
Olainē darbojas gan pilsētas jauniešu padome, gan izglītības iestāžu 
pašpārvaldes. 

Olaines jauniešu padome (OJP) dibināta, lai attīstītu jauniešu intereses 
Olaines pilsētā un Olaines pagastā. OJP galvenie uzdevumi ir organizēt 
darbu padomē, gādāt par to, lai jauniešiem būtu daudz brīvā laika 
pavadīšanas iespēju, vienot Olaines pilsētas un Olaines pagasta jauniešus 
kopīgos pasākumos. OJP priekšsēdētājs Edvīns Nikolajevs jau kopš bērnības 
ir labs organizators, padomes darbs ir viņa sirdslieta. Šogad OJP ir veiksmīgi 
organizējusi konkursu “Mis un Misters un Mini Mis un Mini Misters Olaine 
2009”, plāno skolās novadīt informatīvas lekcijas. Padome aicina aktīvus 
jauniešus pievienoties un realizēt savas idejas pilsētas vides pilnveidošanā. 
Šobrīd jauniešu padomē darbojas 13 jaunieši vecumā no 14 – 25 gadiem.

Kopš 1989. gada Olaines 1. vidusskolā ir skolēnu parlaments. 
Parlamentā darbojas 30 5. – 12. klašu skolēni, bet tā darbību pārrauga 
direktora vietniece Līga Gulbe. Parlamenta prezidente ir 10. klases skolniece 
Zane Apša, viņas pienākumos ietilpst parlamenta sanāksmju vadīšana, 
pasākumu organizēšana un koordinēšana. Skolēnu parlamenta galvenie 
uzdevumi ir palīdzēt skolēniem un skolotājiem mācību procesā, organizēt 
pasākumus, uzraudzīt, vai tiek ievēroti skolas iekšējās kārtības noteikumi. 
Šogad rīkoti vairāki pasākumi: talantu konkurss, TV pēcpusdiena, veselības 
nedēļa, retro diskotēka. Parlaments skolēnus iesaista arī dažādos labdarības 
pasākumos. Martā tika rīkota akcija “Palīdzi suņa sirsniņai!”, kurā vākti 
līdzekļi Juglas suņu patversmes četrkājainajiem draugiem.

Olaines 2. vidusskolas skolēnu pašpārvalde darbojas kopš 1996. gada. 
Tās galvenais uzdevums ir veidot sadarbību starp skolēniem, skolotājiem, 
skolas administrāciju. Pašpārvalde ir skolas sabiedriskās dzīves 
koordinators, organizators. Skolēnu parlamenta darbu koordinē direktora 
vietniece audzināšanas darbā Tatjana Fastoviča, prezidente ir Ilona 
Kolosova. Šogad organizēti daudzi pasākumi, piem., Skolotāju diena, 10. 
klašu iesvētības, Jaungada balle vidusskolēniem, dažādi Valentīndienas 
pasākumi. Skolēnu pašpārvalde piedalās arī skolas iekšējās kārtības 
noteikumu tapšanas un rediģēšanas procesā.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā ir 3 pašpārvaldes. Viena 
no tām ir studentu pašpārvalde, kas atbild par koledžas studentu mācībām, 
kavējumiem, stipendijām, dažādu veidu pasākumu organizēšanu. Otrā 
pašpārvalde darbojas profesionālās vidusskolas ietvaros, arī tā atbild par 
skolēnu studijām, kavējumiem, atestācijas lapu izdošanu un sastādīšanu. 
Trešā ir dienesta viesnīcu pašpārvalde, kas atbild par to, lai studenti, kas 
dzīvo koledžas kopmītnēs, ievērotu iekšējās kārtības noteikumus, kā arī 
rūpējas par ļoti daudzu un interesantu pasākumu rīkošanu.

