
Jau vairāk kā trīs gadus 
esam vienoti un rūpējamies 
par mūsu kopīgajām mājām 
– Olaines novadu. 

Šis laiks mums visiem ir 
bijis ļoti īpašs. Administratīvi 
teritoriālā reforma mūs ir no-
stādījusi daudzu organizato-
risku, novada attīstības un citu 
problēmu priekšā. Esošos aps-
tākļos cenšamies darīt maksi-
māli daudz, bet nav iespējams 
uzreiz īsā laika posmā izda-
rīt visu, ko mēs ar jums kopā 
vēlamies, tāpēc jautājumi tiek 
risināti pakāpeniski, pievēršot 
uzmanību gan sociālajai jo-
mai, gan izglītībai, gan attīstī-
bai u.c. Cenšamies darīt visu, 
lai pēc apvienošanās justos 
labi ikviens novada iedzīvo-
tājs - gan Olaines pagastā, gan 
Olaines pilsētā dzīvojošs, gan 
maziņš, gan liels. Protams, kat-
rai novada apdzīvotai vietai ir 
sava specifika, un tās iedzīvo-
tājiem ir savas rūpes un raizes, 
ko iespēju robežās savā darbā 
ņemam vērā. 

Ir paveikts nozīmīgs darbs 
un daudz darba vēl ir priekšā! 
Kaut gan atskaitēs uzskaitām 
padarītos darbus, mūsu vērtī-
ba ir nevis šie darbi, bet mūsu 
iedzīvotāji, kuru labā tie tika 
veikti. Pateicoties arī jūsu 
darbam, attieksmei un aktī-
vai līdzdalībai, talantiem un 
sasniegumiem, mūsu novads 
mainās un attīstās, veidojas tā 
jaunais tēls. 

Galvenie mūsu darba vēr-
tētāji esat jūs, Olaines novada 
iedzīvotāji. Vēlos minēt da-
žus pēdējos gados paveiktos 
darbus, par kuriem esam sa-
ņēmuši atzinīgu iedzīvotāju 
novērtējumu: sakārtotu ūdens-
saimniecību, izbūvētus ceļus, 

Dāvā 
prieku!

Aicina atbalstīt bērnu – 
Rūtas un Timofeja rehabilitā-
cijas procesu

2. lpp.

Olainieši 
runā

Rubrika, ko turpmāk pub-
licēsim regulāri – iedzīvotāju 
viedokļi par dažādām tēmām

3. lpp.

Paaudžu 
tikšanās

Olaines Vēstures un māks-
las muzejā notika ikgadējā pa-
audžu tikšanās

5. lpp.

Veloceliņš 
uzbūvēts
Ir pabeigta EZF līdzfinan-

sētā veloceliņa Jaunolaine – 
Olaine būvniecība

5. lpp.

Sveic 36 
mazuļus

Svinīgajā sveikšanā Olai-
nes novada domē šoreiz karo-
tītes 36 jaundzimušajiem

8. lpp.

Cienījamie Olaines 
novada iedzīvotāji!
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Sveces no zvaigznēm aizņemas gaismu,

Arī sirdij pieskaras brīnums…
Dvēsele dungo zināmo dziesmu

Par ticības spēku, cerību liesmu,
Mīlestību, kas cilvēkus vieno.

Gaišus un siltus, mierīgus un 
priecīgus Ziemassvētkus ikvienam!
Veiksmīgu un panākumiem bagātu 

2013. gadu!

Olaines novada pašvaldība

Уже более трех лет мы 
вместе заботимся о нашем 
общем доме – Олайнском 
крае. 

В это время решались как 
организационные вопросы 
(вставшие на повестку дня в 
следствии административно 
– территориальной рефор-
мы), так и другие вопросы 
развития нашего края. В ны-
нешних условиях стараемся 
сделать оптимально много, 
но невозможно в этот ко-
роткий период сделать сразу 
все, о чем мы с вами мечта-
ем. Поэтому все вопросы ре-
шаются постепенно, уделяя 
внимание всем функциям 
самоуправления, в т.ч. соци-
альной сфере, образованию 
и развитию. Мы стараемся 
сделать так, чтобы каждый 
житель края  проживающий 
в Олайнской волости или го-
роде, будучи ребенком или 
взрослым чувствовал себя 
здесь хорошо. Конечно же, 
у каждого населенного ме-
ста края и его жителей свои 
проблемы и заботы, которые 
мы, по мере возможностей, 
стараемся учитывать в своей 
работе. 

Проделана значительная 
работа и не меньше еще впе-
реди! Хоть в отчетах пере-
числяем сделаные работы, 
нашей ценностью являют-
ся не они, а наши жители, 
ради которых и вводятся эти 
новшества. Также благодаря 
вашей работе, отношению 
и активному соучастию, ва-
шим талантам и достиже-
ниям наш край меняется и 
развивается, создается его 
новый образ.

Вы, жители нашего края, 
являетесь главными оцен-
щиками нашей работы. 

Перечислю только часть за 
последние годы проделан-
ных работ, которые получи-
ли положительную оценку 
жителей, с остальными вы 
ознакомитесь в календаре. 
Это и приведенное в порядок 
водное хозяйство, построен-
ные дороги, уличное освеще-
ние, пешеходные и велодо-
рожки, уличные тренажеры, 
благоустроенный лесопарк 
и построенная эстрада, ре-
конструированный стадион 
в Олайне и Яунолайне, улуч-
шение условий обучения и 
питания в школах, пристрой-
ка к д/с «Magonīte», чество-
вание новорожденных и пар 
Золотых свадеб, стипендии 
старшеклассникам, под-
держка садоводческих коо-
перативов и жителей из отда-
ленных жилых пунктов края, 
социальная помощь... Для 
нас это был период упорной 
работы и приобретения опы-
та, который каждый из вас 
может оценивать по-своему. 
Но не зря есть выражение – 
Хочешь избежать критики, 
ничего не делай, ничего не 
говори и никем не будь!

Пусть наша вера в свой 
край и добрые дела делают 
Олайнский край сильным!

Будем держаться вместе, 
уважать и поддерживать 
друг друга, ведь только так 
сможем двигаться вперед! 

Будем едины в праздники 
и будни!

Желаю жителям Олайн-
ского края крепкого здоро-
вья, согласия в семейной 
жизни и успехов во всех на-
чинаниях!

Янис Павлович,
Председатель Олайнской 

краевой думы

Уважаемые жители 
Олайнского края!

Sapostas egles svētākai naktij
Sveces no zvaigznēm aizņemas gaismu,

Arī sirdij pieskaras brīnums…
Dvēsele dungo zināmo dziesmu

Par ticības spēku, cerību liesmu,
Mīlestību, kas cilvēkus vieno.

Gaišus un siltus, mierīgus un 
priecīgus Ziemassvētkus ikvienam!
Veiksmīgu un panākumiem bagātu 

2013. gadu!

Olaines novada pašvaldība

apgaismojumu, gājēju un ve-
losipēdistu celiņus, āra trena-
žierus, labiekārtotu Mežaparku 
un uzceltu estrādi, rekonstruēto 
stadionu Olainē un Jaunolainē. 
Paldies iedzīvotāji ir teiku-
ši arī par mācību apstākļu un 
ēdināšanas uzlabošanu skolās, 
par piebūvi PII „Magonīte”, 
par nodrošināšanu ar vietām 
pirmsskolas izglītības iestā-
dēs, par jaundzimušo un Zelta 
kāzu jubilāru godināšanu, par 
pašvaldības stipendijām vidus-
skolēniem, par atbalstu dārzko-
pības sabiedrībās un novada at-
tālākajās vietās dzīvojošajiem 
iedzīvotājiem, par sociālajiem 
pabalstiem, sociālo aprūpi un 
citu dažāda veida palīdzību... 
Šis bija pieredzes gūšanas un 
neatlaidīga darba posms, kuru 

katrs var vērtēt pēc saviem ie-
skatiem. Ne velti ir teiciens – 
„Gribi izvairīties no kritikas, 
neko nedari, neko nesaki un 
nekas neesi”! 

Lai mūsu ticība savam 
novadam un labie darbi dara 
Olaines novadu stipru!

Turēsimies kopā, cienīsim 
un atbalstīsim viens otru, jo 
tikai tā būs iespējams virzīties 
uz priekšu!

Esam vienoti svētkos un ik-
dienā!

Vēlu Olaines novada iedzī-
votājiem stipru veselību, sati-
cību ģimenes dzīvē un panāku-
mus visos darbos!

Jānis Pavlovičs,
Olaines novada domes 

priekšsēdētājs
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Gada nogale un Ziemas-
svētku gaidīšanas laiks ikvie-
nam no mums liek atskatīties 
uz paveikto un ar ticību un 
cerībām lūkoties nākotnē. 
Katram mums ir savas vaja-
dzības un vēlmes. Vienam tās 
saistās ar jaunu auto, kādam 
citam – ar biežāku teātru ap-
meklējumu, vēl kāds cer, ka 
atradīs darbu un spēs parū-
pēties par savu ģimeni. Ik-
vienam ir sapņi un ikviens ir 
pelnījis to piepildījumu.

Arī Rūtas un Timofeja ve-
cākiem ir sapnis – veseli bērni, 
kuri tāpat kā viņu vienaudži 
spētu skriet, rotaļāties, mācī-
ties un vakaros mammai un tē-
tim pastāstīt par saviem dienas 
notikumiem, lai šie bērni iz-
augtu par krietniem cilvēkiem, 
kas šo pasauli padarītu vēl brī-
nišķīgāku. Vai viņu sapnim ir 
lemts piepildīties?

