀM	VOKĀLISTUS	UN	POPGRUPAS	
PIETEIKTIES	BĒRNU	UN	JAUNIEŠU	POPMŪZIKAS	

KONKURSAM	"PAVASARA	BALSIS"!

Konkurss	notiks	4.	maijā	plkst.	11.00 Olaines Kultūras namā, 
Zeiferta ielā 11, Olainē. Konkursa dalībnieki – bērni un jaunieši 
vecumā no 6 līdz 18 gadiem. 
Konkursa nolikums pieejams pašvaldības interneta mājas lapā 
www.olaine.lv. Konkursu organizē Olaines Kultūras centrs.

Pirmo reizi Olaines peldbaseinā tiks organizēts Olaines novada 
peldēšanas čempionāts. Olaines Sporta centrs aicina visus 

peldēšanas sporta piekritējus (no 14 gadu vecuma) pieteikties 
sacensībām, kas norisināsies 20.	martā	plkst.	20.00.

Sacensību programmā – peldēšana 50 m distancē brīvajā stilā. 
Pieteikties sacensībām var, sūtot pieteikumu ar vārdu, uzvārdu 

un vecumu uz sports@olaine.lv.
Sīkāka informācija un nolikums – tālr. 26658689 

vai e-pasts sports@olaine.lv.

OLAINES	NOVADA	PAŠVALDĪBAS
BĒRNU	UN	JAUNIEŠU	VASARAS	NOMETŅU	

PROJEKTU	KONKURSS
Aicinām Olaines novada izglītības, kultūras un sporta iestādes, 
Olaines NVO apvienībā reģistrētās nevalstiskās organizācijas 
un juridiskās personas piedalīties Olaines novada pašvaldības 
rīkotajā bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā, 
lai pretendētu uz finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras 
nometņu organizēšanai! 

Nometņu	projektu	pieteikumu	iesniegšanas	termiņš	–	
2015.	gada	10.	aprīlis. Konkursa nolikums un pieteikuma 
veidlapa pieejami: www.olaine.lv 
Sīkāka informācija: ieva.rokule@olaine.lv, tālr. 67146038
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Tuvojas noslēgumam Eiropas standarta platuma publiskās lietoša-
nas dzelzceļa infrastruktūras līnijas "Rail Baltica" būvniecības sā-
kotnējā sabiedriskā apspriešana, kura sākās 13. februārī un ilgs līdz  
15. martam. Dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" būvniecības ierosinā-
tājs ir LR Satiksmes ministrija. Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt 
elektrificētu divceļu dzelzceļa līniju gan pasažieru, gan kravas vilcie-
nu kombinētajai satiksmei. Projekts sevī iekļauj dzelzceļa infrastruk-
tūras līnijas "Rail Baltica" būvniecību Latvijas teritorijā no Igaunijas 
robežas līdz Lietuvas robežai, tai skaitā nodrošinot Eiropas standarta 
platuma dzelzceļa infrastruktūras pieslēgumu Rīgas pasažieru staci-
jai un starptautiskajai lidostai "Rīga", citas saistītās infrastruktūras 
(kravu un pasažieru termināļi, apkopes punkts, depo u.c.) būvnie-
cību, dzelzceļa infrastruktūras līnijas "Rail Baltica" energoapgādes 
būvniecību un citas infrastruktūras pārbūvi šķērsojumu vietās (ceļi, 
gāzes vadi, utt.). Būvniecība varētu skart šādas apdzīvotas vietas: 
Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna no-
vads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils 
novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones 
novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga.
Sabiedriskās apspriešanas laikā tika apspriesti jaunās dzelzceļa lī-
nijas būvniecības vairāki iespējamie risinājumi. Konkrētais trases 
novietojums būs izlemts pēc galējo trases variantu apstiprināšanas. 
Olaines novada teritoriju "Rail Baltica" iespējamā trase skar tikai 
vienā no apspriestajiem variantiem – ja tiek veidots savienojums 
starp "Rail Baltica" pamattrasi (Viļņa – Rīga (Salaspils) – Tallina) un 
starptautisko lidostu "Rīga".
Ņemot vērā to, ka Olaines novada teritorija jau šobrīd ir svarīgu un 
starptautiski nozīmīgu transporta koridoru krustpunktā un iespējamā 
trase iezīmēta paralēli Rīgas apvedceļam (tik tuvu, cik tas tehnis-
ki ir iespējams) uz dienvidiem no tā, kā arī apzinoties to, ka līnija 
"Rail Baltica" ir valsts nozīmes projekts, Olaines novada pašvaldība 
tā realizāciju novada teritorijā konceptuāli atbalsta. Taču pašvaldība, 
aizstāvot iedzīvotāju un pašvaldības intereses, kopš jautājuma par 
"Rail Baltica" būvniecību aktualizēšanas izvirza projekta izstrādā-
tājiem prasības rast tādus trases novietojuma tehniskos risinājumus, 
kas būtu maksimāli labvēlīgi cilvēkiem un videi,  lai pēc iespējas 
samazinātu vai novērstu projekta negatīvu ietekmi pilnībā.  
Iepriekšējās sarunās projekta izstrādātāji solīja visus problēmjautāju-
mus atrisināt. Saskaņā ar projekta izstrādātāju ziņojumu visi šķērso-
jumi ir paredzēti vairākos līmeņos (vai nu pa augšu, vai pa apakšu), 
visi esošie vietējie ceļi tiks saglabāti vai arī tiks nodrošināta alterna-
tīva piebraukšanas iespēja. Tiks veikta trokšņu un vibrāciju modelē-
šana, un nepieciešamības gadījumā tiks paredzēti negatīvo ietekmi 
mazinoši pasākumi (amortizējoši gulšņi, trokšņu sienas u.tml.). 
Projekta	ietekmes	uz	vidi	novērtējuma	(IVN)	sākotnējās	sabied-
riskās	apspriešanas	ietvaros	pašvaldības	sagatavotie	priekšliku-
mi	IVN	darba	programmai:
• Izvērtēt nepieciešamās izmaiņas pašvaldības funkcionālajā zonē-
jumā un to ietekmi uz pieguļošo nekustamo īpašumu pašreizējo un 
perspektīvo plānoto atļauto izmantošanu un attīstības iespējām.
• Izstrādāt detalizētus perspektīvās transporta infrastruktūras risi-
nājumus, ņemot vērā plānotās darbības raksturu un apjomu. Projek-
tēšanas un būvniecības darbu izmaksas iekļaut projekta realizācijas 
izmaksās par ierosinātāja līdzekļiem. 
• Plānojot transporta plūsmu organizāciju:

- jānodrošina piekļūšana visiem zemes gabaliem, nodrošinot op-
timālus piekļūšanas risinājumus;

- jāizstrādā gājēju un veloceliņu shēmas, nodrošinot piekļūšanu 
īpašumiem un sabiedriskā transporta pieturām;

- jānodrošina optimāli esošās infrastruktūras (Valsts un pašval-
dības ceļu un inženierkomunikāciju) pārbūves risinājumi, no-
drošinot optimālus risinājumus visu veidu plūsmām (autotrans-
ports, gājēji, velosipēdi, nokļūšana uz sabiedriskā transporta 
pieturām).

• Izstrādāt galvenos risinājumus virsūdeņu novadei, ja paredzētās 
darbības realizācijai paredzēts tos novadīt esošajās meliorācijas sis-
tēmās, izvērtēt teritorijā esošās meliorācijas sistēmas kapacitāti un, 
lai nodrošinātu normālu sistēmas funkcionēšanu, paredzēt esošās 
meliorācijas sistēmas pārtīrīšanu un/vai pārbūvi.
• Paredzēt pasākumus blakus esošajām un perspektīvajām dzīvoja-
mās apbūves teritorijām aizsardzībai pret troksni.
• Izvērtēt un pamatot plānotās dzelzceļa līnijas krustojuma (mez-
gla) ar autoceļu A8 Rīga-Jelgava, dzelzceļa līniju Rīga-Jelgava, 
Valsts vietējo autoceļu V13 Tīraine-Jaunolaine, augstsprieguma līni-
jas 110kV risinājumu, izvērtējot abas alternatīvas – viadukts, tunelis 
– īpašu uzmanību pievēršot katra varianta ietekmei uz ainavu un uz 
blakus esošajiem īpašumiem un kapiem.
• Ņemot vērā negatīvo ietekmi uz piekļūšanas iespējām Olaines no-
vada pašvaldības kapu teritorijai "Sila kapi", paredzēt vietējo ceļu 

Olaines
Domes Vēstis

i n f o r m a t ī v s  i z d e v u m s

Saņem

pa pastu!

Ja vēlaties saņemt "Olaines 
Domes Vēstis" savā pasta kas-
tītē, tad piesakieties pakalpo-
juma saņemšanai.
Pieteikuma forma pieejama 
www.olaine.lv un klātienē uz 
vietas pašvaldībā (Zemgales 
ielā 33, Olainē, un Meža ielā 2, 

Jaunolainē) un Gaismu biblio-
tēkā (Gaismas ielā 1-1, Gais-
mās, Stūnīšos).

Atgādinām, ka visi izdevuma 
numuri elektroniskā formātā 
(sākot no 2006. gada) ir atro-
dami www.olaine.lv 

DZELZCEĻA LĪNIJAS "RAIL BALTICA" BŪVNIECĪBA
VAR SKART ARĪ OLAINES NOVADU

A alternatīva

A’ alternatīva 
(posms, kur nesakrīt ar A un B alternatīvu)

A’’ alternatīva 
(posms, kur nesakrīt ar A alternatīvu)

B alternatīva 
(posms, kur nesakrīt ar A alternatīvu)

Rīgas Pasažieru stacija

Multimodālais terminālis

Dzelzceļa infrastruktūras 
apkopes punkts

Vilcienu depo

Plānotās 330 kV 
elektrolīnijas alternatīvas

Dzelzceļa stacija
starptautiskajā lidostā Rīga 

Limbažu
nov.

Salacgrīva

Ainaži

Salacgrīvas
nov.

Saulkrasti

Saulkrastu
nov. Sējas

nov.

Ādaži

Garkalne

Vangaži
Inčukalna

nov.

Inčukalns

Ropaži

Ropažu
nov.

Garkalnes
nov.

Stopiņu
nov.Ulbroka

Salaspils nov.
Salaspils

Carnikava
Carnikavas

nov.

Rīga

Jūrmala

Piņķi

Babītes Mārupes
nov.

nov.

nov.

Olaines
nov.

Ķekavas

Ķekava

Baloži

Mārupe

Olaines
nov.

Iecavas
nov.

Iecava

Bauska
Bauskas

nov.

Baldones
nov.