                                       Alise Zakrževska, Ainārs Pauls, Karīna Klepere, 
Anastasija Orehova 
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SUMINĀTI PAVASARĪ!
APRĪLIS, 2009

VĀRDS IZDEVUMA VEIDOTĀJIEM
Šī Olaines pilsētas domes informatīvā izdevuma „Olaines Domes Olaines 1. vidusskolas tradīcijām un pasākumiem. Ārpusstundu 
Vēstis” numura veidotāji ir Olaines 1. vidusskolas jaunieši. Bērnu un aktivitātes vairo prieku un optimismu!
jauniešu projektu konkursa ietvaros jauniešiem ir lieliska iespēja Olaines 1.vidusskolas jaunieši ir ne vien sabiedriski, bet arī sociāli 
informēt Olaines pilsētas sabiedrību par Olainē pieejamajām bērnu un aktīvi. Viņi labprāt iesaistās pilsētas sabiedriskajā dzīvē – realizējot 
jauniešu ārpusstundu aktivitātēm un Olaines 1. vidusskolas projektus, darbojoties Olaines Jauniešu padomē, piedaloties pasākumos, 
pasākumiem. tāpēc vidusskolēniem šķita svarīgi izteikt savu viedokli par pilsētas 
Izdevuma mērķis ir atspoguļot informāciju par interešu izglītības attīstību un norisēm Olaines pilsētas domes organizētajā aptaujā „Kāds 
pulciņiem un nodarbībām, skolēnu un studentu pašpārvaldēm un būs Tavs Olaines novads?”.

JAUNIEŠU VIEDOKLIS
Nozīmīgākās jomas, kuru attīstīšana šķiet būtiska 
jauniešiem un kuru risināšanai vajadzētu būt 
prioritārai Olaines novada domes darbā:

?

?

?

?

?

?

Izglītības jautājumi
Sociāli maznodrošināto stāvokļa uzlabošana
Veselības aprūpes jautājumi
Komunālie jautājumi
Atpūtas, izklaides un sporta iespējas
Drošības jautājumi un iedzīvotāju personīgā drošība.

Svarīgākās problēmas, kas uztrauc jauniešus un 
viņu ģimenes dzīves vietā:
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?

?

?
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?

Pagalmu un autoceļu sliktais stāvoklis
Ūdens kvalitāte
Kāpņutelpu apsaimniekošana
Atpūtas, izklaides un sporta iespējas
Veselības aprūpe
Drošība uz ielām naktīs
Narkomānu klātbūtne
Komunālie jautājumi
Vides jautājumi
Pamestās, izdemolētās ēkas.

Ierosinājumi, lai atrisinātu būtiskākās dzīvesvietas
 problēmas:
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?

?

?

?

?

?

Rīkot un reklamēt vairāk pasākumus, koncertus un akcijas
Uzlabot ūdens kvalitāti
Sakopt kanālu
Šķirot atkritumus
Apgaismot ielas
Sakārtot pagalmus un veikt ceļu remontus
Uzbūvēt jauniešu atpūtas un izklaides centru.

Objekti, kas būtu vajadzīgi Olainē:

?

?

?

?

?

?

Jauniešu centrs
Sociālie centri
Atpūtas un izklaides kompleksi
Jaunas ielas un ceļi
Starptautiskajām prasībām atbilstošs sporta komplekss
Paplašinātas bibliotēku telpas.

Konkrēti darbi, idejas un projekti,
kurus Olaines dome varētu realizēt:

?

?

?

?

?

?

?

?

Organizēt talkas
Organizēt dažādus sporta turnīrus
Izveidot jauniešu centru, organizēt izglītojošus un 
informatīvus pasākumus jauniešiem
Sakārtot parkus
Organizēt dažādus koncertus, pasākumus un akcijas
Nojaukt vai atjaunot nepabeigtās ēkas, pārkrāsot 
apzīmētās mājas
Uzlabot ceļus
Pabeigt stadiona rekonstrukciju.

Elizabete Lukšo, 
projekta pieteicēja un speciālizdevuma veidotāja

 
jauniešu pašpārvaldes
Olaines pilsētas

Speciālizdevuma veidotāji: Elizabete Lukšo, Agnese Skarstāne, Evija Kaķe, 
Linda Ignatjeva, Irina Lipa, Jana Mjasņikova, Marija Plostniece, Toms 
Taukulis, Paula Pelčere, Karīna Klepere, Anastasija Orehova, Ainārs Pauls, 
Alise Zakrževska, Ieva Ozoliņa, Liene Miltiņa, Aija Gicēviča, Katrīne 
Jansone, Zane Odzeleviča un Guna Sakaine.
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Es savā pilsētā
Visu savu mūžu dzīvoju Olainē. Man te patīk. Uzskatu, ka arī es 

piedalos Olaines veidošanā, jo, manuprāt, to dara visi Olaines iedzīvotāji 
gan ar savām idejām, gan problēmām un nebūšanām.