Rūta ir ļoti pozitīva un aktī-
va meitene. Rūtai ir nopietnas 
veselības problēmas, kas izpau-
žas gan kā smagi garīgās attīstī-
bas, gan kustību un koordināci-
jas traucējumi. Meitene nerunā 

un tas būtiski ietekmē Rūtas 
sadzīvi. Traucējumu iemeslus 
mediķi joprojām meklē. Attīs-
tības veicināšanai speciālisti 
ieteica apmeklēt delfīnterapiju, 
un 2011. gadā Rūta pirmo reizi 
mūžā satikās ar delfīnu un ļāvās 
šī ūdens iemītnieka terapijas 
spējām. Pēc saņemtā kursa no-
vērojamas ļoti pozitīvas izmai-
ņas meitenītes attīstībā. Redzot 
attīstības dinamiku, speciālisti 
iesaka Rūtai turpināt delfīntera-
piju, jo tikai periodiska procesu 
atkārtošana var ikvienu tuvināt 
iespējami labākam rezultātam. 

Timofejam ir līdzsvara un 
uztveres traucējumi, aizkavēta 
arī valodas attīstība. Trīs mē-
nešu vecumā zēnam tika veikta 
sirds operācija. Timofejs re-
gulāri apmeklē bērnudārzu un 
vairākus rehabilitācijas speciā-
listus: fizioterapeitu, logopēdu, 
ergoterapeitu – tā ir viņa ikdie-
na. Sensomotorās un valodas 
attīstības stimulācijai arī Timo-
fejam speciālisti iesaka apmek-
lēt delfīnterapiju. 

Olaines 1. vidussko-
las skolēnu parlaments no  
10. līdz 15. decembrim or-

ganizēja labdarības nedēļu 
“Atver sirdi!”, kuras laikā ie-
gūtie līdzekļi tika ziedoti abu 
mazo olainiešu rehabilitāci-
jai. Skolēnu parlaments šādu 
labdarības pasākumu rīko jau 
vairākus gadus. Skolēnu at-
balstu vairākkārtēji saņēmusi 
Juglas dzīvnieku patversme, 
ziedojumi vāki Iecavas no-
vada bērniem ar veselības 
traucējumiem, vairākas reizes 
palīdzēts trūcīgajām Olaines 
novada ģimenēm, ziedojot 
apģērbu, rakstāmpiederumus 
un rotaļlietas bērniem, no-
zīmīgs atbalsts sniegts kāda 
skolasbiedra ģimenei, kuras 
māja nodegusi ugunsgrēkā, 
apciemoti Olaines sociālās 
aprūpes centra iemītnieki. 
Labdarības nedēļas laikā zie-
dojumi tika vākti gan Ziemas-
svētku gardumu un dāvaniņu 
tirdziņos, gan izsolē, kurā ar 
saviem darbiem bija iespēja 
piedalīties ikvienam olainie-
tim. Labdarības nedēļa no-
slēdzās 15.decembrī ar ļoti 
sirsnīgu svētku koncertu. Šī 
nedēļa noritēja ļoti emocio-

nālā gaisotnē, dāvājot neat-
sveramu palīdzību Rūtai un 
Timofejam un liekot pašiem 
mazajiem un lielajiem ziedo-
tājiem paraudzīties apkārt un 
ieklausīties savā sirdsbalsī. 
Savu dzīves vērtību pārska-
tīšana, pārdomas un gandarī-
jums par paveikto ir akcijas 
galvenais ieguvums ikvienam 
no tās dalībniekiem.

Rūtas un Timofeja reha-
bilitācijas procesus var atbal-
stīt arī ar fonda “ziedot.lv” 
starpniecību (kā mērķi norā-
dot atbalstu Rūtai Kalniņai 
un Timofejam Okuļevičam) 
vai piedaloties akcijā „Dāvā 
bērniem prieku!”, kas norisi-
nāsies vēl līdz 24.decembrim. 
Tās laikā, nopērkot jebkuru 
no 15 produktiem, kas pieda-
lās akcijā – Pampers, Always, 
Ariel, Fairy, Gillette, Wella, 
Head&Shoulders, Naturella, 
Tide, Bonux, Lenor, Blend-
a-med, Old Spice, Pantene, 
Dreft, jūs dosiet iespēju vai-
rākiem bērniem apmeklēt vi-
ņiem tik svarīgās rehabilitāci-
jas procedūras.

Piedalies akcijā “Dāvā bērniem prieku!”

Novembris Olaines Kul-
tūras centram bija īpašs, jo 
tika atzīmēti 20 gadi, kopš 
bijušā kinoteātra “Nākotne” 
telpās (Zeiferta ielā 11) ienā-
ca pašdarbības kolektīvi un 
uz šaurās skatuves sāka no-
tikt kultūras pasākumi.

22. novembrī Olaines Kul-
tūras nams aicināja ciemos vi-
sus Kultūras centra draugus, lai 
kopā svinētu svētkus. Šie svēt-
ki iesākās ar Dejas teātra izrādi 
“TURpinĀJUMS” par cilvēku 
savstarpējo  attiecību mijiedar-
bību pilsētvidē. 

Īpaši tika apsveikti pastāvī-
gie pasākumu apmeklētāji, kuri 
kā dāvanu saņēma abonementu 
ar vietu rezervāciju uz visiem 
bezmaksas pasākumiem.

Otrajā pasākuma daļā Kul-

Olaines Kultūras centram – 20!

Olaines Kultūras centra priekštecis ēkā – kinoteātris “Nākotne” 1973. gadā.  
Foto no Olaines Vēstures un mākslas muzeja fondiem

tūras centra darbinieki saņēma 
laba vēlējumus veiksmīgam 
darbam nākotnē. Ar atzinības 
rakstu tika apbalvota direkto-
res vietniece saimnieciskajā 
darbā Mirdza Veļikodnaja par 
ilggadēju un pašaizliedzīgu 
ieguldījumu kultūras nozares 
attīstībā Olainē. Direktore Ani-
ta Kirilova saņēma pateicības 
rakstu par ilggadēju ieguldīju-
mu kultūras nozares attīstībā 
Olainē. 

Visi Olaines Kultūras cen-
tra draugi saņēma Draudzības 
sertifikātu, kā apliecinājumu 
par draudzīgu sadarbību kultū-
ras pasākumu organizēšanā un 
atbalstīšanā. 

Divdesmit gadu laikā Olai-
nes Kultūras centrs ir priecējis 
iedzīvotājus ar 920 kultūras 

pasākumiem, ko apmeklējuši 
110 000 cilvēku. Pa šo laiku 
ir notikušas 76 profesionālās 
teātru viesizrādes un 90 pro-
fesionālie vieskoncerti. Katru 
no pasākumiem vidēji apmeklē 
60-240 skatītāju. Kultūras cen-
tra pašdarbības kolektīvi, kas 
aktīvi darbojas un gūst panāku-
mus, ir jauktais koris “Dzies-
ma”, Bērnu vokālais ansamblis 
“Olaines cālīši”, deju kolektīvs 
“Janita”, bērnu deju kolek-
tīvs “Oļi”, sieviešu vokālais 
ansamblis “Undīne”, sieviešu 
vokālais ansamblis “Ivuški”, 
folkloras kopa “Dzedzieda”

Paldies Olaines novada do-
mei par atbalstu visu šo darbī-
bas gadu laikā !

Olaines Kultūras centrs

Olaines Speciālajā pirms-
skolas izglītības iestādē 
“Ābelīte” 24. un 25. novem-
brī notika biedrības “Apvie-
nība ģimeņu atbalstam Baltā 
Zvaigzne”, OSPII “Ābelīte” 
un biedrības “Latvijas Bēr-
niem ar Kustību Traucēju-
miem” rīkots seminārs “Bēr-
ni ar autismu – problēma vai 
izaicinājums”. 

Seminārā piedalījās gan 
OSPII “Ābelīte” speciālisti un 
pedagogi, gan vecāki, gan psi-
hologi, logopēdi, ergoterapeiti, 
bērnu ārsti un fizioterapeiti no 
Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas un citām medicīnas 
iestādēm.

Autisms ir funkcionāls ga-
rīgās attīstības traucējums, kas 
skar cilvēka spēju sazināties 
un sadarboties ar apkārtējiem. 
Bērni un pieaugušie ar autis-
mu nespēj saprasties ar citiem 
cilvēkiem, uztvert notikumus, 
vietas, skaņas un signālus 
mums saprotamā veidā. Viņi 
neizprot robežas un noteiku-
mus. Lielu daļu no savas dzīves 

viņi cenšas izprast sistēmu, kas 
ir visas mūsu dzīves pamatā un 
kas mums – apkārtējiem ir paš-
saprotama. Šiem cilvēkiem var 
būt ļoti labi attīstīts intelekts 
kādā noteiktā jomā, bet apkār-
tējie to var uztvert kā apsēstību.

Semināra organizatoru 
mērķis bija veidot izpratni par 
būtiskākajiem jautājumiem, 
kas skar ikvienu, kurš nonācis 
saskarsmē ar autismu – kādas 
ir diagnosticēšanas iespējas, kā 
veicināt bērna attīstību, kā vei-
dot komunikāciju, kā organizēt 
apmācību, kā rīkoties dažādās 
sadzīves situācijās. Atbildes 
un skaidrojumus uz šiem jau-
tājumiem sniedza pasaulē at-
zīta bērnu ārste, pedagoģe un 
Pikleres metodes speciāliste 
dr.Anita Zaharias (Vācija). Pa-
ralēli izsmeļošajai teorētiskajai 
bāzei lektore piedāvāja ļoti pla-
šu praksē pārbaudītu paņēmie-
nu klāstu, ko vecāki un speciā-
listi var izmantot, lai palīdzētu 
bērnam, kuram ir autisms vai 
līdzīga rakstura attīstības trau-
cējumi.