Baldone

Dzelzceļa 
infrastruktūras 
līnija "Rail Baltica"
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izbūvi/pārbūvi ar asfaltbetona segumu. Vietējā ceļa tīkla parametrus 
(profilu, segas konstrukciju) paredzēt atbilstoši perspektīvajai satik-
smes intensitātei.
• Izvērtēt iespēju autoceļu A5, A8 un dzelzceļa līnijas Rīga-Jelga-
va krustojuma vietā paredzēt izvietot pasažieru pieturu reģionālajam 
vilcienu maršrutam.
• Dzelzceļa posmā gar nekustamajiem īpašumiem "Birznieku ma-
sīvs 1", "Birznieku masīvs 2" un "Birznieku masīvs 3" paredzēt 
dzelzceļa tehniskos parametrus, lai nepieciešamības gadījumā šajos 
īpašumos varētu izvietot multimodālo kravu termināli ar dzelzceļa 
pievadu.
Olaines novada pašvaldība iepriekš ir informējusi Satiksmes minis-
triju un projekta izstrādātājus, ka Olaines novada teritorijas plāno-
jumā autoceļa A5 tuvumā ir rezervēta Turpmākas izpētes teritorija 
dzelzceļa attīstībai. Pašvaldība ir piedāvājusi izskatīt alternatīvu va-
riantu dzelzceļa savienojumam "Rail Baltica" – Rīgas brīvostas teri-
torija (Daugavas kreisais krasts). Piedāvātais variants paredz kravu 
pārvietošanu, izmantojot iespējamo multimodālo kravu termināli, ko 
varētu izvietot uz pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem "Birz-
nieku masīvs" (~300 ha).
Pašvaldība arī turpmāk iesaistīsies dažādu jautājumu risināšanā pro-
jekta "Rail Baltica" ietvaros. Šī ir pirmā projekta sabiedriskā apsprie-
šana, 2015. gada septembrī un oktobrī tiek plānota otrā. Tāpēc aici-
nām iedzīvotājus, īpaši tos, kuri dzīvo projekta realizācijas teritorijā 
vai tās tuvumā, izteikt viedokļus, uzdot interesējošos jautājumus un 
aizstāvēt savas intereses! 
Olaines novada pašvaldībā jūs uzklausīs ceļu inženieris Kristaps 
Kauliņš – tālr. 27093332, e-pasts kristaps.kaulins@olaine.lv. 
Ar jautājumiem un ierosinājumiem ir iespējams sazināties ar projek-
ta izstrādātājiem pa e-pastu info@railbaltica.info.
Plašāka informācija par Eiropas standarta platuma publiskās lieto-
šanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas "Rail Baltica" būvniecību un 
ar to saistītajiem jautājumiem ir pieejama vortālā railbaltica.info vai 
pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv. 
Nataļja	Tropkina,
Olaines novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Olaines 1. vidusskolas pirm-
klasniekiem ir iespēja skolā ap-
meklēt šādus interešu izglītības 
pulciņus: tautas deju kolektīvs 
"Dzērve", koris, vokālais an-
samblis "Cīrulīši", ilustratoru 
pulciņš, florbols, sporta spēļu 
pulciņš. Olaines 1. vidusskolas 
struktūrvienības Olaines sākum-
skolas pirmklasniekam ir iespēja 
skolā apmeklēt šādus intere-
šu izglītības pulciņus: vizuālās 
mākslas pulciņš, rokdarbu pul-
ciņš (katrai plūsmai atsevišķi), 
drāmas pulciņš (katrai plūsmai 
atsevišķi), vokālais ansamblis, 
vieglatlētikas pulciņš, deju rit-
mika, attīstošā ritmika (speciā-
lās programmas bērniem), ārst-
nieciskā vingrošana (speciālās 
programmas bērniem).

•	 Ja	pedagoģiski	medicīniskā	
komisija	ir	sniegusi	atzinu-
mu,	ka	jāapgūst	programma	
bērniem	ar	mācīšanās	trau-
cējumiem,	vai	ir	tāda	iespēja	
Olaines	skolās?
Olaines 2. vidusskolā tiek īste-
nota speciālās pamatizglītības 
mazākumtautību programma 
izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem. Olaines 1. vidus-
skolas struktūrvienībā Olaines 
sākumskola, kas atrodas Jau-
nolainē, programmu var apgūt 
gan latviešu plūsmā, gan mazā-
kumtautību plūsmā no 1. līdz 4. 
klasei.

•	 Ar	ko	atšķiras	Olaines	
sākumskola	no	Olaines	
1.	vidusskolas	un	Olaines	
2.	vidusskolas?
Olaines 1. vidusskolas struk-
tūrvienība Olaines sākumskola 
atrodas Jaunolainē, tā ir divu 
plūsmu skola 1.-4. klasei (latvie-
šu plūsma un mazākumtautību 
plūsma). Skolēnu skaits klasēs ir 
mazāks nekā Olaines 1. un 2. vi-
dusskolā – līdz ar to ir iespējama 
individuālāka pieeja, atbalsts un 
uzmanība skolēnam.

•	 Kas	Olaines	novada	skolās	
ir	citādāks/labāks	kā	citās	
skolās?
Gan Olaines 1. vidusskola, Olai-
nes 2. vidusskola jau ilgu laiku 
mērķtiecīgi īsteno starptautisko 
Eko skolas programmu. Katru 
vasaru tiek organizēta Eko no-
metne Olaines 2. vidusskolas un 
Olaines sākumskolas 1.-4. klašu 
skolēniem. Abu skolu skolēni 
vienu reizi gadā var doties mā-
cību ekskursijās, par kurām ve-
cākiem nav jāmaksā. Skolēniem 
ir iespēja attīstīt savas zināšanas, 

prasmes un iemaņas, piedaloties 
dažāda līmeņa projektos un bez-
maksas interešu izglītības pul-
ciņos. Skolas piedāvā uz vietas 
noskatīties leļļu teātra izrādes, 
koncertus, apmeklēt lekcijas.
Abas skolas ir papildinājušas sa-
vas izglītības programmas, pie-
mēram, Olaines 1. vidusskolas 
3.-4. klašu skolēniem ir iespēja 
fakultatīvi mācīties krievu valo-
du, bet no 4. klases var darboties 
biznesa ideju – jauno uzņēmēju 
klubā sadarbībā ar "Junior Ac-
hievement – Young Enterprise 
Latvija", bet Olaines 2. vidus-
skolas sākumskolas skolēni mā-
cību procesā piedalās projektā 
"Skolēni eksperimentē", gada 
beigās notiek konference. 
Novada skolās tiek piedāvāti 
fakultatīvi, kuros skolēni var 
padziļināt savas zināšanas. Kon-
sultācijās skolotāji strādā ar tiem 
bērniem, kam nepieciešama pa-
pildus palīdzība, vai kuri gata-
vojas olimpiādēm un dažādiem 
konkursiem.
Novada skolās strādā logopēds, 
psihologs, sociālais pedagogs, 
speciālais pedagogs un medmā-
sa.
Olaines 1. vidusskolā un Olaines 
2. vidusskolā katram bērnam ir 
savs garderobes skapītis.
Katru vasaru skolas telpās notiek 
remontdarbi – tiek pilnveidotas 
gan koplietošanas telpas (gaite-
ņi, ēdamzāle, garderobes telpas), 
gan klašu telpas. Mācību procesā 
tiek izmantoti jauni un moderni 
mācību līdzekļi.

•	 Kad	skolās	būs	atvērto	
durvju	dienas?
Olaines 1. vidusskolā Informā-
cijas diena topošo pirmklasnie-
ku vecākiem notiks 30. martā, 
struktūrvienībā Olaines sākum-
skolā Informācijas diena topošo 
pirmklasnieku vecākiem notiks 
23. martā.
Olaines 2. vidusskolā Atvērto 
durvju diena PII audzēkņiem no-
tiks 18. martā, novada iedzīvotā-
jiem un pirmklasnieku vecākiem 
– 23. maijā. 
Olaines Mūzikas un mākslas 
skolā Atvērto durvju dienas no-

tiks 27. aprīlī no plkst. 15.00 
līdz plkst. 17.00 mūzikas nodaļā 
un 28. aprīlī no plkst. 17.15 līdz 
plkst. 18.00 mākslas nodaļā.

•	 Kā	notiek	uzņemšana	Olai-
nes	Mūzikas	un	mākslas	sko-
lā?
Audzēkņi tiek uzņemti pēc uz-
ņemšanas eksāmena nokārto-
šanas konkursa kārtībā un pie-
prasīto dokumentu iesniegšanas 
(audzēkņa vecāka iesniegums, 
audzēkņa dzimšanas apliecības 
kopija). Skolā tiek uzņemti au-
dzēkņi no 7 gadu vecuma un arī 
vecāki. 

•	 Kad	notiks	uzņemšana	
Olaines	Mūzikas	un	mākslas	
skolā?	
Audzēkņu uzņemšanas eksā-
mens notiks 1. jūnijā no plkst. 
16.00 – mūzikas nodaļā, 2. jū-
nijā no plkst. 17.30 – mākslas 
nodaļā. Par uzņemšanas eksāme-
na norisi un mācībām mūzikas 
nodaļā audzēkņi un viņu vecāki 
tiks iepazīstināti konsultācijās – 
11. maijā plkst. 17.30 un 25., 26. 
maijā plkst. 17.00.

•	 Kad	notiek	stundas	Olaines	
Mūzikas	un	mākslas	skolā?
Mūzikas un mākslas skolā au-
dzēkņi uz nodarbībām ierodas 
pēc mācībām vispārizglītojoša-
jās skolās. Nodarbības notiek 
darbdienās no plkst. 12.00 dienā 
līdz pat 20.30, kā arī sestdienās 
no plkst. 9.00 līdz 17.00.
 
•	 Cik	liela	ir	maksa	par	Olai-
nes	Mūzikas	un	mākslas	sko-
las	apmeklējumu?	
Olaines Mūzikas un mākslas 
skolas mācību maksa ir 7 eiro 
mēnesī.

•	 Kur	papildus	var	iegūt	in-
formāciju	par	skolu	dzīvi?
Olaines 1. vidusskolas mājas 
lapā: www.o1vsk.lv 
Olaines 2. vidusskolas mājas 
lapā: www.olaine2vsk.lv 

Mārīte	Zaube, speciāliste 
izglītības, kultūras un jaunatnes 
lietās

GRĒNES	CIEMA	IEDZĪVOTĀJU	IEVĒRĪBAI	–	
KĀ	PIESLĒGT	NEKUSTAMO	ĪPAŠUMU	CENTRALIZĒTAJAI	

ŪDENSAPGĀDES	UN	KANALIZĀCIJAS	SISTĒMAI

Noslēgumam tuvojas ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība 
Olaines novada Grēnes ciemā" (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014) 
realizācija. Šobrīd jau pilnībā pabeigta ūdensapgādes un kanalizāci-
jas tīklu izbūve, notiek ceļu segumu atjaunošana un labiekārtošanas 
darbi. Plānots, ka visi būvdarbi būs pilnībā pabeigti un objekti nodoti 
ekspluatācijā 2015. gada maijā. Lai uzreiz pēc objektu nodošanas 
ekspluatācijā Grēnes ciema iedzīvotājiem būtu iespēja izmantot cen-
tralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, AS "Olaines 
ūdens un siltums" aicina namu īpašniekus jau tagad saņemt tehniskos 
noteikumus ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai.
Tehnisko noteikumu saņemšanai ir nepieciešams iesniegt iesnie-
gumu, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi info@ous.lv, vai arī 
papīra formātā, iesniedzot iesniegumu klātienē AS "Olaines ūdens 
un siltums", Kūdras ielā 27, Olainē, 3. stāvā, uzņēmuma darba laikā 
(skatīt – www.ous.lv). Iesniegumā jāizsaka lūgumu izsniegt tehnis-
kos noteikumus ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai, 
norādot nekustamā īpašuma precīzu adresi un kadastra numuru, kā 
arī iesniedzēja vārdu, uzvārdu un precīzu kontaktinformāciju.
AS "Olaines ūdens un siltums" darbinieki 10 dienu laikā sagatavos 
un izsniegs tehniskos noteikumus ūdensapgādes un kanalizācijas 
pieslēguma ierīkošanai. Lai uzsāktu ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu lietošanu, pieslēgumu ierīkotājam nepieciešams parā-
dīt pieslēgumu ierīkošanas darbus AS "Olaines ūdens un siltums" 
tehniskā dienesta darbiniekiem. Sīkāka informācija par tehniskajām 
prasībām un darbu pieņemšanas kartību ir izklāstīta tehniskajos no-
teikumos.
AS "Olaines ūdens un siltums" pateicas Grēnes ciema iedzīvotājiem 
par līdz šim  izrādīto izpratni un atbalstu būvniecības procesam!

AS "Olaines ūdens un siltums" valdes loceklis Viesturs	Liepa

 Turpinājums	no	1.	lpp. 

PAR	SIA	"ZEIFERTI"	ŪDENSSAIMNIECĪBAS	
PAKALPOJUMU	TARIFIEM

2015. gada 5. februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas padome apstiprināja šādus SIA "Zeiferti" tarifus:
• ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 0,91 EUR/m³ (bez PVN);
• kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,15 EUR/m³ (bez PVN).
Apstiprinātie tarifi stāsies spēkā 2015. gada 1. aprīlī. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
lēmums pieejams pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv.

ATGĀDINĀM!
Olaines	novada	bāriņtiesa	

pieņem	iedzīvotājus
arī	Jaunolainē

(Olaines pagasta pārvaldē, 
Meža ielā 2) katru otrdienu 

no 13.00 līdz 17.00. 
Iepriekš jāpierakstās, 

zvanot uz tālr. 67146048, 
29510971 vai 67962442.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, 
lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara darbu 
uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un 

jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja 
apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai 

OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
Tālrunis uzziņām: 67613821, 26439396, 20273507, 29387160 

vai www.vtua.gov.lv.
Olaines	novadā	traktortehnikas	apskate	notiks:

08.05.	plkst.	11.00	un	14.08.	plkst.	12.00
Jaunolainē,	Mehāniskajās	darbnīcās.
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PIRMĀ TIKŠANĀS PRŠEROVĀ
No 31.01. līdz 08.02. Olaines  
1. vidusskolas skolotāju un sko-
lēnu delegācija piedalījās Eras-
mus+ skolu projekta "It's Time 
to Help" mobilitātē Pršerovā, 
Čehijas Republikā. Skolu brau-
cienā pārstāvēja 8.c klases skol-
nieces Aleksandra Aleksejeva un 
Krista Viola Vanaga, skolotājas 
Lilija Zujeva un Brigita Zute un 
skolas direktors Jāzeps Volāns. 
Projektā ir iesaistītas Eko skolas 
no Čehijas, Portugāles, Maltas, 
Vācijas, Somijas un Latvijas ar 
mērķi dalīties pieredzē un popu-
larizēt zaļo dzīvesveidu. Projek-
ta mobilitātē piedalījās apmēram 
50 skolēni un skolotāji no Čehi-
jas, Latvijas, Vācijas, Somijas, 
Portugāles un Maltas. Tikšanās 
laikā katras valsts skolēni iepa-
zīstināja ar savu skolu un pre-
zentēja savu mājas darbu. Mājās 
katrai projektā iesaistītajai skolai 
bija jāsameklē atbildes uz 12 ar 
ūdeni saistītiem jautājumiem 
– kādu ūdeni skola patērē, cik 
daudz ūdens skola patērē viena 
gada laikā, kā arī daudziem ci-
tiem jautājumiem. Pēc prezentā-
cijām katra valsts novērtēja savu 
padarīto darbu, kā arī izvēlējās 
vairākas lietas, kuras varētu rea-
lizēt savā skolā, ko jau veic citas 
skolas.

Pirmajā dienā notika pieņemša-
na pie Pršerovas pilsētas mēra 
un mācību ekskursija Komens-
ka muzejā, kurā iepazināmies ar 
čehu skolas vēsturi no 13. līdz 
20. gs., kā arī Komenska izglītī-
bas reformu, kuru ieviesa ne ti-
kai Čehijā, bet arī Vācijā, Ungā-
rijā, Anglijā, kā arī citās valstīs.
Divas dienas darbojāmies divos 
Čehijas Eko centros. Eko centru 
gidu pavadībā darbojāmies gan 
dabā, gan Eko centru telpās. Ie-
guvām informāciju par ekoloģis-
ko māju celtniecību, saules bate-
riju darbību un lietus ūdeņu iz-
mantošanu kanalizācijai, lai ne-
tērētu šīm vajadzībām dzeramo 
ūdeni. Vienā no Eko centriem 
mums pastāstīja, kā tiek celtas 
Eko mājas, kādi dabiski siltinā-
mie materiāli tiek izmantoti, un 
kā tiek veikta ēkas vēdināšana, 
jo logi netiek atvērti, lai no ēkas 
neizlaistu siltumu. Nodarbībās 
dabā varējām novērot gan to, kā 
ekoloģiski tiek apsildītas mājas, 
gan to, kā attīra ūdeni, izmanto-
jot zaļos augus, kā arī izstaigā-
jām Eko dārzu, kurā ir ierīkotas 
migas gan ežiem, gan rāpuļiem 
un citiem meža iemītniekiem. 
Otrā Eko centrā nodarbībās dabā 
varējām izpētīt, kā veidojas plū-
di, izbaudīt klusumu un relak-

sējošu mūziku mākslīgi uzceltā 
alā, izvārīt un nobaudīt tēju uz 
ugunskura, kā arī ļauties vēja 
spēlēm Eko centrā.
Ceturtdienas pēcpusdienā pēc 
projekta darba novērtēšanas 
baudījām skolēnu sagatavoto 
koncertu un našķējāmies ar čehu 
vecāku sagatavotajiem gardu-
miem. Pēdējā dienā apmeklējām 
vienu no lielākajām Čehijas pil-
sētām – Olomoucu – kur aplūko-
jām katedrāli un pilsētas rātslau-
kumu, iepazināmies ar pilsētas 
vēsturi un apskatījām pilsētu no 
putna lidojuma.
Mājupceļā bija iespēja mazliet 
apskatīt Prāgu, pastaigāties pa 
vecpilsētu un slaveno Kārļa til-
tu, kā arī apskatīt slaveno Prāgas 
rātslaukuma pulksteni, kurā kat-
rā apaļā stundā parādās Kristus 
12 apustuļi.

Darbs mobilitātes laikā bija ļoti 
spraigs, strādājām no 7.30 līdz 
18.00, ieguvām lielisku piere-
dzi, jo visas pārējās skolas jau 
ir ieguvušas Zaļo karogu, kā arī 
guvām iedvesmu daudziem jau-
niem un radošiem darbiem mūsu 
skolā.

Lilija	Zujeva, 
Olaines 1. vidusskolas skolotāja

2015.	gada	4.	aprīlī	jau otro reizi Jaunolaines Kultūras namā	notiks	"Dance	Art	Cup"	sporta	
deju	sacensības, kurās piedalīsies bērni vecumā no 3 līdz 18 gadiem no visas Latvijas.

Sporta deju sacensību "Dance Art Cup" organizētāji ir biedrība "ArtDance", kas guva labu pieredzi 
un saņēma Latvijas Sporta deju federācijas atzinību par sacensību norises organizāciju 

2014. gada 21. septembrī. 
"Dance Art Cup" galvenie sponsori ir AS "Olainfarm" un Olaines novada pašvaldība.

Visi	interesenti	aicināti	apmeklēt	pasākumu!

VETERĀNU	SPORTA	SPĒLES
Olaines Sporta centrs aicina pieteikties tos dalībniekus, kas 
vēlētos startēt Latvijas pašvaldību sporta veterānu 52. sporta 
spēlēs. Katru gadu Olaines novads tiek pārstāvēts tādos sporta 
veidos kā galda teniss, distanču slēpošana, vieglatlētika, 
basketbols, šahs u.c. Aicinām papildināt sportistu pulku un 
pārstāvēt Olaines novadu kādā no piedāvātajiem sporta veidiem!

 Tuvāko	sporta	veidu	sacensību	datumi:
• 25. aprīlī – dambrete (dāmas 40+, kungi 50+),
• 25. aprīlī – šautriņu mešana (dāmas 35+, kungi 35+),
• 2. maijā – pavasara kross (dāmas 30+, kungi 35+),
• 9. maijā – riteņbraukšana (dāmas 30+, kungi 35+).
Olaines Sporta centrs nodrošina dalības maksu un iespēju 
robežās arī transportu uz sacensību vietu.
Pieteikšanās un sīkāka informācija – rakstot uz sports@olaine.lv 
vai zvanot uz tālr. 26658689.

APSVEICAM!
 

11. februārī Olaines novada jaunie vieglatlēti U-12 vecuma 
grupā startēja sporta skolas "Arkādija" atklātajās sacensībās 
trīscīņā. Kopā sacensībās startēja 140 dalībnieki. Sacensības 

notika vairākās trīscīņās – ātruma, spēka un izturības. 
Katrs dalībnieks varēja piedalīties vienā trīscīņā. 

Ļoti	veiksmīgi	startēja	Olaines	novada	iedzīvotāja,	
1.	vidusskolas	audzēkne	Marta	Migliniece,	izcīnot	1.	vietu 

(23 dalībnieku konkurencē) spēka trīscīņā.

Akcijas organizators Pasaules Da-
bas Fonds aicina ikvienu atbalstīt 
akciju un atzīmēt Zemes stundu, 
nelietojot apgaismes objektus stun-
das garumā, un domāt par klimata 
pārmaiņām un individuālu paradu-
mu ietekmi uz šīm izmaiņām. 
Te	ir	daži	padomi,	kā	rīkoties	
videi	draudzīgi:	
• Izvēlies enerģiju taupošas ierī-
ces un tehniku ar eko vai energo-
efektivitātes marķējumu (A klase).
• Izslēdz gaismu un elektroierīces, 
kad tās neizmanto.