Bērni ar autismu –  
problēma vai izaicinājums

Hokeja turnīra 
“Olaines Sporta centra kauss 2013” 

spēļu grafiku var atrast 
www.olaine.lv vai sporta stendos.

Spēlēs norisinās:
Pirmdienās – 21:00, Trešdienās – 19:30,

Ceturtdienās – 19:30, 
Sestdienās – 17:00 un 18:30
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Tuvojoties ziemas sezonai, 
Olaines Sporta Centrs neplā-
no doties ziemas miegā, bet 
aktīvi turpina darbu un plāno 
gaidāmās ziemas aktivitātes 
Olaines novada iedzīvotājiem.

Olaines Sporta centrs turpi-
na rīkot izglītības iestāžu sporta 
spēles, kurās piedalās Olaines 
1.vidusskolas, Olaines 2.vidus-
skolas un Olaines un Mehāni-
kas un Tehnoloģijas koledžas 
skolēni. Vecajā gadā vēl ir pa-
redzētas florbola sacensības, 
bet janvārī un februārī tiks spē-
lēti telpu futbols, basketbols, 
tautas bumba un šorttreks.

Vēl šogad 16.decembrī pa-
redzēts Olaines novada čem-
pionāts šahā, bet hokeja turnīrs 
„Olaines Sporta centra kauss 
2013” norisināsies no decem-
bra līdz februāra beigām Olai-
nes slidotavā (spēļu grafiks - 
www.olaine.lv).

Olaines Sporta centrs atgā-
dina, ka visi peldēt gribētāji ir 
laipni gaidīti Olaines peldba-
seinā, bet tie, kam vairāk patīk 
sasalis ūdens – Olaines Slido-
tavā (laika grafiki – www.olai-
ne.lv/sports).

Nākamā gada janvārī Olai-
nes Sporta centrs piedāvās se-
mināru „Radošums fiziskajās 
aktivitātēs”, kurā varēs uzzināt 
par vingrošanu mājās, kustību 
nozīmi un piemērotākajiem ak-
tivitāšu veidiem cilvēkiem pēc 
45 gadu vecuma. Seminārs tiks 
rīkots gan Olainē, gan Jauno-
lainē. Sīkāka informācija tiks 
publicēta Olaines mājas lapā 
un informācijas stendos.

Februāri neizpaliks jau par 
tradīciju kļuvusī „Olaines Do-
mes kausa izcīņa slēpošanā”. 
Ja ziema mūs lutinās ar bagā-
tīgu sniega segu, tad slēpo-
šanas sacensības norisināsies 
2.kārtās (Olaine, Jaunolaine 
– Mežezers). Tiklīdz laika aps-
tākļi atļaus, tiks izveidotas dis-
tanču slēpošanas trases Olaines 
mežos Persiku apkārtnē. 

Februārī, Olaines pilsētas 
dzimšanas dienas svētku ie-
tvaros, Olaines Ziemas Kalns 
gaidīs visus ziemas prieku bau-
dītājus uz dažādām „ziemīgām” 
atrakcijām un izklaidēm, turklāt 
Olaines Slidotavā tiks rīkots tik 
ļoti iemīļotais „Ledus disko”.

Sporta aktivitātes 
ziemas periodā

Olaines Sporta centrs vēlas atgādināt, ka informācijai par 
sacensībām, datumiem, un citai ar sporta informācijai var sekot:

• www.olaine.lv
• www.facebook.com/OlainesSportaCentrs
• www.draugiem.lv/olainessportacentrs
• www.twitter.com/olainessportacentrs

OLAINIEŠI RUNĀ
Vai Jūs izmantojat kādu no 
Olaines novadā pieejamajām
sporta un atpūtas iespējām?

Используете ли вы 
возможности спорта или 

отдыха в Олайнском крае?
Татьяна: Конечно, часто ходим в бассейн 
и на каток, сейчас актуально. На лыжах 
ребёнок катался, очень интересно. Сама 
я тоже катаюсь. Всё очень интересно и 
хорошо сделано.

Maija: Pirms mazuļa dzimšanas 
apmeklēju slidotavu. Bet šogad viss ir 
mainījies, jo mums ir bērniņš un viss 

pieskaņots viņam. Pastaigājamies pa meža 
parku. Kad mazais būs lielāks, plānojam 

apmeklēt peldbaseinu.

Валерий: Сейчас ничем особенно 
не занимаюсь, только нагрузкой - на 
тренажёры хожу. Летом хожу на стадион 
к русской школе. Больше особенно 
заниматься нечем, у меня сын занимается, 
ходит в русскую школу, качается. На 
тренажёры постоянно хожу, прямо сейчас 
тоже иду туда.

Valentīna: Agrāk aktīvi sportoju, taču 
šobrīd gan vairs nē- esmu otrās grupas 
invalīde. Es dzīvoju Olainē kopš 1957.

gada, kad pilsēta bija viens vienīgs 
purvs. Un skat, kāda tā ir kļuvusi tagad! 
Bibliotēku bieži apmeklējam- lūk, mans 

vīrs tieši no tās nāk!

Velta: Es nūjoju. To gan vairāk daru 
pavasaros un rudeņos, jo vasarā es dzīvoju 
savās lauku mājās pie Cēsīm. Cenšos arī 
apmeklēt visus kultūras pasākumus, kurus 
rīko senioru biedrība “Liepas”. Vispār jau 
es neesmu mājās sēdētāja. Sestdien iešu uz 
pensionāru Ziemassvētku pasākumu. Uz 
pasākumiem estrādē gan neesmu bijusi, bet 
regulāri eju pastaigāties parkā.

Emīls, Artūrs un Kristaps: Jā, protams, 
izmantojam! Slidojam, ejam uz 

trenažieriem Mežaparkā. Un vasarā 
uz pasākumiem estrādē arī bijām. Bet 

slidošana patīk visvairāk! Vasarā arī uz 
stadionu Olaines 1.vidussoklā ejam – 

skrienam.

Aleksandrs: Apmeklēju baseinu. Uz estrādē 
notikušiem pasākumiem esam gājuši 
vairākas reizes, bet to jau tik nesen uzbūvēja. 
Uz stadionu pie latviešu skolas neejam, 
jo pārāk tālu – dzīvojam “jaunajā” rajonā. 
Ieteikums nākotnei: atjaunot stadionu pie 
Olaines 2. vidusskolas – ne tik dārgi, kā pie 
Olaines 1.vidusskolas, bet tomēr.
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Olaines Pieaugušo iz-
glītības centrs, sadarbībā 
ar dāmu kluba «Viktorija” 
mākslas studiju, rīkoja jau 
septīto savu darbu izstādi 
“Ejam tālāk!”

Pirms sešiem gadiem Olai-
nes Dāmu kluba “Viktorija” 
vadītāja Ludmila Radionova 
ataicināja uz Olaini mākslinieci 
Tatjanu Anufrijevu, lai pie-
vērstu Olaines dāmas daiļajai 
mākslai.

Un tā visus šos gadus katru 
pirmdienu plkst. 17.00 Olaines 
Pieaugušo izglītības centrā vi-
ņas sanāk kopā, lai eļļā, pastelī, 
gleznojumā uz zīda vai aplikā-
cijā izteiktu savas emocijas.

Vairākas dāmas gadu gaitā 
nomainījās, bet pamatkodols ir 
palicis, un mūs visus priecē šis 
ilgtermiņa projekts.

Meitenes, nākot uz nodar-
bībām, saista ne vien paveik-
tais uz audekla, bet arī vakara 
sarunas par redzēto, lasīto, sa-
dzīvē un izrādēs vēroto. 

Ik gadu, tuvojoties Latvijas 
valsts dzimšanas dienai, glez-
nošanas studijas dalībnieces 
izstādē atskaitās par gada laikā 
paveikto. Šogad klāt nāca de-
kupāžas tehnikā veidoti darbi.

Izstādes atklāšanas vaka-
rā – 12. novembrī varēja vērot 
skaistu prezentāciju par studi-
jas izstādi vasarā, Melngalvju 

namā, Rīgā. Un, saskandinot 
vīna glāzi, ikviena no studijas 
dalībniecēm varēja atkārtot šī 
gada izstādes devīzi: “Ejam 
tālāk!”.

Izstādes dalībnieces: Rudī-
te Babra, Anete Lazda Lazdi-
ņa, Rudīte Timmermane, Gaļi-
na Meijere, Ieva Ērgle, Marina 
Šķirmante, Irins Jefremova, 
Alla Tiščenko, Irina Berezans-
ka. Vadītāja Tatjana Anufrije-
va.

Izstāde bija vērojama Olai-
nes Vēstures un mākslas muze-
jā līdz 4. decembrim.

Rudīte Babra,
PIC vadītāja

Dāmu kluba izstāde “Ejam tālāk!”

2012.gada 24. – 25. no-
vembrī notika Latvijas lie-
lākās un svarīgākās sacen-
sības mākslas vingrošanā 
– Latvijas čempionāts junio-
ru (1997. – 2000.dz.g.) un se-
nioru (1996.dz.g. un vecāki) 
klasēs.