• Vienmēr rūpīgi aizgriez ūdens 
krānus – tā tu ietaupi līdz 13 l piloša 
ūdens dienā.
• Cik bieži vien iespējams, izman-
to sabiedrisko transportu, divriteni 
vai ej kājām. 
• Braucot ar auto, ievēro:
- izslēdz dzinēju, ja apstājies uz 

laiku, kas pārsniedz 2 minūtes;
- vadi mašīnu uzmanīgi un iespē-

jami augstākā pārnesumā, lai sa-
mazinātu izplūdes gāzu daudzu-
mu;

- ja iegādājies auto – pērc ekono-

misku mašīnu, kas patērē pēc 
iespējas mazāk degvielas.

• Pērc ilgstošas lietošanas preces, 
samazinot vienreizējās lietošanas 
preču izmantošanu (vienreizējie 
skuvekļi, plastmasas vai papīra 
galda piederumi, vienreizējās lieto-
šanas fotoaparāti, papīra mutautiņi, 
pamperi u.tml.).
• Šķiro atkritumus un nodod tos 
pārstrādei! 
• Izmanto uzlādējamos akumu-
latorus vienreizlietojamo bateriju 
vietā.

7. martā sporta centra "Kleisti" slēgtajā manēžā notika Latvijas 
ziemas čempionāta trešā posma sacensības jāšanas sportā 

šķēršļu pārvarēšanā. Konkurencē ar 6-7 gadus veciem zirgiem 
otro vietu izcīnīja Emīlija Elizabete Zandere ar Lādogu.

NOSLĒDZIES	HOKEJA	TURNĪRS	
"OLAINES	SPORTA	CENTRA	

KAUSS	2015"
7. martā Olaines slidotavā noslēdzās Olaines novada amatieru 
hokeja turnīrs "Olaines Sporta centra kauss 2015". Pagājušā 
gada decembra mēnesī savu dalību turnīrā uzsāka 9 dažādas ko-
mandas – "Gaismas Stars", "SKM", "07", "Vandāļi", "Olaine", 
"Pipari", "Rīga 2014", "Predators" un "Olaine Juniors". Trīs mē-
nešu garumā tika aizvadītas 50 aizraujošas un emocijām bagātas 
hokeja spēles. Par turnīra 3. vietu līdz divām uzvarām cīnījās 
komandas "Pipari" un "Predators", un meistarīgāka šogad izrā-
dījās komanda "Predators", izcīnot bronzas medaļu. Vissprai-
gākā cīņa – par 1. vietu – norisinājās starp komandām "Olaine 
Juniors" un "Rīga 2014". Lai noteiktu uzvarētāju, bija nepie-
ciešamas 3 spēles, jo olainieši tik vienkārši nevēlējās "Olaines 
kausu" atdot rīdziniekiem. Taču, neskatoties uz panākumiem un 
visu sanākušo olainiešu atbalstu, izšķirošajā spēlē pārāki izrādī-
jās rīdzinieki. Par Olaines Sporta centra kausa ieguvējiem šajā 
sezonā kļuva komanda "Rīga 2014". 
Apbalvošanas	ceremonijā	tika	sveikti	arī	labākie	spēlētāji:
• Labākais vārtsargs – Mārcis Japsis (HK "Pipari")
• Labākais aizsargs – Daniels Ķemers (HK "Olaine Juniors")
• Labākais uzbrucējs – Kirils Penclins (HK "Rīga 2014")
• "MVP" jeb vērtīgākais spēlētājs – Ainis Zalāns 
 (HK "Olaine Juniors")

Olaines Sporta centrs izsaka lielu pateicību turnīra 
atbalstītājiem: Olaines novada domei, AS "Olainfarm" un 
"Nūjas.lv", kā arī visām 9 komandām par izturību un dalību 
rīkotajā turnīrā. Uz tikšanos nākošajā jubilejas sezonā!

Vairāk foto: www.olainessports.lv

28.	MARTĀ	NO	20.30	LĪDZ	21.30	TIEK	ATZĪMĒTA	ZEMES	STUNDA
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ATSKAITE PAR PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBU 2014. GADĀ

1.	 Pasākumi	sabiedriskās	kārtī-
bas	pārkāpumu	novēršanai	un	
noziedzības	apkarošanai:
• regulāra patrulēšana Olaines no-
vada teritorijā; 
• atklāti 16 noziedzīgi nodarījumi;
• aizturētas 4 policijas meklēša-
nā esošas personas un 22 personas 
par noziedzīgiem nodarījumiem, no 
tām:
- 1 persona par smagu miesas bojā-

jumu nodarīšanu;
- 5 personas par miesas bojājumu 

nodarīšanu ģimenes un kaimiņu 
strīdu laikā;

- 2 personas par metāla zādzību; 
- 2 personas par zādzības izdarīša-

nu;
- 1 persona par narkotisko vielu 

glabāšanu;
- 9 personas (4 epizodes) aizdomās 

par narkotisko vielu lietošanu;
- 2 personas par nelikumīgu meža 

izzāģēšanu;
• atrastas nozagtas mantas – 2 
policijas meklēšanā esošas automa-
šīnas, 1 velosipēds, naudas maks, 
mobilais telefons;
• kopā ar VP Kriminālpolicijas 
darbiniekiem aizturētas 2 policijas 
meklēšanā esošas personas;
• kopā ar VP Kriminālpolicijas 
darbiniekiem kādā no Olaines pil-
sētas GĪKS garāžām konfiscēts 
nezināmas izcelsmes alkohols un 
cigaretes bez akcīzes markas;
• par sīkā huligānisma izdarīšanu 
pie administratīvās atbildības sauk-
tas 8 personas;
• par nepakļaušanos policijas dar-
biniekiem pie administratīvās atbil-
dības sauktas 2 personas;
• novada mežu un mazdārziņu te-
ritoriju regulāra apsekošana, lai no-
vērstu smilšu rakšanu un izvešanu, 
zādzības, nelikumīgu ugunskuru 
dedzināšanu un ugunsgrēku gadīju-
mus;
• pēdējo vilcienu sagaidīšana un 
pasažieru pavadīšana ar mērķi iz-
slēgt laupīšanas gadījumus;
• sodītas 12 personas par skaņu 
aparatūras lietošanu vai cita veida 

trokšņošanu un iedzīvotāju nakts-
miera traucēšanu;
• par dzīvošanu bez deklarētas 
dzīves vietas likumā noteiktajā kār-
tībā sodītas 16 personas;
• sabiedriskās kārtības kontrolē 
aktīvi tika izmantota videonovē-
rošanas sistēma. Tā ir izmantota 
vairāku desmitu administratīvo 
pārkāpumu atklāšanā un pierādīju-
mu nodrošināšanā administratīvo 
pārkāpumu lietvedībā. Videonovē-
rošanas sistēma izmantota arī no-
ziedzīgu nodarījumu atklāšanā un 
izmeklēšanā.

2.	 Pasākumi,	lai	veicinātu	auto-
vadītāju	un	gājēju	disciplinētību	
un	novērstu	automašīnu	vadīša-
nu	alkohola	reibuma	stāvoklī:
• aizturētas:
- 2 personas, kas vadīja automašī-

nas alkohola reibuma stāvoklī;
- 1 persona, kas vadīja automašīnu 

bez autovadītāja apliecības;
- 1 persona, kas brauca ar motocik-

lu alkohola reibuma stāvoklī;
-  1 persona, kas brauca ar velosi-

pēdu alkohola reibuma stāvoklī;
• 15 izbraukumi uz ceļu satiksmes 
negadījumiem;
• par apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu pārkāpšanu sodītas 145 
personas;
• veikti regulāri reidi ar mērķi pār-
baudīt atstarojošu elementu esamī-
bu gājējiem diennakts tumšajā laikā 
(reidu laikā izteikti brīdinājumi, 
pārkāpējiem izdalīti atstarotāji);
• par gājējiem noteikto prasību 
neievērošanu noformēti 35 admi-
nistratīvo pārkāpuma protokoli.

3.	 Pasākumi,	lai	aizsargātu	per-
sonu	dzīvību,	veselību,	tiesības	
un	brīvības	no	noziedzīgiem	un	
prettiesiskiem	apdraudējumiem:
• par maznozīmīga miesas bojāju-
ma tīšu nodarīšanu personai izskatī-
tas 2 lietas;
• par maznozīmīga miesas bojā-
juma tīšu nodarīšanu administratīvi 
sodīta 1 persona;

• par emocionālu vardarbību pret 
bērnu pie administratīvās atbildības 
sauktas 3 personas.

4.	 Pasākumi	teritoriju	un	īpašu-
mu	sakopšanas	un	uzturēšanas	
veicināšanai	un	uzraudzīšanai:
• veikta regulāra teritoriju un īpa-
šumu apsekošana sakarā ar zemes 
gabalu sakopšanu, zāles nopļauša-
nu, sniega tīrīšanu, atkritumu sa-
vākšanu u.tml.;
• par teritoriju nekopšanu rakst-
veidā brīdināti 389 īpašnieki;
• par teritoriju nekopšanu (zāles 
nepļaušanu, atkritumu nenovākša-
nu) pie administratīvās atbildības 
sauktas 123 personas;
• par melioratīvās sistēmas un no-
vadgrāvju nekopšanu pie adminis-
tratīvās atbildības saukta 1 persona;
• par teritoriju piesārņošanu ar sa-
dzīves atkritumiem pie administra-
tīvās atbildības sauktas 2 personas;
• par dabisko vajadzību kārtoša-
nu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
koplietošanas telpās administratīvi 
sodīta 1 persona;
• par būvgružu uzkrāšanu un teri-
toriju piesārņošanu ar celtniecības 
atkritumiem administratīvi sodītas 
2 personas;
• par nepiedalīšanos pašvaldības 
organizētajā atkritumu apsaimnie-
košanā rakstveidā brīdināti 286 
īpašnieki;
• par nepiedalīšanos pašvaldības 
organizētajā atkritumu apsaimnie-
košanā pie administratīvās atbildī-
bas sauktas 56 personas;
• par transportlīdzekļu mazgāša-
nu peldvietā administratīvi sodīta  
1 persona.

5.	 Pasākumi	pilsētas	atbrīvoša-
nai	no	acīmredzami	neekspluatē-
jamiem	transportlīdzekļiem:
• rakstveidā brīdināti 10 automa-
šīnu īpašnieki;
• par automašīnu "vraku" neno-
vākšanu no pilsētas teritorijas no-
formēti 4 administratīvā pārkāpu-
ma protokoli;

1. Noformēti administratīvo pārkāpumu protokoli, pārkāpuma izdarīšanas  
 vietā izrakstīti administratīvo pārkāpumu protokoli-paziņojumi: 606
  1.1. par Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK) normu neievērošanu 250
  1.2. par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu 180
  1.3. par Saistošo noteikumu neievērošanu 176
2. Izteikti rakstveida brīdinājumi 435
3. Personas sodītas ar naudas sodu par kopējo summu 15452 EUR
 (pašvaldības policijas uzliktie sodi) 
4. Noformēti akti 563
5. Izbraukumu skaits pēc telefoniskām sūdzībām 1701
6. Aizturētas personas un nogādātas Olaines policijas iecirkni 334
7. Nogādātas/nodotas personas uz Neatliekamo medicīnisko palīdzību 92
8. Nogādātas mājās personas, kas nevar patstāvīgi pārvietoties  27
9. Nogādātas personas uz ANPREN narkoloģiskās ekspertīzes veikšanai 57
10. Reidi kopā ar Valsts policijas (turpmāk – VP) darbiniekiem 6
11. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā 84
12. Sniegts atbalsts Valsts policijai 121
13. Pieņemti apmeklētāji 347
14. Izskatīti iesniegumi 360
15. Veiktas apsekošanas sakarā ar teritorijas nesakopšanu 929
16. Izteikti mutiski brīdinājumi 459
17.  Pieņemti rakstveida paskaidrojumi 382
18. Sniegts atbalsts pašvaldībai un tās struktūrvienībām, uzņēmumiem un iestādēm 93  
 (t.sk. nodrošināta sabiedriskā kārtība Olaines Kultūras centra un  
 Olaines Sporta centra rīkotajos pasākumos) 
19. Apsekoti dzīvokļi/sociālās istabas 73
20. Izbraukumi uz ugunsgrēkiem 26
21. Izbraukumi uz ceļu satiksmes negadījumiem 15
22. Izķerti un uz Jelgavas mazo dzīvnieku patversmi nogādāti klaiņojošie dzīvnieki 58
  (37 suņi, 5 kaķēni, 1 lapsu ģimene, 14 kucēni, 1 kaza)
23. Izķerti un īpašniekiem nodoti klaiņojoši suņi 3
24. Veiktas tirdzniecības objektu pārbaudes 9

• novākti 7 automašīnu "vraki".
6.	 Pasākumi	dzīvnieku	turēšanas	
noteikumu	pārkāpšanas	ierobe-
žošanai:
• par suņu vešanu pastaigā bez pa-
vadas un suņu klaiņošanas pieļau-
šanu pie administratīvās atbildības 
saukti 6 suņu īpašnieki;
• par draudu radīšanu cilvēku 
drošībai, veselībai, dzīvībai un citu 
dzīvnieku drošībai, kā arī traucēša-
nu sabiedrībai pie administratīvās 
atbildības saukti 3 suņu īpašnieki;
• par apkārtējo iedzīvotāju mie-
ra traucēšanu, ko izraisījuši mājas 
dzīvnieki, pie administratīvās atbil-
dības saukti 3 suņu īpašnieki;
• par lauksaimniecības dzīvnieku 
ganīšanu pilsētas apstādījumos pie 
administratīvās atbildības saukti 2 
dzīvnieku īpašnieki.

7.	 Pasākumi	alkohola	lietošanas	
un	tirdzniecības	pārkāpumu	no-
vēršanai:	
• par atrašanos sabiedriskās vietās 
alkohola reibuma stāvoklī, cilvēka 
cieņu aizskarošā stāvoklī vai alko-
holisko dzērienu lietošanu sabied-
riskās vietās sodītas 145 personas;
• par atrašanos sabiedriskā vai 
publiskā vietā ar atvērtu alkoholis-
ka dzēriena iepakojumu sodītas 6 
personas;
• par nepilngadīgo personu atraša-
nos alkohola reibuma stāvoklī un/
vai alkohola lietošanu sabiedriskās 
vietās sodītas 11 personas;
• par nepilngadīgu personu nove-
šanu līdz alkohola reibuma stāvok-
lim sodītas 2 personas;
• par nelikumīgu alkoholisko dzē-
rienu glabāšanu sodīts 1 tirdzniecī-
bas pārstāvis;
• par nelikumīgu alkoholisko dzē-
rienu iegādāšanos sodīta 1 persona.

8.	 Pasākumi	smēķēšanas	ierobe-
žošanai	un	tabakas	izstrādājumu	
tirdzniecības	pārkāpumu	novēr-
šanai:
• par smēķēšanu neatļautā vietā 
administratīvi sodītas 5 personas;
• par nepilngadīgo personu smē-
ķēšanu sabiedriskās un publiskās 
vietās sodītas 4 personas;
• par neakcizētu tabakas izstrādā-
jumu uzglabāšanu sodīts 1 tirdznie-
cības pārstāvis.

9.	 Pasākumi	tirdzniecības	notei-
kumu	pārkāpšanas	novēršanai:
• veiktas 9 tirdzniecības objektu 
pārbaudes;
• veikti 2 reidi ar Pārtikas un ve-
terināro dienestu (vienā no reidiem 
kādā no Olaines pilsētas tirdzniecī-
bas vietām izņemtas 15 cigarešu pa-
ciņas bez akcīzes nodokļa markām 
un aptuveni 2,5 litri nenosakāmās 
izcelsmes šķidruma ar alkoholam 
raksturīgu smaku bez izcelsmes do-
kumentiem);
• par preču derīguma termiņu ne-
ievērošanu pie atbildības saukts 1 
tirdzniecības darbinieks;
• regulāra tirdzniecības vietu un 
kafejnīcu apsekošana ar nolūku 
kontrolēt alkoholisko dzērienu un 
tabakas aprites likuma ievērošanu 
attiecībā uz nepilngadīgām per-
sonām un alkohola tirdzniecību 
veikalos pēc plkst. 22.00, kā arī 
nepilngadīgo personu atrašanos no-
vada kafejnīcās pēc plkst. 23.00.

10.	Regulāri	sniegts	atbalsts	
mācību	iestādēm,	nodrošinot	
sabiedrisko	kārtību	skolu	dis-

kotēkās,	svētku	pasākumos	un	
operatīvi	reaģējot	uz	dažādiem	
skolas	iekšējās	kārtības	noteiku-
mu	pārkāpumiem.	Regulāra	pat-
rulēšana	mācību	stundu	laikā	pie	
mācību	iestādēm	ar	nolūku:
• novērst nepilngadīgo personu 
masveida smēķēšanas gadījumus 
u.c. nekārtības;
• nodrošināt sabiedrisko kārtību 
minētās teritorijās;
• disciplinēt autovadītājus uz gā-
jēju pārejām pie skolām.

11.	Veikts	preventīvais	darbs	ar	
skolēniem	un	bērniem:
• pašvaldības policijas iecirkni 
apmeklēja PII "Zīle" 1. grupas bēr-
ni; bērnus iepazīstināja ar policijas 
darbu un aprīkojumu, tika organizē-
ta prezentācija par drošību uz ielas;
• veiktas pārrunas ar novada sko-
lu skolēniem par atkarību izraisošo 
vielu ietekmi, administratīvo atbil-
dību, skolas iekšējās kārtības notei-
kumu ievērošanu, Olaines novada 
saistošajiem noteikumiem, skolēnu 
uzvedības normām un skolēnu sav-
starpējām attiecībām;
• organizētas lekcijas "Mobings", 
"Administratīvā atbildība"; "Sargā 
sevi pats", "Ceļu satiksmes notei-
kumi", "Drošība uz ielas";
• veikts preventīvais darbs ar 
OMTK 1. kursa audzēkņiem (ad-
ministratīvā un kriminālā atbildība, 
Latvijas APK, Olaines novada sais-
tošo noteikumu ievērošana);
• pārbaudīta atstarotāju esamība 
novada skolu skolēniem, veiktas 
izglītojoša rakstura pārrunas par to 
lietošanas nepieciešamību;
• veikts profilaktisks pasākums 
– izdalīti atstarotāji skolēniem: 1. 
vidusskolā - 50 atstarotāji; 2. vidus-
skolā - 90 atstarotāji; 1. vidusskolas 
struktūrvienībā Olaines sākumsko-
lā Jaunolainē  - 100 atstarotāji;
• veikts 1 reids ar VP Rīgas re-
ģiona pārvaldes Olaines iecirkņa 
nepilngadīgo lietu inspektori.

12.	Pasākumi	pārkāpumu	iero-
bežošanai	būvniecības	un	ceļu	
aizsardzības	jomā:	
• kopā ar būvvaldes darbiniekiem, 
ceļu inženieri un būvinženieri ap-
sekoti īpašumi un ceļi ar mērķi 
konstatēt nelikumīgus būvniecības 
gadījumus u.c. likumpārkāpumus;
• par nelikumīgu ceļa apzīmējuma 
izveidošanu administratīvi sodīta  
1 persona;
• par nesaskaņotu būvniecības 
darbu veikšanu ceļu aizsardzības 
joslā pie administratīvās atbildības 
saukta 1 persona;
• par reklāmas plakātu izvietoša-
nu autoceļu zemes nodalījuma joslā 
bez Valsts ceļu dienesta atļaujas no-
formēts 1 administratīvā pārkāpu-
ma protokols;
• veikta regulāra reklāmas izvieto-
šanas atļauju pārbaude visos Olai-
nes novada komercobjektos.

13.	Veikta	regulāra	iespējamo	
plūdu	vietu	apsekošana	Olaines	
novada	teritorijā	(Ezītis, Zvejnie-
ki, Rēķi, Pēternieki, Stūnīši, Birzu-
ļi, Veismani, Apšukalns u.c.).

Atgādinām, ka Olaines novada 
pašvaldības policija reizi nedēļā ie-
vieto informāciju par paveiktajiem 
darbiem pašvaldības mājas lapas 
www.olaine.lv sadaļas "Sabiedrī-
ba" apakšsadaļā "Sabiedriskā kār-
tība".
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS APTAUJAS REZULTĀTI
2014. gada nogalē un 2015. gada sākumā aicinājām Olaines novada iedzīvotājus iesaistīties aptaujā, kuras mērķis bija noskaidrot sabiedrības attieksmi pret pašvaldības 
policiju, tās darba vērtējumu un galvenos uzticēšanās un neuzticēšanās iemeslus. Pateicamies iedzīvotājiem par dalību aptaujā! Savu viedokli par pašvaldības policiju 

un tās darbu ir snieguši 166 respondenti. Pamatojoties uz iegūtiem rezultātiem un sniegtajiem ieteikumiem, tiek izvērtēts pašvaldības policijas līdzšinējais darbs, 
un tuvākajā laikā tiks izstrādāts aktivitāšu plāns darba uzlabošanai.