Olaini šajās sacensī-
bās pārstāvēja Marika Za-
vadska junioru klasē un Li-
liāna Kanošķe senioru klasē. 
Junioru klasē uzvarēja un 
par Latvijas junioru čempio-
ni kļuva Marika Zavadska. 
Senioru klasē priekšsacīks-
tēs Liliāna Kanošķe izcīnī-
ja tiesības startēt finālā un 
turpināja cīņu par medaļām. 
Pie medaļas šoreiz tikt ne-
izdevās, bet izcīnītā piektā 
vieta arī ir uzslavas vērta! 
Jāatzīmē arī mūsu vingrotāju 
panākumi Starptautiskajā tur-
nīrā “Olimic Cup 2012”, kurš 
norisinājās decembra sākumā 

Olaines mākslas  
vingrotājām medaļas

Liliāna Kanošķe

Rīgā: 2004.dz.g. grupā 3. vietu 
ieņēma mazā uzlecošā zvaig-
znīte Anastasija Kudrjavceva, 
1998.dz.g.grupā 1. vietu ieņē-
ma Marika Zavadska, savukārt 
1995.dz.g. grupā Liliāna Kano-
šķe ieņēma 8. vietu.

Valda Stūrmane, 
trenere

Olaines novada pašvaldība 
iedzīvotājiem atgādina, ka tu-
vojas gada beigas un lūdz no-
maksāt nekustamā īpašuma 
nodokli par 2012.gadu kā arī 
iepriekšējo gadu parādus.

Lūgums visiem nodokļu 
maksātājiem pārliecināties vai 
visi maksājumi veikti savlaicīgi 
un nav uzkrājies nodokļu parāds 
par iepriekšējiem maksāšanas 
periodiem, jo par katru noka-
vēto dienu tiek aprēķināta no-
kavējuma nauda 0,05% apmērā 
no nenomaksātās nodokļu sum-
mas. Informāciju par nekustamā 
īpašuma nodokli un nomaksas 
iespēju var saņemt Olaines no-
vada pagasta pārvaldē, Olaines 
novada domē kā arī portālā 
www.epakalpojumi.lv.

Lai atvieglotu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem 
ekonomiskās krīzes rezultātā ra-
dušos nodokļu parādu slogu un 
palielinātu budžeta ieņēmumus 
pamatojoties uz ”Nodokļu at-
balsta likumu” Olaines novada 
pašvaldība 2012.gada 26.sep-
tembrī  ir pieņēmusi Saistošos 
noteikumus Nr. 11    „Par nekus-
tamā īpašuma nodokļa un noka-
vējuma naudas atbalsta pasāku-
miem Olaines novadā”.

Likuma būtība - var tikt 
dzēsta nokavējuma nauda un 
90% soda naudas, kas saistītas 
ar nekustamā īpašuma nodokļa 
pamatparādu uz 01.09.2011., 
tiem nodokļu maksātājiem, kuri 
līdz noteiktajam termiņam sa-
maksā nodokļa atbalsts pasāku-
ma (NAP) pamatparādu un soda 
naudu 10% apmērā .

Dalībai NAP var pieteikties 
līdz 31.decembrim 2012.gadam 
(pasta zīmogs), iesniedzot no-

teiktas formas iesniegumu Olai-
nes novada pašvaldībā.

Olaines novada pašvaldī-
ba novembra mēnesī no Lauku 
atbalsta dienesta ir saņēmusi 
sarakstus par nekopto lauk-
saimniecībā izmantojamo zemi 
2012.gadā, aprēķinājusi nodokli 
un izsūtījusi maksāšanas pazi-
ņojumus par papildus aprēķi-
nāto nodokli 2012.gadā, kura 
maksāšanas termiņi iestājas 
2013.gadā.

Attiecībā uz 2013.gadu ne-
kustamā īpašuma nodokļa ap-
rēķināšanas pamatprincipi nav 
mainījušies. Ar kadastrālajām 
vērtībām 2013.gadam var iepa-
zīties Valsts zemes dienests mā-
jas lapā (www.vzd.gov.lv).

Atgādinām, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa aprēķināšanai 
nepieciešamo informāciju par 
nekustamā īpašuma sastāvu, 
tā objektiem, kā arī kadastrā-
lo vērtību pašvaldībai sniedz 
Valsts zemes dienests. Tāpēc 
gadījumā, ja nodokļa maksātā-
jam ir iebildumi par nekustamā 
īpašuma maksāšanas paziņoju-
mā norādītā nekustamā īpašuma 
sastāvu, objektu (zeme, būves, 
telpu grupas), platību, kadas-
trālo vērtību utml., tad jāvēršas 
Valsts zemes dienestā Puškina 
ielā 14Rīgā. 

Par Olaines novada pašval-
dības Saistošajiem noteikumiem 
attiecībā uz nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumiem nāko-
šajam gadā informēsim 2013.
gada janvāra-februāra mēnesī.

Vēlam veiksmi Jaunajā gadā 
un ceram uz veiksmīgu sadarbī-
bu!

Īpašuma un juridiskā nodaļa

Atgādinājums nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem

Audēju pulciņam 
“Atvasara” – 15!

Katras tautas materiālo 
kultūru raksturo dažādas 
mākslas nozares. Tai skaitā 
viena no senākām ir auša-
na. Arī Olainē aušanas tra-
dīcijas aizsākās 1972. gadā. 
Par to, kā aušanas māksla ir 
attīstījusies pa šiem gadiem, 
stāsta audēju pulciņa “Atva-
sara” vadītāja, TDM Dace 
Urbanoviča.

“Aušanas prasmi un inte-
resi par to esmu mantojusi no 
mammas. Strādājot un māco-
ties studijā “Rota” pakāpeniski 
apguvu tehniskos paņēmienus. 
Kopā ar TDM Valdu Priedi 
piedalījāmies Olaines pilsētas, 
Rīgas rajona un Republikas, kā 
arī Maskavā – tautsaimniecī-
bas sasniegumu izstādē. 1979. 
gadā saņēmu Tautas daiļamata 
meistara nosaukumu.

1980. gadā izveidoju auša-
nas pulciņu Olaines 1. vidus-
skolā, iesaistot tajā gan pieau-
gušos, gan skolēnus, tai skaitā 
arī manu meitu Mārīti Urbano-
viču. 1997. gadā nodibinājās 
pašpalīdzības centrs Olainē un 
tā paspārnē arī audēju pulciņš 
“Atvasara”. Pirmās entuziastes 

bija Valda Priede, Māra Lappo 
un Velta Hartmane, vēlāk pie-
biedrojās Leontīne un Gundega 
Bērziņas. Pēc pulciņa 10 gadu 
jubilejas pievienojās skolnie-
ces – Evita Urbanoviča, Ieva 
Jurkāne, Linda Geiba un Tatja-
na Lappo.  Sākot no 2010. gada 
aktīvi darbojas Brigita Čača. 

Dalībnieces audušas segas, 
aizkarus, plecu lakatus, tepi-
ķus, grīdas celiņus, tautiskos 
brunčus, jostas, karogus, kā arī 
prievītes un jostas. Darbi regu-
lāri tiek izstādīti Olaines Vēs-
tures un mākslas muzejā. Daļa 

no mums 15 gadus esam arī 
sieviešu invalīdu asociācijas 
“Aspazija” biedres. Šī gada 11. 
novembrī mūsu pulciņi saņē-
ma Borisa un Ināras Teterevu 
fonda balvu Brīvprātīgo cildi-
nāšanas pasākumā “Darbs dara 
darītāju”. 

Sakām paldies Olaines no-
vada pašvaldībai par finansiālo 
atbalstu, kā arī visām pulciņa 
dalībniecēm  par uzņēmību, 
darbošanās prieku un sevis 
pilnveidošanu aušanas mākslā. 
Un labprāt gaidām jaunas da-
lībnieces mūsu pulciņā!”
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Biedrības Olaines ģimeņu  
atbalstam “Pumpurs” jaunumi

Biedrība Olaines ģimeņu 
atbalstam “Pumpurs” ir uz-
sākusi projekta “Montessori 
didaktisko materiālu un pa-
matlīdzekļu iegāde biedrībai 
Olaines ģimeņu atbalstam 
“Pumpurs”” īstenošanu. 

Projekta ietvaros tiks iegā-
dāti Montessori materiāli un 
pamatlīdzekļi kvalitatīvu Mon-
tessori nodarbību norisei Olai-

nes novada bērniem, t.sk. bēr-
niem ar īpašām vajadzībām un 
mācīšanās grūtībām, tādējādi 
paplašinot un uzlabojot bied-
rības sniegtos pakalpojumus 
Olaines bērniem un viņu ve-
cākiem. Projekts tiek realizēts 
Eiropas Lauksaimniecības fon-
da Lauku attīstībai (ELFLA) 
LEADER pieejas ietvaros un 
tā kopējās izmaksas ir 4731,61 
Ls (ELFLA finansējums 90% 
- 4258,44Ls; līdzfinansējums 
10%- 473,16Ls).

Jolanta Briede,
Biedrības Olaines ģimeņu 

atbalstam ”Pumpurs”  
valdes priekšsēdētāja

Noslēdzies darbības prog-
rammas „Cilvēkresursi un no-
darbinātība” papildinājuma 
1.5.3.1. aktivitātes „Speciālis-
tu piesaiste plānošanas reģio-
niem, pilsētām un novadiem” 
projekts „Olaines novada 
pašvaldības administratīvās 
kapacitātes paaugstināšana, 
piesaistot atbilstošus speciā-
listus” (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/

Noslēdzas ESF projekts 
par speciālistu piesaisti 
pašvaldības darbā

IPIA/VRAA/012).
2010.gada decembrī Olai-

nes novada pašvaldībā darbu 
uzsāka divi speciālisti- P/a 
„Olaines sociālais dienests” 
juriskonsults un Īpašumu un 
juridiskās nodaļas referents. 
Speciālistu atalgojums 100% 
apmērā tika segts no Eiropas 
Sociālā fonda piešķirtā finan-
sējuma. Referents tika pie-
saistīts uz 18 mēnešiem, bet 
juriskonsults uz 24 mēnešiem. 
2012.gada 30.novembrī pro-
jekts ir noslēdzies un projekta 
plānotie rezultāti pilnībā tika 
sasniegti.