• Pašvaldības policijai patruļas Medemciemā vajadzētu orga-
nizēt nevis tajos laikos, kad viss ir mierīgi (parasti patruļa 
brauc ap 11 no rīta vai 16), bet brīvdienās ap plkst. 22-24, 
kad parasti savācas iedzērušas kompānijas bērnu rotaļlauku-
mā, kad šādi iedzēruši cilvēki braukā ar mašīnām. Policiju 
neredz vasarās. 

• Biežāk patrulēt vakara stundās.
• Lielāku profilaktisko darbu ar personām, kas lieto alkoholu 

un smēķē sabiedriskajās vietās.
• Aktīvāku kustību pa reģionu!
• Biežāk piebraukt pie bāra Zeiferta ielā pretī Fēniksam, jo tur 

pastāvīgi ārpusē atrodas personas alkohola reibuma stāvoklī, 
agresīvi noskaņotu cilvēku pūlis, kuri necenzēti lamājas un 
piesienas garāmgājējiem.

• Vajadzētu iegādāties profesionālas kameras (kurās var atpa-
zīt noziedzniekus). 

• Biežāku pilsētas ielu patrulēšanu.
• Kontrolēt kārtību pilsētā hokeja čempionāta laikā. Pievērst 

uzmanību kārtībai nakts stundās tādās vietās kā, piemēram, 
Klondaika u.c. Operatīvāk reaģēt uz aicinājumiem apsekot 
vietas, kurās netiek ievērots likums. Atbildēt uz iedzīvotāju 
e-pasta ziņojumiem.

• Aktīvāk veikt preventīvos pasākumus satiksmes drošības uz-
labošanas jautājumos.

• Vairāk patrulēt arī pa dzīvojamo māju teritorijām, pie sko-
lām.

• Būtu jauki, ja naktī patruļa biežāk brauktu māju pagalmos, 
kur bieži bērnu laukumos dzer un trokšņo jaunieši, kas trau-
cē mieru.

• Izveidot Facebook un Draugiem.lv kontu, kur varētu infor-
mēt cilvēkus. Piemēram, kad ir noticis kāds noziedzīgs no-
darījums, cilvēkus var informēt (piemēram, likt fotogrāfijas), 
un viņi var ziņot par noziedzīgā nodarījumu vainīgajiem.

• Veikt ikdienas patrulēšanu ar kājām.
• Galvenais, manuprāt, ir būt redzamiem pilsētā, patrulēt un 

tādējādi radīt drošības sajūtu iedzīvotājos.
• Vairāk pievērsties nelegālā alkohola un cigarešu apkaroša-

nai! 
• Olainē ir diezgan daudz suņu turētāju, tie ar saviem suņiem 

pastaigājas visur. Tas man netraucē, bet problēma tāda, ka 
saimnieki nesavāc sava suņa ekskrementus. Tā ir ļoti liela 
problēma, īpaši tiem, kuri pastaigājas ar saviem bērniem. 
Es Olainē dzīvoju 7 gadus un par šo laiku vien dažas reizes 
esmu redzējis, ka saimnieks savāc sava suņa ekskrementus.

CIK	LIELĀ	MĒRĀ	JŪS	UZTICATIES	
PAŠVALDĪBAS	POLICIJAI?

KĀDI	IR	GALVENIE	IEMESLI,	KĀDĒĻ	
UZTICATIES	PAŠVALDĪBAS	POLICIJAI?

KĀDI	IR	GALVENIE	IEMESLI,	KĀDĒĻ	
NEUZTICATIES	PAŠVALDĪBAS	POLICIJAI?

VAI	JŪS	ESAT	INFORMĒTS(-A)	PAR	
IESPĒJĀM	IESNIEGT	IEROSINĀJUMUS	

VAI	SŪDZĪBAS	PAR	PAŠVALDĪBAS	
POLICIJAS	DARBU?

IESKATAM	DAŽI	IEDZĪVOTĀJU	IETEIKUMI

KĀDA	VEIDA	SASKARSME	AR	
PAŠVALDĪBAS	POLICIJU	IR	BIJUSI	

PĒDĒJĀ	GADA	LAIKĀ?

VAI	PĒDĒJĀ	GADA	LAIKĀ	IR	BIJUSI	
PERSONĪGĀ	SASKARSME	AR	
PAŠVALDĪBAS	POLICIJU?

a) policija strādā, veic savus darba pienākumus – 15%
b) pozitīva personīgā pieredze – 10%
c) nav iemesla neuzticēties, 
 nav negatīvas pieredzes – 17%
d) kādam ir jāuzticas, kam citam lai uzticas, 
 ja ne policijai – 19%
e) nav bijusi saskarsme ar pašvaldības policiju – 9%
f) uzticos policijai kā pašvaldības struktūrai,
 valsts varas pārstāvjiem – 21%
g) pašvaldības policija rada drošības sajūtu, 
 aizstāv (aizstāvēs), palīdz (palīdzēs) – 7%
h) pašvaldības policijā strādā personīgi pazīstami
 cilvēki, pats esmu strādājis(-usi) 
 pašvaldības policijā – 2%

a) negatīva personīgā pieredze – 5%
b) korupcija policijas darbā – 7%
c) policisti nereaģē, neiejaucas, 
 atsaka palīdzību – 5%
d) neredzu policistus, policisti neko nedara, 
 nejūtu, ka policija strādā – 8% 
e) negatīva informācija masu medijos – 3% 
f) negatīva draugu, paziņu, kaimiņu 
 pieredze – 9% 
g) ir zināmi ilgstoši sabiedriskās kārtības 
 pārkāpumi, ilgstoši neatrisināti 
 jautājumi – 26% 
h) neieinteresētība un vienaldzība 
 no policijas darbinieku puses – 9%
i) es uzticos – 33% 

Katram iedzīvotājam pašam ir jāiesaistās savas 
dzīvesvietas problēmu risināšanā.

Savā dzīvesvietā jūtos droši.Jūtos drošāk, ja ikdienā redzu pašvaldības 
policiju veicam patrulēšanu manā dzīvesvietā.

a) pašvaldības policijas patruļa – 36%
b) pašvaldības policijas iecirknis – 11% 
c) sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
 pasākumu laikā – 26% 
d) cits veids – 27%

a) esmu saskāries(-usies) – 49%
b) neesmu saskāries(-usies) – 51%

CIK	LIELĀ	MĒRĀ	JŪS	ESAT	APMIERINĀTI	
AR	PAŠVALDĪBAS	POLICIJAS	DARBU?

CIK	LIELĀ	MĒRĀ	JŪS	PIEKRĪTAT	ŠIEM	APGALVOJUMIEM	SAISTĪBĀ	AR	PAŠVALDĪBAS	POLICIJU?

CIK	INFORMĒTI	JŪS	JŪTATIES	PAR	
PAŠVALDĪBAS	POLICIJAS	DARBU	KOPUMĀ?

 45%
drīzāk uzticos

 37%
drīzāk

piekrītu 

 50%
drīzāk

piekrītu 

 60%
pilnībā
piekrītu 

 41%
drīzāk

neinformēts 

 44%
drīzāk

apmierināts(-a)  22%
drīzāk neuzticos

 22%
pilnībā
piekrītu 

 11%
pilnībā
piekrītu 

 5%
grūti pateikt 

 17%
pavisam 

neinformēts  24%
drīzāk

neapmierināts(-a) 

 14%
pilnībā uzticos

 27%
drīzāk

nepiekrītu 

 50%
nē, neesmu 
informēts(-a)  

 13%
grūti pateikt 

 37%
jā, esmu 

informēts(-a) 

 17%
drīzāk nepiekrītu 

 25%
drīzāk piekrītu 

 28%
drīzāk

informēts 

 13%
grūti pateikt  10%

grūti pateikt

 9%
nemaz

nepiekrītu 

 6%
nemaz

nepiekrītu 

 8%
drīzāk

nepiekrītu 

 1%
pilnībā

informēts 
  12%

pilnībā 
apmierināts(-a) 

 9%
nemaz neuzticos

 5%
grūti pateikt 

 16%
grūti pateikt 

 2%
nemaz

nepiekrītu 

 13%
grūti pateikt  7%

pavisam 
neapmierināts(-a) 
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• Apstiprināt noteikumus Nr. 1 
"Kārtība, kādā organizējami skolē-
nu nodarbinātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā".

• Apstiprināt nolikumu Nr. 4 
"Olaines novada pašvaldības bērnu 
un jauniešu vasaras nometņu pro-
jektu konkurss".

• Atbalstīt dārzkopības koopera-
tīvās sabiedrības "Jāņupe-2" pro-
jektu "DKS "Jāņupe-2" koplietoša-
nas infrastruktūras (ceļa) seguma 
atjaunošana" par kopējo summu  
9474,42 EUR ar pašvaldības līdzfi-
nansējumu 6823,26 EUR apmērā, 
ko veido:
- 80% apmērā no iesniegtā pro-

jekta realizēšanai nepieciešamā 
finansējuma (no saņemtā NIN), 
kas ir 5562,81 EUR;

- 50% apmērā no iesniegtā pro-
jekta realizēšanai nepieciešamā 
finansējuma no summas, kura 
pārsniedz NIN – 1260,45 EUR.

• Līdzfinansēt biedrības "Medem-
ciema biedrība" Eiropas Savienības 
fonda ELFLA atbalstīto projektu 
"Āra trenažieru laukuma izveide" 
10% apmērā no kopējām attiecinā-
majām izmaksām 10 563,22 EUR 
apmērā, tas ir, 1056,32 EUR ar 
PVN. 

• Noteikt pašvaldības atbildīgos 
darbiniekus ar tiesībām apliecināt 
vēlētāju parakstus: Dzimtsaraks-
tu nodaļas vadītāja I. Brence, Bā-
riņtiesas priekšsēdētāja I. Vilnere, 
Olaines pagasta pārvaldes vadītāja  
A. Rituma. Noteikt maksu par pa-
raksta apliecināšanu saistībā ar pa-
rakstu vākšanu par likumprojektu 
vai Satversmes grozījumu projektu 
– 1,42 EUR.

• Atļaut VAS "Latvijas dzelzceļš" 
uzsākt paredzēto darbību "Esošo 
publisko, stratēģiskās (valsts) nozī-
mes dzelzceļa līniju elektrifikācija" 
Olaines novada administratīvās teri-
torijas robežās saskaņā ar LR Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas Vides pārraudzības valsts 
biroja 2014. gada 30. decembra atzi-
numu Nr. 7 par ietekmes uz vidi no-
vērtējuma ziņojumu Latvijas dzelz-
ceļa esošo publisko dzelzceļa līniju 
elektrifikācijai. 

• Pieņemt dāvinājumu (ziedoju-
mu) no šādiem ziedotājiem: 1500 
EUR apmērā no AS "Olainfarm", 
500 EUR apmērā no SIA "Olai-
nes Kūdra", 500 EUR apmērā no  
SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca "Bio-
lars"" Olaines pilsētas 48. gadadie-
nas svētku salūta organizēšanai.