2012. gada 30. novembrī 
Olaines 1.vidusskolā Valsts 
policijas Rīgas reģiona pār-
valdes Olaines policijas ie-
cirknis organizēja sporta 
dienas pasākumu Olaines 
iecirkņa apkalpojamās te-
ritorijas mācību iestādēm 
“Esi draugs!”

Pasākuma mērķis bija 
veicināt skolēnu uzticību po-
licijai, akcentēt to, ka polici-
ja nav iestāde, kas tikai soda, 
bet galvenokārt iestāde, kas 
nodrošina sabiedrisko drošī-
bu un kārtību. Policijas mēr-
ķis ir veicināt sadarbību ar 
skolēniem un aicināt nebūt 
vienaldzīgiem pret sabiedris-
kās kārtības pārkāpumiem

Pasākumā piedalījās Olai-
nes 1.vidusskolas, Olaines 
2.vidusskolas, Mārupes vi-
dusskolas, Babītes vidussko-
las un Mārupes pamatskolas 
7.klases skolēnu komandas.  
Komandu sastāvā bija 5 zēni, 
5 meitenes un 1 policijas in-
spektors.  Katra komanda de-
monstrēja 3-5 minūtes garu, 

mājās sagatavotu priekšne-
sumu. Pēc tam komandas 
savstarpēji sacentās dažādās 
stafetēs. 1.vietu ieguva Mā-
rupes pamatskolas komanda.

Par balvu fondu 1. vie-
tas ieguvējiem parūpējās 
AS „Olainfarm”.  Mārupes 
pamatskolas komanda kā 
uzvarētāji  ieguva dāvanu 
karti – vienas dienas apmek-
lējumam Līvu Akvaparkā. 
Pārējās komandas saņēma 
veicināšanas balvu - 
mugursomu ar policijas 
simboliku.

Īpašu jauniešu interesi 
izraisīja Speciālo uzdevu-
mu bataljona kaujinieku de-
monstrētās tuvcīņas paņē-
mieni.

Kā norādīja policijas pār-
stāvji, ja pasākums skolēnus 
ieinteresēs un gūs atsaucību, 
tad turpmāk šādi pasākumi 
kļūs par tradīciju, kas veici-
nās ne tikai kontaktu uzturē-
šanu starp mācību iestādēm, 
bet arī starp mācību iestādēm 
un policiju.

Policijas pasākums  
skolēniem “Esi draugs!”

Noslēgusies Eiropas Ziv-
saimniecības fonda (EZF) 
līdzfinansēta projekta „Ve-
loceliņa izbūve posmā Jau-
nolaine-Olaine, Olaines no-
vadā” realizācija. Projekta 
rezultātā ir izbūvēta gāju iet-
ve-veloceliņš no Jaunolaines 
līdz Olaines pilsētai, ar mērķi 
veicināt infrastruktūras kva-
litātes uzlabošanos Olaines 
novadā un sniegt iespēju ie-
dzīvotājiem komfortabli un 
droši nokļūt no pilsētas līdz 
Jaunolainei.

Veloceliņa būvniecība noslēgusies

Projekts tika realizēts EZF 
pasākuma “Teritoriju attīs-
tības stratēģiju īstenošana” 
ietvaros no 2011.gada 7. sep-
tembra līdz šī gada 7. decem-
brim.  Kopējās projekta iz-
maksas ir 208 761,29 LVL, no 
kurām attiecināmās projekta 

izmaksas sastāda 114 754,09 
LVL. Publiskais finansējums 
sastāda 103 278,68 LVL 
(90% no attiecināmajām iz-
maksām).

Ilze Mazure,
projektu vadītāja

Olaines novada pašvaldī-
ba, Olaines novada nevals-
tisko organizāciju apvienība 
(NVO), un Olaines Vēstures 
un mākslas muzejs 2012. 
gada 29. novembrī Olaines 
muzejā organizēja kārtējo 
paaudžu tikšanās vakaru. 

Nevalstiskās organizācijas 
(NVO) darbojas sabiedrības un 
tās grupu interesēs, un to dar-
bība nav vērsta uz peļņas gūša-
nu. Visbiežāk NVO rodas, lai 
apmierinātu kādu sabiedrības 
grupas vajadzību. NVO sniedz 
cilvēkiem iespējas uzlabot 
savu un citu sabiedrības locek-
ļu dzīves kvalitāti, profesionāli 
pašapliecināties un augt per-
sonībām. Savukārt jauniešiem 
nevalstiskās organizācijas dod 
iespēju iegūt savu pirmo darba 
pieredzi, iesaistoties brīvprātī-
go darbā.

Draudzīgā un siltā atmos-

fērā notika NVO pasākumu un 
aktivitāšu prezentācijas, kurās 
varēja gūt ieskatu par 2012.
gada notikumiem NVO bied-
rību darbībā. Klātesošos ar 
priekšnesumiem priecēja bērnu 
vokālais ansamblis “Olaines 
cālīši” B.Kaņepītes vadībā. 

Olaines nevalstiskās orga-
nizācijas sāka darboties jau 
1995.gadā, bet oficiāli NVO 
apvienības tika reģistrētas 
2005.gada 26.septembrī.

Olaines novadā uzskaitē ir 
21 biedrība un interešu klubi. 
Pašlaik aktīvi darbojas šādas 
biedrības: 
• Olaines novada senioru 

biedrība “Liepas”,
• Biedrība “Pīlādzis”, 
• Olaines pagasta politiski 

represēto biedrība,
• Olaines pilsētas politiski 

represēto personu klubs 
“Atbalss”,

• Latvijas Sieviešu invalīdu 
asociācijas “Aspazija” Olai-
nes nodaļa, 

• Latvijas Sarkanā Krusta 
Olaines nodaļa, 

• Olaines jaunatnes “Sarka-
nais Krusts” atbalsta grupa,

• Klubs „Gamma”,
• Biedrība “Olaines ģimeņu 

atbalstam Pumpurs”,
• Olaines rūpju bērna ģimeņu 

atbalsta grupa “Ābolītis”,
• Sieviešu klubs “Garzeķe”,
• Dāmu klubs „Viktorija”,
• Audēju pulciņš “Atvasara”,
• Rokdarbu pulciņš “Piesaulī-

te”,
• Olaines Jauniešu padome,
• Olaines Krievu kopiena,
• Olaines angļu valodas 

cienītāju klubs “English Fan 
Club”,

• Biedrība “Jāņupes iedzīvo-
tāji” (dibināta 2011.gada 
6.martā).

Ikgadējā paaudžu 
tikšanās muzejā



6

•  OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •

Saules zelta piebiruši 
Visi mazi pudurīši. 

Būt tādam saulainam 
Tavam dzīves gājumam!

Olaines novada domē  
2012.gada 8.decembrī, otrās 
Adventes priekšvakarā, no-
tika Jaundzimušo svinīgās 
reģistrācijas pasākums, uz 
kuru bijām uzaicinājuši 36 
jaundzimušos Olaines nova-
da bērniņus – 21 meitenīti un 
15 puisīšus, un viņu vecākus. 

No 36 mazuļiem 19 ir pirm-
dzimtie bērniņi, 11 – otrās at-
vasītes, četri – trešie un divi – 
ceturtie bērniņi ģimenē. Kopā 
ar māmiņām, tētiem, māsiņām 
un brālīšiem, radiem un drau-
giem bija ieradies 31 mazulītis. 
Olaines novada domes priekš-
sēdētājs Jānis Pavlovičs ap-
sveica bērniņu vecākus ar īpašo 
notikumu viņu dzīvē – mazuļa 
piedzimšanu, pasniedza ap-
sudrabotu melhiora karotīti 
ar iegravētu bērna vārdiņu un 
dzimšanas datiem, naudas bal-
vu – 100 latus, grāmatu „Mūsu 

bērns”, kā arī atlaižu kuponus 
Mēness aptiekā, Ģimenes ap-
tiekā un veikalā „Drogas”. 
Grāmata   “Mūsu bērns” ir kā 
maza enciklopēdija jaunajām 
māmiņām un tētiem, lai atvieg-
lotu viņu ikdienu mazuļa au-
dzināšanā, kopšanā, ārstēšanā, 
uztura izvēlē, mazulim labvē-
līgas vides radīšanā. Pasākumā 
visus priecēja Olaines 1.vi-
dusskolas vokālais ansamblis 
„Unda”, skolotājas Sanitas 
Šefleres vadībā. 

Pēc pasākuma svinīgās da-
ļas bija kopīgā fotogrāfēšanās 
un iespēja apmeklēt Olaines 
novada vēstures un mākslas 
muzeju, aplūkot Ainas Tobes 
un Initas Vilkas gleznu izstā-
di „Uz gaismas pusi”, kā arī 
iemalkot kafiju, tēju un brīvā 
gaisotnē aprunāties ar domes 
priekšsēdētāju par sev intere-
sējošām tēmām.

Mīļi sveicam  -   
Viktoriju Aleksejevu, 

Madaru Liepiņu, Daniilu 
Meļņikovu, Linardu Liepiņu, 
Timofeju Hamanovu, Kārli 

Novada domē sveic 36 jaundzimušos

Krastu, Ignatu Platonovu, Arī-
nu Klokovu, Albertu Meistaru, 
Franeku Lavruhinu, Ronaldu 
Broku, Margaritu Volbergu, 
Nelliju Volbergu, Katrinu 
Kučinsku, Mariju Boksboi-
mu, Patriciu Losevu, Agnesi 
Vilkenu, Regīnu Šeferi, Niko-
laju Miļkeviču, Adeliju Evarti, 
Anastasiju Černišovu, Jego-
ru Bogatihu, Igoru Bludeņu, 

Katrīni Žvirbli, Gabrielu Bāli, 
Angelinu Petroni, Aneti Pet-
kus, Elīzu Bundzenieci, Iza-
bellu Dunduri, Konstantinu 
Trubinu, Maratu Pahomovu, 
Annu Jefremovu, Kārli Darge-
viču, Adriju Vinteri, Adrianu 
Pētersonu, Mariju Antonovu 
un viņu vecākus!

Lai bērniņi aug veseli un 
laimīgi! 

Lai Laimīte Ziemassvētkos 
visiem dāvā mīļumu, svētību  
un  kluso sapņu piepildīšanos! 
Lai Jaunais gads nāk ar sauli, 
baltām domām, labiem dar-
biem, pilnu sirdi mīlestības!

Ināra Brence,
Olaines novada  

Dzimtsarakstu nodaļas  
vadītāja

• Piešķirti līdzekļi Olaines 
novada pašvaldības aģentūras 
„Olaines sociālais dienests” paš-
valdības ēkas Olaines sociālās 
aprūpes centrā Zeiferta ielā 8, 
Olainē 4.stāva trīs istabu remon-
tam un visa 4.stāvā ugunsdrošī-
bas signalizācijas uzstādīšanai.

• Apstiprināta Olaines Vēs-
tures un mākslas muzeja darbī-
bas un attīstības stratēģija 2012. 
– 2016.gadam.

• Ņemot vērā gadskārtējās 
tautas tradīcijas un skolēnu ak-
tivitātes mācību laikā, Olaines 
novada pašvaldības dome ap-
sveic skolēnus Olaines 1. un 
2.vidusskolas Ziemassvētku 
pasākumā ar saldumu paciņām.

• Piešķirts finansējums saka-
rā ar trīs Olaines 1.vidusskolas 
audzēkņu dalību dažādos pasā-
kumos – Starptautiskajā dzies-
mu konkursā „Sing Christmas” 
Paņevēžā (Lietuvā), Eiropas 
Jauniešu Parlamenta internacio-
nālajā sesijā Tallinā (Igaunijā), 
Eiropas Jauniešu Parlamenta 
starptautiskajā konferencē Min-
henē (Vācijā).

• Pieņemti lēmumi par pie-
krišanu nekustamo īpašumu 
iegūšanai īpašumā pieciem ne-

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Olaines novada pašvaldība atsavina 
tai piederošu neapbūvētu zemes gabalu dārzkopības sabiedrībā „Bitīte 2” 
Nr.39, Galiņos, Olaines pagastā, Olaines novadā ar kadastra apzīmējumu 
8080 011 0287, 0.0636 ha platībā.
Izsole notiks 2013.gada 22.janvārī plkst. 10.00, Olaines novada pašvaldības 
telpās, 2 stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 
1.stāvā, Apmeklētāju un informācijas centrā, Olaines novada pašvaldības mājas 
lapā www.olaine.lv. 
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2013.gada 17.janvārim plkst.12.00.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Olaines novada pašvaldība atsavina 
sev piederoša nekustamā īpašuma Zemgales ielā 24, Olainē, Olaines 
novadā, zemes un ēkas domājamo daļu 17570/71690.
Izsole notiks 2013.gada 22.janvārī plkst. 11.00, Olaines novada pašvaldības 
telpās, 2 stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 
1.stāvā, Apmeklētāju un informācijas centrā, Olaines novada pašvaldības mājas 
lapā www.olaine.lv. 
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2013.gada 17.janvārī plkst.12.00.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Olaines novada pašvaldība atsavina 
sev piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli „Krūmiņi” 1, Pēterniekos, 
Olaines pagastā, Olaines novadā (49.70 kv.m), kopīpašuma domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes un funkcionāli saistītām būvēm 
(4970/20750)
Izsole notiks 2013.gada 22.janvārī plkst. 9.00, Olaines novada pašvaldības 
telpās, 2 stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 
1.stāvā, Apmeklētāju un informācijas centrā, Olaines novada pašvaldības mājas 
lapā www.olaine.lv. 
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2013.gada 17.janvārī plkst.12.00.

pilsoņiem.
• Dome neizmantoja pirm-

pirkuma tiesības četru nekusta-
mo īpašumu iegūšanai.

• Izbeigtas zemes patstāvī-
gās lietošanas tiesības un no-
slēgts lauku apvidus zemes no-
mas līgumus ar deviņiem zemes 
lietotājiem.

• Atļauts izstrādāt zemes ie-
rīcības projektu nekustamajiem 
īpašumiem “Ataugas” un “Jeļe-
na” Olaines pagastā, Olaines 
novadā.

• Apstiprināts zemes ierīcī-
bas projekts “Vītoliņi”, piešķir-
ta adrese, nosaukums un lieto-
šanas mērķis un apgrūtinājums.

• Akceptēta vienošanās ar 
Latvijas Republikas Aizsardzī-
bas ministriju par teritorijas pa-
gaidu izmantošanu.

• Mainīts nekustamā īpašu-
ma ēkas Kūdras ielā 12, Olai-
nē, Olaines novadā, lietošanas 
veids uz dzīvojamās mājas sta-
tusu.

• Pieņemts saistošo noteiku-
mu Nr.19 projekts „Par grozī-
jumiem Olaines novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.1 
“Par Olaines novada pašvaldī-
bas 2012.gada budžetu”.
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1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Olaines novada simbo-
lika ir Olaines novada ģerbonis, 
Olaines pilsētas ģerbonis Olaines 
novada karogs un Olaines pilsētas 
karogs.

1.2. Noteikumi nosaka Olai-
nes novada simbolikas lietošanas 
un izmantošanas kārtību.

2. Olaines novada pašvaldības 
simbolika

2.1. Olaines novada pašvaldī-
bas simbolika ir Olaines novada 
ģerbonis (pielikums Nr.1), Olai-
nes pilsētas ģerbonis (pielikums 
Nr.2), Olaines novada karogs  un 
Olaines pilsētas karogs.

2.2 OLAINES NOVADA 
ĢERBOŅA heraldiskais ap-
raksts:

Šķelts no kreisās ar sudrabu 
un zaļu: 1.- trīs sarkani pilieni 
(2/1), 2. – melns dzērveņu zars 
ar sudraba lapām un divām ogām 
dabiskās krāsās; šķelta zaļa ar 
sudrabu pavedienapmale.

2.3. OLAINES PILSĒTAS 
ĢERBOŅA heraldiskais ap-
raksts:

No kreisās – šķelts ar sudra-
bu un zaļu: 1.- trīs sarkani pilieni 
(2/1), 2. – melna dzērveņu mētra 
ar sudraba lapām un divām ogām 
dabiskās krāsās.

2.4. Olaines novada karogu 
apraksts:

2.4.1. OLAINES NOVADA 
KAROGS ir taisnstūra audums 
ar divām vienāda platuma hori-
zontālām joslām: augšējā puse 
ir sarkanā krāsā, apakšējā puse - 
zaļā krāsā, vidū novada ģerboņa 
attēls. Karoga platuma un garuma 
attiecība ir 1:2. Karogs ir izšūts 
no abām pusēm aplikāciju un 
izšuvumu tehnikā, šis karogs ir 
standarts 

2.4.2. Galda karodziņa izmēri 
– 14x29 cm, tā proporcijas un ap-
raksts atbilst Olaines novada ka-
roga proporcijām un aprakstam.

2.4.3. OLAINES PILSĒTAS 
KAROGS ir taisnstūra audums ar 
divām vienāda platuma vertikā-
lām joslām: kreisā puse ir sarkanā 
krāsā, labā puse - zaļā krāsā, vidū 
pilsētas ģerboņa attēls. Karoga 
platuma un garuma attiecība ir 
1:2. Karogs ir izšūts no abām pu-
sēm aplikāciju un izšuvumu teh-
nikā, šis karogs ir standarts. 

2.4.4. Galda karodziņa izmēri 
– 14x29 cm, tā proporcijas un ap-
raksts atbilst Olaines pilsētas ka-
roga proporcijām un aprakstam.

3. Olaines novada pašvaldības 
simbolikas lietošana

 3.1. Ģerboņa attēla lietošana
3.1.1. Olaines novada domei 

ir Olaines novada un pilsētas ģer-
boņa lietošanas ekskluzīvas tiesī-
bas.

3.1.2. Olaines novada ģerboni 
attēlo Olaines novada pašvaldī-
bas zīmogā, uz domes un Olaines 
pašvaldības iestāžu veidlapām un 
zīmogos, deputātu krūšu nozīmēs 
un apliecībās, darbinieku darba 
apliecībās, Olaines novada karo-
ga, domes informatīvā izdevuma 
“Olaines Domes Vēstis” titulla-

pas, Olaines novada pašvaldības 
policijas automašīnas, Olaines 
domes apbalvojumos (saskaņā ar 
Apbalvojumu nolikumu), ziņoju-
mu stendos, ceļa zīmēs u.c. repre-
zentācijas materiālos.