• Ilgstošās sociālās aprūpes pakal-
pojuma saņemšanai p/a "Olaines 
sociālais dienests" Olaines sociālās 
aprūpes centrā uz pastāvīgu laiku 
uzņemt trīs personas.

• Piekrist, ka LR nepilsonis I. P. ie-
gūst īpašumā 1/4 domājamo daļu no 
zemes dārzkopības sabiedrībā (turp-
māk – d/s) "Liepas" Nr. X (Jāņupē) 
0,0626 ha platībā un Izraēlas pilso-
nis I. S. iegūst īpašumā 3/4 domā-
jamās daļas no zemes d/s "Liepas" 
Nr.X (Jāņupē) 0,0626 ha platībā. 
Informēt I. P. un I. S. par pienākumu 
pieteikties pie d/s "Liepas" valdes 
priekšsēdētāja kā jaunajiem nekus-
tamā īpašuma (turpmāk – NĪ) īpaš-
niekiem.

• Apstiprināt noteikumus Nr. 2 
"Kārtība, kādā Olaines novada paš-
valdība iznomā un nosaka zemes 
nomas maksu par pašvaldības fak-

tiskajā valdījumā esošiem Rezerves 
zemes fondā ieskaitītajiem zemes 
gabaliem". Uzdot Īpašuma un ju-
ridiskajai nodaļai apkopot personu 
iesniegumus ar ierosinājumu par 
Rezerves zemes fondā ieskaitīto 
zemes gabalu nomu un noteikumos 
noteiktajā kārtībā sagatavot izsoles 
noteikumus par ierosinātajiem ze-
mes gabaliem. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Ķekavas novada pašvaldībai pie-
derošajām SIA "Rīgas apriņķa avī-
ze" 821 kapitāla daļām par kopējo 
atsavināšanas vērtību.

• Piekrist, ka LR nepilsone T. B. 
iegūst īpašumā 1/2 domājamo daļu 
no zemes gabala Bērzu ielā X (Stū-
nīšos) 0,1179 ha platībā.

• Piekrist, ka LR nepilsone J. K. ie-
gūst īpašumā zemi d/s "VEF-Balo-
ži" Nr. X (Medemciemā) 0,0470 ha 
platībā. Informēt J. K. par pienāku-
mu pieteikties pie d/s "VEF-Baloži" 
valdes priekšsēdētāja kā jaunajai NĪ 
īpašniecei.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavi-
nāmo NĪ Zemgales ielā X (Olainē).

• Neizmantot pirmpirkuma tiesī-
bas uz trim atsavināmiem NĪ d/s 
"Stūnīši". Piekrist, ka SIA "NIK 
Drošības Sistēmas" iegūst īpašumā 
trīs NĪ (zemi) 0,0627 ha, 0,0637 ha 
un 0,0558 ha platībā d/s "Stūnīši". 
Informēt SIA "NIK Drošības Sistē-
mas" par pienākumu pieteikties pie 
d/s "Stūnīši" valdes priekšsēdētāja 
kā jaunajiem NĪ īpašniekiem.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesī-
bas uz diviem atsavināmajiem NĪ 

d/s "VEF-Baloži". Piekrist, ka LR 
nepilsone V. L. iegūst īpašumā di-
vus NĪ (zemi) 0,059 ha un 0,051 ha 
platībā d/s "VEF-Baloži". Informēt  
V. L. par pienākumu pieteikties pie 
d/s "VEF-Baloži" valdes priekšsē-
dētāja kā jaunajai NĪ īpašniecei.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesī-
bas uz atsavināmo NĪ d/s "Mežsētu 
Dārzs" Nr. X (Jāņupē). Piekrist, ka 
LR nepilsonis J. G. iegūst īpašumā 
zemi d/s "Mežsētu Dārzs" X 0,063 
ha platībā, Jāņupē. Informēt J. G. 
par pienākumu pieteikties pie d/s 
"Mežsētu Dārzs" valdes priekšsēdē-
tāja kā jaunajam NĪ īpašniekam.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz atsavināmo NĪ d/s "Jāņupe-2". 
Piekrist, ka LR nepilsone E. R. ie-
gūst īpašumā 1/2 domājamo daļu no 
zemes d/s "Jāņupe-2" Nr. X 0,0629 
ha platībā. Informēt E. R. un A. R. 
Z. par pienākumu pieteikties pie d/s 
"Jāņupe-2" valdes priekšsēdētāja kā 
jaunajām NĪ īpašniecēm.

• Pagarināt 2010. gada 3. februāra 
Zemes nomas līguma termiņu ar SIA 
"Asbar" par septiņiem gadiem, līdz 
2022. gada 31. janvārim.

• Izbeigt 2007. gada 28. novembrī 
noslēgto Lauku apvidus nomas lī-
gumu Nr. 133 par zemes gabala d/s 
"Cīrulīši" (Grēnēs) 0,06 ha platībā 
iznomāšanu V. K. sakarā ar personas 
iesniegumu. Piedzīt nesamaksāto NĪ 
nodokli un zemes nomas maksu.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemes gabalu d/s "Stars" Nr. X (Dā-
vos) 0,0613 ha platībā zemes nom-
niekam S. K.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemes gabalu d/s "Liepkalnes 1"  
Nr. X (Jāņupē) 0,0563 ha platībā ze-
mes nomniekam T. B.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemes gabalu d/s "Lazdas" Nr. X 
(Jāņupē) 0,0808 ha platībā zemes 
nomniekam H. Š.

OLAINES	PELDBASEINS
Noteikt Olaines peldbaseina Sta-
diona ielā 2, Olainē, darba laiku un 
maksu par pakalpojumiem (peldē-
šanas nodarbības ilgums ir 60 min., 
apmeklējuma kopējais ilgums ir 1 st. 
30 min.).
Peldbaseina viena apmeklējuma rei-
ze	pieaugušajiem:
- pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 

18.00 – 3 EUR;
- otrdienās, trešdienās, ceturtdie-

nās, piektdienās no plkst. 16.00 
līdz 18.00 – 3 EUR;

- pirmdienās, otrdienās, trešdie-
nās, ceturtdienās, piektdienās no 
plkst. 18.00 līdz 22.00 – 4 EUR;

- sestdienās no plkst. 11.00 līdz 
22.00 (no 15.00 līdz 16.00 sani-
tārā stunda) – 4 EUR;

- svētdienās no plkst. 12.00 līdz 
20.00 (no 15.00 līdz 16.00 sani-
tārā stunda) – 4 EUR.

Peldbaseina viena apmeklējuma 
reize	 bērniem	 un	 jauniešiem	 (no	
7	līdz	16	gadiem), uzrādot skolēnu 
apliecību, maksā 1 EUR. 

Peldbaseina viena apmeklējuma 
reize pensionāriem,	 represētām	
personām,	 maznodrošinātām	 ģi-
menēm,	 pirmās	 un	 otrās	 grupas	
invalīdiem,	 bāreņiem (uzrādot at-
tiecīgu dokumentu) pirmdienās no 
plkst. 15.00 līdz 18.00 un otrdienās 
no plkst. 16.00 līdz 18.00 maksā  
1 EUR.

Peldbaseina viena apmeklējuma 
reize Olaines Sporta	centra	bērnu	
peldēšanas	 sekcijas	 dalībniekiem 
– 1 EUR.

Noteikt, ka bez	maksas peldbaseinu 
apmeklē:
- bērni līdz 7 gadu vecumam 
 (pieaugušā uzraudzībā), 
- bērni invalīdi (uzrādot attiecīgu 

dokumentu) ar vienu pavadoni,
- daudzbērnu ģimenes (uzrādot 

attiecīgu dokumentu).

Peldbaseina	abonementa maksa: 
- pieaugušajiem 5 nodarbības – 
 18 EUR,
- pieaugušajiem 10 nodarbības – 

30 EUR,
- bērniem un jauniešiem 
 (no 7 līdz 16 gadiem) 5 nodarbī-

bas – 4 EUR,
- bērniem un jauniešiem 
 (no 7 līdz 16 gadiem) 
 10 nodarbības – 8 EUR.

Peldbaseina ģimenes	biļetes maksa:
- 2 pieaugušie un 2 bērni – 8 EUR,
- 2 pieaugušie un 1 bērns – 
 8 EUR,
- 1 pieaugušais un 2 bērni – 
 4 EUR.

Visa peldbaseina izmantošana mak-
sā 100 EUR par 1 stundu.
 
Viena peldbaseina celiņa izmantoša-
na maksā 25 EUR par 1 stundu. 

Darba dienās no plkst. 18.00 līdz 
22.00 un brīvdienās peldbaseina 
apmeklējuma cenā iekļauts saunas 
apmeklējums.

Olaines peldbaseina vingrošanas 
zāles nomas maksa ir 7 EUR par 1 
stundu. 

OLAINES	SLIDOTAVA
Noteikt Olaines slidotavai Kūdras 
ielā 5, Olainē, šādas pakalpojumu 
cenas par 1 stundu:
- 85 EUR – ledus laukuma noma 

(nomas maksā iekļauta ģērbtuves 
izmantošana),

- 1,40 EUR – maksa pieauguša-
jiem publiskajā slidošanā,

- 0,50 EUR – maksa bērniem	un	
jauniešiem (no 7 līdz 16 ga-
diem), pensionāriem,	represē-
tām	personām,	maznodrošinā-
tām	ģimenēm,	pirmās	un	otrās	
grupas	invalīdiem	un	bāreņiem 
(uzrādot attiecīgu dokumentu) 
publiskajā slidošanā,

- 0,70 EUR – slidu noma,
- 15 EUR – slidotavas laukuma 

noma vasaras sezonā (nomas 
maksā iekļauta ģērbtuves izman-
tošana).

Noteikt, ka bez	 maksas publisko 
slidošanu apmeklē:
- bērni līdz 7 gadu vecumam 
 (pieaugušā uzraudzībā),
- bērni invalīdi (uzrādot attiecīgu 

dokumentu) ar vienu pavadoni,

- daudzbērnu ģimenes (uzrādot 
attiecīgu dokumentu).

Noteikt šādas maksas	par	nodarbī-
bām Olaines slidotavā:
- par hokeja nodarbībām – 5 EUR 

mēnesī (3 nodarbības nedēļā) no 
viena dalībnieka, neatkarīgi no 
nodarbību apmeklējuma skaita; 

- par daiļslidošanas nodarbībām 
– 5 EUR mēnesī (2 nodarbības 
nedēļā) no viena dalībnieka, ne-
atkarīgi no nodarbību apmeklēju-
ma skaita.

SPORTA	NAMA	TELPAS
Noteikt šādas maksas par Olaines 
Sporta nama Zemgales ielā 33A, 
Olainē, telpu izmantošanu:
- lielā zāle – 15 EUR par 1 stundu 

(telpu nomas maksā iekļauta 
 1 ģērbtuves izmantošana),
- boksa zāle – 7 EUR par 1 stundu 

(telpu nomas maksā iekļauta 
 1 ģērbtuves izmantošana),

- sauna – 7 EUR par 1 stundu 
 (telpu nomas maksā iekļauta 
 1 ģērbtuves izmantošana),
- papildu ģērbtuves izmantošana – 

5 EUR,
- viss Olaines Sporta nams pasā-

kumiem – 100 EUR par 1 stun-
du.

Noteikt, ka Olaines Sporta nama 
telpas var izmantot bez	maksas, ie-
priekš saskaņojot ar Olaines Sporta 
centra direktoru:
- Olaines novada izglītības iestā-

des mācību procesa nodrošināša-
nai, 

- Olaines Sporta centra atbals-
tāmās biedrības un komandas 
bērnu un jauniešu sporta sekciju 
nodarbībām, 

- Olaines novada pašvaldības ies-
tādes dažādu pasākumu organi-
zēšanai.

Lēmums stājas spēkā ar 2015. gada 
1. martu.

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •

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

TELPU	NOMAS	MAKSAS	UN	MAKSAS	PAKALPOJUMI	OLAINES	SPORTA	CENTRĀ

Olaines	novada	pašvaldība	izsludina	
ĪRES	TIESĪBU	IZSOLI	UZ	12	GADIEM	

vienistabas	dzīvoklim	Gaismas	ielā	4-28,	Stūnīšos,	
Olaines	pagastā,	Olaines	novadā	(36,2 m², 2. stāvs).

Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 19. marta plkst. 12.00. 
Īres tiesību izsoles sākumcena – 200 EUR.

Īres tiesību izsoles solis – 100 EUR. 
Izsoles reģistrācijas nodeva – 15 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapas 
www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".

BŪSIM	KOPĀ
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltītā piemiņas brīdī  

24.	martā	plkst.	14.00
pie Olaines piemiņas akmens, lai kopīgi noliktu ziedus!

 Plkst. 15.00 visi biedri tiek laipni aicināti NVO apvienības telpās, 
Zemgales ielā 31, 3. st., uz tasi tējas vai kafijas.

Olaines Politiski represēto personu klubs "Atbalss"

Olaines novada pašvaldība lūdz atsaukties interesentus 
dzīvojamo telpu (dzīvokļu) "Birznieki 1"-18 un "Birznieki 1"-17, 

Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā,
iegūšanai īpašumā vai dzīvojamo telpu īres tiesību iegūšanai, savedot 

dzīvojamās telpas dzīvošanai derīgā kārtībā. 
Iesniegumi iesniedzami Olaines novada pašvaldībā

Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 1. stāvā, Apmeklētāju 
pieņemšanas un informācijas centrā. Informācijai – tālr. 67146029.
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Olaines
novada dome
Olaines
novada dome

KULTŪRA	(sīkāka	informācija	–	www.olaineskultura.lv)
Leļļu	izrāde	bērniem	"Upe"

Pavasara	sadejošanās	–	"Iedejojam	pavasari!"	
Piedalās deju kolektīvi no Saulkrastiem, Katlakalna, 
Carnikavas un Olaines.
Jauno	dziedātāju	konkurss	"Pepijas	dziesmu	koferis"
Koncerts	"Austrumdeju	ritmos"
Ansambļu	sadziedāšanās	koncerts	
"Pavasara	strauta	dziesma"
J.	Vītola	Mūzikas	akadēmijas	studentu	Edgara	Siliņa	
un	Māra	Konstanta	diplomeksāmens	–	koncerts
Piedalās TAD "Pērle", "Teiksma", TDK "Imanta".
Mazo	vokālistu	konkurss	"Cālis	2015"
Moderno	deju	studijas	"Dance	Art"	
organizētās	sporta	deju	sacensības
Lieldienu	atrakcijas,	izklaides	un	Olaines KN jauniešu 
teātra studijas "ODA"	izrāde	"Oliņš	Boliņš"
Pasākums	"Teodoram	Zeifertam	–	150"
Krievu	romanču	vakars	ar	Viktoru	Kozlitinu
Senioru	deju	grupu	koncerts
"Tik	tāpēc,	ka	pasaule	apkārt	kļūst	zaļi	zaļa..."
Koncerti	slāvu	kultūras	nedēļas	ietvaros
Bērnu	dziesmu	un	deju	uzvedums	"Runcīša	draugi"
IZSTĀDES
Olainietes	Svetlanas	Širokajas	gleznas

Izstāde	"Latviešu	medicīnas	darbinieki	1.	pasaules	karā"
Sadarbībā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju.
30	lelles	latviešu	tautastērpos	no	Zviedrijas

Izstāde	slāvu	kultūras	nedēļas	ietvaros

SPORTS	(sīkāka	informācija	–	www.olainessports.lv)
Olaines	novada	peldēšanas	sacensības
Olaines	Sporta	centra	balvas	izcīņa	galda	tenisā (5. kārta)
Olaines	novada	florbola	turnīrs	"3	PRET	3"
IZGLĪTĪBA
Saruna	par	rožu	audzēšanu
Lektore – rožu audzētāja Daila Trubiņa.
Muzejpedagoģiskā	nodarbība	"Sagaidām	Lieldienas"

Muzejpedagoģiskā	nodarbība	"Tā	maksāja	olainieši"

Olaines Kultūras namā
(ieejas maksa – 1 EUR)
Olaines Kultūras namā

Olaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā

Jaunolaines Kultūras namā 

Olaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
(ieejas maksa – 5 vai 6 EUR)
Parkā pie Olaines Kultūras nama

Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā

Olaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines peldbaseinā
Olaines sporta namā, Zemgales ielā 33A
Olaines sporta namā, Zemgales ielā 33A

Olaines Pieaugušo izglītības centrā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā 

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

19.03. plkst. 17.00

20.03. plkst. 15.00

21.03. plkst. 12.00
22.03. plkst. 16.00
28.03. plkst. 15.00

28.03. plkst. 15.00

04.04. plkst. 11.00
04.04., sākot no 10.00
(programma: www.olaine.lv)
05.04. plkst. 11.00

07.04. plkst. 16.00
16.04. plkst. 19.00
18.04. plkst. 13.00

18.04. un 19.04.
19.04. plkst. 16.00

Atklāšana 17.03. plkst. 16.00, 
izstāde no 17.03. līdz 11.04.
Izstāde apskatāma 
līdz 31.03.
Izstāde apskatāma no 
01.04. līdz 30.05.
Atklāšana 13.04. plkst. 16.00, 
izstāde no 13.04. līdz 11.05.

20.03. plkst. 20.00
12.04. plkst. 10.30
Datums tiks precizēts

30.03. plkst. 17.00

01.04. – 02.04.
(Ar iepriekšēju pieteikšanos)
(Ar iepriekšēju pieteikšanos)

Olaines	novada	
pašvaldība		
sirsnīgi	sveic	
martā

Pasākumi Olaines novadā martā un aprīlī

Olaines	novada	dzimtsarakstu	nodaļā	
no	2015.	gada	20.	februāra	līdz	9.	martam	reģistrētie	mirušie

Olaines	novada	pašvaldība	izsaka	līdzjūtību	tuviniekiem!

Balašovs Ivans, 56 gadus vecs, 23.02.2015.
Jurkeviča Viktorija, 85 gadus veca, 24.02.2015.
Kozlovskis Arnolds, 27 gadus vecs, 18.02.2015.
Krivašonoka Olga, 82 gadus veca, 07.03.2015.

Medne Valija, 93 gadus veca, 27.02.2015.
Priede Valda, 83 gadus veca, 06.03.2015.

Ribakovs Jegors, 59 gadus vecs, 21.02.2015.
Salmiņa Ausma, 83 gadus veca, 09.03.2015. 

Skara Darja, 87 gadus veca, 21.02.2015.
Smane Zita, 33 gadus veca, 27.02.2015.
Verze Aina, 80 gadus veca, 08.03.2015.

Zīvarts Edmunds,76 gadus vecs, 28.02.2015.

KAD		 KAS		 KUR

Ziņas par jubilāriem uz 10.03.2015.

Vaclavu	un	Jaņinu	Beimo!	
Laulība reģistrēta 1965. gada 27. februārī 
Olaines ciema izpildu komitejā.

sveic ZELTA kāzās

Mums pieder saule un sirds.
Man pieder tava, 
tev pieder mana.
/K.Skalbe/

70. gadskārtā
Alpu	Valdi
Baicovu	Aurēliju
Derevcovu	Igoru
Ernstsonu	Jāni
Jablonsku	Martu
Krivicki	Jevgeņiju
Ozolu	Juri
Solovjovu	Valentīnu
Tauriņu	Raiti

75. gadskārtā
Akaševu	Mihailu
Aļeksejevu	Nadeždu
Antipovu	Viktoru
Artjomovu	Vladimiru
Beimo	Lidiju
Borisovu	Mariju
Drinovu	Jevgeņiju
Dževečku	Broņislavu
Griščenko	Nikolaju
Jevsejevu	Svetlanu
Klentak	Valentinu
Korsakovu	Vladimiru
Kovaļovu	Veru
Kozhevnikov	Yury
Kruticki	Vasiliju
Kucu	Vladislavu
Kuzņecovu	Ēru
Maculeviču	Janinu
Migunov	Stanislav
Ohrimenko	Anatoliju
Poļegoško	Antoņinu
Poserjajevu	Ļubovu
Rubeni	Māru
Šuneli	Jāni
Turlo	Martu
Vanagu	Maigu
Zveju	Astrīdu

80. gadskārtā
Gončarovu	Anatoliju
Iznovu	Jevgeņiju
Kravčenko	Nadeždu
Novikovu	Miroslavu	
Romanovu	Lidiju	
Rubašenko	Aleksandru	
Spunnītu	Arturu	
Ščerbakovu	Mariju
Zavadski	Pēteri

85. gadskārtā
Bojevu	Františku
Pugaču	Jevdokiju
Rutku	Teklu

90. gadskārtā
Garšneku	Vandu
Geidāni	Maigu
Karlovu	Antoņinu

91. gadskārtā
Bočegovu	Jevdokiju
Prytyskaya	Stsiafaniya

92. gadskārtā
Oliņu	Bruno

93. gadskārtā
Timošinu	Jefrosiju

Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines domes vēstis". 
Iznāk kopš 2004. gada. Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: natalja.tropkina@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 67146026, 67146022.

Jaunolaines Kultūras nama senioru sieviešu vokālais 
ansamblis "Sarma" ieguva augstākās pakāpes novērtējumu 

Jelgavas novada, Jelgavas pilsētas, Olaines un Bauskas 
novadu vokālo ansambļu skatē, kas notika Jelgavā 
28. februārī. Apsveicam kolektīvu un tā vadītāju 

Baibu Ozoliņu ar panākumiem skatē!