3.1.3. Saskaņā ar Olaines no-
vada domes lēmumu var atļaut 
lietot Olaines novada ģerboņa at-
tēlu arī citos gadījumos, kas nav 
paredzēti šajos noteikumos. Aiz-
liegts pārveidot un izmantot ģer-
boni kā organizāciju, uzņēmumu, 
biedrību simbolu.

3.1.4. Saskaņā ar Olaines no-
vada domes lēmumu var atļaut 
lietot Olaines pilsētas ģerboņa 
attēlu. Aizliegts pārveidot un iz-
mantot ģerboni kā organizāciju, 
uzņēmumu, biedrību simbolu. 

3.2. Karogu lietošana
3.2.1. OLAINES NOVADA 

KAROGU – standartu lieto sa-
skaņā ar domes priekšsēdētāja lē-
mumu. Ikdienā tas atrodas domes 
sēžu zālē.

3.2.2. Karogu – kopiju paceļ:
3.2.2.1. ar domes priekšsēdē-

tāja rīkojumu mastā pie Olaines 
novada pašvaldības ēkas – pastā-
vīgi; sēru dienās karogs lietojams 
kārtībā, kāda noteikta Latvijas 
valsts karogam; 

3.2.2.2. pie ēkām, kur izvieto-
ti balsošanas iecirkņi – Saeimas, 
novada domes vēlēšanas dienās, 
kā arī tautas nobalsošanas dienās;

3.2.2.3. valsts svētkos un 
pilsētas gadadienā – 20.februārī 
kopā ar Latvijas valsts karogu, 
novietojot to labajā pusē, skato-
ties virzienā uz ēkas fasādi, bet 
Latvijas valsts karogu – kreisajā 
pusē;

3.2.2.4. novada sabiedriska-
jos pasākumos, novada svētkos, 
festivālos, spartakiādēs un citos 
masveida pasākumos.

3.2.2.OLAINES PILSĒTAS 
KAROGU – standartu lieto sa-
skaņā ar domes priekšsēdētāja 
rīkojumu. Ikdienā tas atrodas do-
mes sēžu zālē.

3.2.2.1. Karogu – kopiju paceļ 
pie ēkām un izmanto pasākumos 
saskaņā ar domes priekšsēdētāja 
rīkojumu.

3.2.3. Aizliegts:
3.2.3.1. pacelt Olaines nova-

da un pilsētas karogu virs un pie 
ēkām, kurās tiek veikts kapitā-
lais remonts vai kuras ir avārijas 
stāvoklī vai kurām tiek remon-
tēta fasāde (izņemot domes un 
pašvaldības iestāžu ēku); citās 
nepiemērotās vietās un apstākļos 
(piemēram, kokos, virs un pie 
saimniecības ēkām, nesakoptās 
vietās, ražošanas objektos un 
tamlīdzīgi);

3.2.3.2. lietot bojātus vai izba-
lējušus Olaines novada un pilsē-
tas karogus, kā arī izmantot Olai-
nes novada un pilsētas karoga 
krāsu salikumu ar citu atribūtiku;

3.2.3.3. izgatavot un lietot 
Olaines novada un pilsētas karo-
gu, un karogu attēlu dekoratīvos 
nolūkos kā novada vai pilsētas 
simbolu bez Olaines novada do-
mes lēmuma.

3.2.4. Galda karodziņus lieto 
oficiālās pieņemšanās, darījumu 
sarunās, amatpersonu darba telpās.

3.2.5. Olaines novada un pil-
sētas karoga kopiju var izmantot 
arī citos gadījumos, kas nav pare-
dzēti šajos noteikumos, saskaņā 
ar Olaines novada domes lēmu-
mu vai domes priekšsēdētāja rī-
kojumu;

3.2.5.1. galda karodziņu fi-
ziskas, sabiedriskās un nevals-
tiskas organizācijas, uzņēmumi, 
uzņēmējsabiedrības un citas ju-
ridiskas personas oficiālās pie-
ņemšanās, ģimenes svētkos, kā 
arī citos gadījumos, garantējot 
pienācīgu cieņu pret galda ka-
rodziņu;

3.2.5.2. Olaines novada un 
pilsētas karogu – kopiju var lietot 
arī Olaines pašvaldības iestādes 
un uzņēmumi saskaņā ar šiem no-
teikumiem.

3.2.6. Karogam un tā attēlam 
neatkarīgi no izmēriem precīzi 
proporcionāli jāatbilst apstiprinā-
tajam paraugam.

4. Atļaujas saņemšana 
Olaines novada simbolikas 

izmantošanai
4.1. Nozīmes, vimpeļus un 

citu atribūtiku, kā arī dažādus 
suvenīrus un sadzīves priekš-
metus ar Olaines novada un 
pilsētas karoga un ģerboņa at-
tēliem var izgatavot un pārdot 
fiziskas, sabiedriskās un ne-
valstiskas organizācijas, uzņē-
mumi, uzņēmējsabiedrības un 
citas juridiskas personas tikai 
ar Olaines novada domes atļau-
ju (domes lēmumu) saskaņā ar 
saistošajiem noteikumiem Nr 
18 „Nodeva par Olaines novada 
simbolikas izmantošanu”.

4.2. Atļaujas saņemšanai paš-
valdības Apmeklētāju pieņemša-
nas un informācijas centrā jāie-
sniedz: 

4.2.1. Iesniegums, kurā jā-
norāda simbolikas izmantošanas 
mērķis

4.2.2. Izstrādājuma/produkta 
skice vai etalona paraugs,

4.2.3. Ziņas par plānotajiem 
ražošanas apjomiem, mērķaudi-
torija

4.2.4. Juridiska persona ie-
sniedz reģistrācijas apliecības 
kopiju, fiziska persona – 

VID saimnieciskās darbības 
reģistrācijas apliecības kopiju. 

5. Atbildība un kontrole
5.1. Par šo noteikumu pārkāp-

šanu vainīgā persona tiek sodīta 
administratīvi.  

5.2. Ja persona pēc adminis-
tratīvā soda uzlikšanas turpina 
neatļauto darbību, pārkāpējam 
administratīvais sods var tikt pie-
mērots atkārtoti.

5.3. Administratīvo protokolu 
par noteikumos minētajiem pār-
kāpumiem ir tiesīgi sastādīt Olai-
nes novada pašvaldības policisti.

5.4. Saistošo noteikumu iz-
pildes kontroles institūcija ar 
tiesībām sastādīt administratīvo 
pārkāpumu protokolus - Olaines 
novada pašvaldības policija.

5.5. Administratīvo pārkā-
pumu lietas, par šo noteikumu 
pārkāpumiem izskata un uzlikt 
administratīvos sodus ir tiesīga 

1. Ar nodevu apliekamais 
objekts ir Olaines novada sim-
bolikas izmantošana reklāmā, 
preču zīmēs, suvenīru ražošanā, 
tirdzniecībā vai citiem komer-
ciāliem mērķiem.

2. Nodevas maksātāji ir fi-
ziskas personas, sabiedriskās un 
nevalstiskas organizācijas, uz-
ņēmumi, uzņēmējsabiedrības un 
citas juridiskas personas, kuras 
izmanto Olaines novada simbo-
liku reklāmā, preču zīmēs, su-
venīru ražošanā, tirdzniecībā vai 
citiem komerciāliem mērķiem.

3. Nodevas likme par Olai-
nes novada simbolikas izmanto-
šanu katram izgatavojuma vei-
dam ir noteikta gadā – Ls 20,00. 

4. Atļauju izsniedz pēc node-
vas iemaksāšanas Olaines nova-
da budžetā.

5.Šajos noteikumos minē-
tajos gadījumos Olaines no-
vada simbolikas izmantošanas 
atļaujas saņemšanai fiziskām, 
sabiedriskām un nevalstiskām 
organizācijām, uzņēmumiem, 
uzņēmējsabiedrībām un citām 
juridiskām personām Olaines 
pašvaldībā jāiesniedz:

5.1. iesniegums;
5.2. juridiskām personām re-

ģistrācijas apliecības kopija;
5.3. fiziskām personām – 

VID izsniegta individuālā darba 

reģistrācijas apliecība vai VID 
izsniegtā nodokļu maksātāja re-
ģistrācijas apliecība;

5.4. izstrādājuma skice vai 
etalona paraugs;

5.5. izmantošanas mērķa un 
formas apraksts;

5.6. ziņas (līguma kopija ar 
komercsabiedrību, kura ražos 
(izgatavos) izstrādājumu) vai 
apliecinājums par plānotajiem 
ražošanas (izgatavošanas) apjo-
miem (ja izstrādājumu ražos (iz-
gatavos) atļaujas saņēmējs), kā 
arī ziņas par laika periodu, kurā 
plānots ražot (izgatavot) izstrā-
dājumu.

6. Pensionāriem, invalīdiem, 
politiski represētām, trūcīgām 
un maznodrošinātām personām 
nodevas likme tiek samazinā-
ta līdz 50%, uzrādot attiecīgus 
dokumentus. Olaines novada 
dome vai domes priekšsēdētājs, 
pieņemot lēmumu minēto per-
sonu lokam, ir tiesīga noteikt 
individuālus atvieglojumus vai 
atbrīvojumus katrā konkrētajā 
gadījumā, izvērtējot to nepiecie-
šamības apjomu.

7. Nodeva nav jāmaksā, ja 
Olaines novada simboliku atvei-
do pašvaldības iestādes, organi-
zācijas un biedrības nekomer-
ciālā nolūkā, kā arī izglītojamie 
mācību nolūkos.

Saistošie noteikumi Nr. 17
“Par Olaines novada simbolikas lietošanu un izmantošanu”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2012. gada 28. novembra sēdes lēmumu (16.prot ., 10.1.p.). Spēkā no 2012.gada 18. decembra

Olaines novada Administratīvā 
komisija. Administratīvā naudas 
soda uzlikšanas pamats ir sastā-
dīts administratīvais pārkāpuma 
protokols.

5.6. Olaines novada Admi-
nistratīvās komisijas lēmumus 
saskaņā ar Latvijas Administra-
tīvo pārkāpumu kodeksa 280.
panta pirmās daļas 1.punktu var 
pārsūdzēt (apstrīdēt) Adminis-
tratīvajā rajona tiesā Latvijas 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā un termiņos.

5.7. Olaines novada dome ir 
tiesīga atteikt izsniegt simbolikas 
izmantošanas atļauju personai, 
kura pēdējā gada laikā ir saukta 
pie administratīvās atbildības par 
šo noteikumu neievērošanu.

Pielikums Nr.1 saistošajiem 
noteikumiem Nr.17 “Par 

Olaines novada simbolikas 
lietošanu un izmantošanu’’

OLAINES NOVADA 
ĢERBONIS

Šķelts no kreisās ar sudrabu 
un zaļu: 1.- trīs sarkani pilieni 
(2/1), 2. – melns dzērveņu zars 

ar sudraba lapām un divām ogām 
dabiskās krāsās; šķelta zaļa ar 
sudrabu pavedienapmale.

(Mākslinieki Ilze Lībiete un 
Juris Ivanovs. Apstiprināts 2012.
gada 27.jūnijā)

Sudrabs – PANTONE 877C 
(PANTONE Cool Gray 4); sarka-
nā –PANTONE 186; zaļā –PAN-
TONE 341C; melnā – PANTONE 
black

Pielikums Nr.2 saistošajiem 
noteikumiem Nr.17 “Par 

Olaines novada simbolikas 
lietošanu un izmantošanu’’

OLAINES PILSĒTAS 
ĢERBONIS

No kreisās – šķelts ar sudra-
bu un zaļu: 1.- trīs sarkani pilieni 
(2/1), 2. – melna dzērveņu mētra 
ar sudraba lapām un divām ogām 
dabiskās krāsās.

(Mākslinieki Juris Ivanovs, 
Ilze Lībiete, Imants Purviņš. Ap-
stiprināts 1998.gada 12.novem-
brī)

Sudrabs – PANTONE 877C; 
sarkanā –PANTONE 186C; zaļā 
–PANTONE 340C.

Saistošie noteikumi Nr. 18
“Nodeva par Olaines novada  

simbolikas izmantošanu”
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2012. gada 28. novembra sē-
des lēmumu (16.prot ., 10.2.p.). Spēkā no 2012.gada 18. decembra
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Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 10. novembra līdz 13. decembrim 

reģistrētie mirušie

Vitauts Baicers, 74 gadus vecs - 14.11.2012
Ira Ivkina, 74 gadus veca - 26.11.2012.

Ņina Jankova, 74 gadus veca - 04.12.2012
Jānis Karaševskis, 49 gadus vecs - 24.11.2012
BorissKazakovs, 69 gadus vecs - 26.11.2012
Inta Kienkase, 85 gadus veca - 11.12.2012

Antoņina Kulakova, 73 gadus veca - 14.11.2012
Garalds Kuzmins, 73 gadus vecs - 09.12.2012

Ina Ķaune, 95 gadus veca - 07.12.2012
Imants Lauskis, 70 gadus vecs - 26.11.2012

Oļegs Matvejevs, 75 gadus vecs - 23.11.2012
Ivars Morozovs, 69 gadus vecs - 02.12.2012

Genadijs Ņepomņaščihs, 64 gadus vecs - 10.12.2012
Nikolajs Perepečko, 68 gadus vecs - 30.11.2012

Ņina Rižankina, 66 gadus veca - 09.12.2012
Vera Smirnova, 88 gadus veca - 10.12.2012
Jurijs Soroškins, 56 gadus veca - 18.11.2012

Valdis Zenons Tretjakovs, 74 gadus vecs - 26.11.2012
Aleksandrs Basjuks, 31 gadu vecs - 27.11.2012

Jurijs Ivanovs, 50 gadus vecs - 07.11.2012

Olaines novada pašvaldība 
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
decembrī

70. gadskārtā
Ādolfu Adamoviču 
Jāni Ādamsonu 
Mariju Drugoveiko
Māru Eihi 
Austru Jirgensoni
Inu Jonasi 
Gunāru Lāci 
Antoniju Lukaševiču 
Rutu Martinsoni 
Francisku Ozoliņu 
Viju Paeglīti 
Modri Rozi 
Reginu Tkačuku 
Viju Veļiku 

75. gadskārtā
Aldu Babuku 
Nikolaju Balašovu 
Intu Heinbergu 
Rolandu Jureviču 
Aleksandru Osmiņinu 
Nelli Rezņiku 
Judīti Skrobku 
Svetlanu Timofejevu 

80. gadskārtā
Elmāru Gozīti 
Nikolaju Guriševu 
Ludmilu Kļepikovu 
Nadeždu Korzeņu 
Aleksandru Markovu 
Zinaidu Oļhovu
Viktoru Ščerbiņinu
Antoņinu Zurģi 

85. gadskārtā
Ņinu Ankudenkovu 
Rasmu Gaumigu 
Mariju Kudeļinu 
Leontinu Kurme 
Klavdiju Kušli 
Elzu Lausku 
Antoniju Osīti 
Broņislavu Timuku 
Jelēnu Žagari 

91.gadskārta
Josifu Pupiņu 

94.gadskārtā
Natāliju Biti 

95.gadskārtā
Broņislavu Daudišu

Olaines novada pašvaldības 
informatīvs izdevums  
“Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus 
sūtiet uz e – pastu 
ilze.mazure@olaine.lv vai 
zvaniet pa tālr. 67146030.
Par rakstu saturu atbildīgi 
rakstu autori. Rakstos paustais 
viedoklis ne vienmēr atspogu-
ļo pašvaldības viedokli.

OLAINES MEHĀNIKAS UN 
TEHNOLOĢIJAS KOLEDŽA

Uzņem jauniešus ar vidējo izglītību vai
vidējo profesionālo izglītību līdz 25 gadu vecumam

ESF finansētās mācībās

Perspektīvā un pieprasītā profesijā darba tirgū

Ķīmisko procesu tehniķis

Mācību ilgums– 1,5 gadi

Aicinām arī jauniešus, kuri jau iepriekš ieguvuši profesionālo 
kvalifikāciju un viena gada laikā pēc tās ieguves nav varējuši 
iekļauties darba tirgū, kā arī jaunieši, kuri ir bezdarbnieki.

Koledžā ir dienesta viesnīca.
Stipendijas apjoms no 50 līdz 80 LVL.

Dokumentu pieņemšana līdz 21.decembrim

Mācības tiks uzsāktas 2013.gada 2.janvārī

Transports: vilciens Rīga – Olaine (26 min.)
T.Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Tālrunis, fakss:  +371 67962141
e-pasts: olaineskoledza@omtk.edu.lv

www.omtk.lv

Pasākumi Olaines novadā
KAD KAS KUR

19.12.2012. plkst. 18:00 Sporta-balles deju pulciņa koncerts Jaunolaines kultūras namā, Meža 
iela 2, Jaunolaine

19.12.2012. plkst. 18:00

Ziemassvētku eglīte bērniem
“Apkārt tik balts...” Piedalās “Olaines Cālīši ” 
un folkloras kopa Dzedzieda
Ieejas kartes Ls 2.50 (cenā iekļauta dāvaniņa)

Olaines Kultūras namā,  
Zeiferta 11,  Olaine

22.12.2012. plkst. 15:00 Mākslas vingrošanas studijas “Piruette” Ziemassvētku koncerts Jaunolaines kultūras namā, Meža 
iela 2, Jaunolaine

22.12.2012. plkst. 17:00 Kristīgo konfesiju Ziemassvētku koncerts “Pretī Ziemassvētkiem” Olaines Kultūras namā,  
Zeiferta 11, Olaine

28.12.2012. plkst. 20.00
Vecgada atpūtas vakars. Spēlē Mūzikas Kolekcija.
Darbosies bērnu rotaļu un radošo darbnīcu istaba.
Ieejas kartes Ls 3.50, bērniem 2 Ls. Pasākuma dienā Ls 5

Olaines Kultūras namā, 
Zeiferta 11, Olaine

29.12.2012. plkst. 15:00 Svētku koncerts – Genādija un Jeļenas Paļčevsku 
neparasto burvestību un maģijas šovs

Jaunolaines kultūras namā, Meža 
iela 2, Jaunolaine

05. 01. 2013.  Bardu autordziesmu koncerts Olaines Kultūras namā,  
Zeiferta 11, Olaine

12.01.2013. Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku atpūtas vakars “Horoskopi, 
horoskopi!”

Olaines Kultūras namā,  
Zeiferta 11, Olaine

19.01.2013. Pasaku pēcpusdiena bērniem kopā ar Spilvenu feju Olaines Kultūras namā,  
Zeiferta 11, Olaine

19.01.2013. plkst. 12:00 “Radošums fiziskajās aktivitātēs” – informatīvs pasākums  
par fizisko aktivitāšu nozīmi cilvēkiem pēc 45 

Olaine 
(vieta tiks precizēta)

26.01.2013. plkst. 12:00 “Radošums fiziskajās aktivitātēs” - informatīvs pasākums  
par fizisko aktivitāšu nozīmi cilvēkiem pēc 45

Jaunolaine 
(vieta tiks precizēta)