Olainē ir daudz kas labs, pilsēta ir pazīstama visā Latvijā.
Olainē ir slidotava, kuras ledus ir viens no labākajiem Rīgas rajonā. Šī 

slidotava padara interesantākas skolas sporta nodarbības ziemas periodā. 
Olainē ir arī skeitparks. Mūsu pilsētā ir uzaudzis viens no pasaules 

čempioniem skeitbordā Jānis Kuzmins.
Kristīna, 10. kl.

Man patīk, ka Olaines dome palīdz jauniešiem un sponsorē dažādus 
projektus, lai uzlabotu gan Olaini, gan arī olainiešu dzīvi.

Nepatīk, ka Olaines centrā ir nepabeigtā celtne, kurā mājo 
bezpajumtnieki un rotaļājas bērni.

Artūrs, 12. kl.
 

Olaine ir samērā jauna pilsēta, tā veidojusies tikai dažu desmitu gadu 
laikā, turklāt celta kā rūpniecības pilsēta, tomēr šajā laikā spējusi kļūt par 
skaistu, dzīvošanai patīkamu vidi.

Olaine ir mana pilsēta, jo dzīvoju šeit visu laiku. Ir grūti, pat neiespējami 
iedomāties, ka varētu dzīvot kur citur. Šeit ir viss skaistais – skola, mājas, 
cilvēki, apkārtne. Dzīvošanai Olainē ir labvēlīgi apstākļi – galvaspilsētas 
tuvums, pilsētas vizuālais tēls, nemitīgie uzlabojumi, arī daba, klusums, 
miers.

Manuprāt, pilsētā ir pietiekami daudz iespēju atpūsties un justies labi 
jekura vecuma cilvēkiem. Te regulāri notiek dažādi pasākumi, bet ir vieta arī 
vienkāršām pastaigām, ir iespēja atpūsties arī aktīvi, piemēram, slidotavā, 

Piecu gadu laikā pilsēta ir mainījusies, kļuvusi sakoptāka, pasākumiem baseinā.
bagātāka. Man patīk apmeklēt sporta pasākumus, kas tiek organizēti ar Es savā pilsētā jūtos labi, šobrīd te ir viss man svarīgākais. Ir labi dzīvot 
pilsētas domes atbalstu, piemēram, „Olaines Kauss”. ar apziņu, ka esi kaut kur iederīgs.

Prieks par to, ka Olainē ikviens var pilnvērtīgi izmantot savu brīvo laiku, Guna, 11. kl.
mums ir gan baseins, gan slidotava, gan basketbola laukums.

Nauris, 12. kl.

Pēdējo gadu laikā Olaine ir attīstījusies – uzcelta skolas piebūve, Olainē ir arī muzejs, kur var uzzināt ko vairāk par pilsētas vēsturi, tiek 
peldbaseins, ir atjaunota un sakopta pilsētvide. veidotas izstādes, kuras ir vērts aiziet apskatīties. Bieži tiek izstādīti 

Nepatīk, ka Olainē ir daudz lielveikalu. Priecātos, ja vairāk līdzekļu tiktu olainiešu darbi, žēl, ka cilvēki uz turieni iet tik reti.
atvēlēts futbolam, jo kādā „Olaines Balss” izdevumā lasīju, ka agrāk Olainē Vēl man patīk, ka uz svētkiem pilsēta tiek izrotāta. Kaut arī 
bijusi samērā prestiža futbola komanda. Gribētos biežāk vērot kādas sporta Ziemassvētku rotājumi katru gadu ir tie paši, tomēr ir jauki tos atkal redzēt. 
sacīkstes, jo pagaidām vienīgās sacensības ir starp skolām. Man ļoti patīk lielā egle, pilsētas centrs atdzīvojas. Skaisti tiek izrotāts 

Manuprāt, Olaine ir skaista, bagāta, un tā ir mana pilsēta. restorāns „Arcah”. Arī tas padara mūsu pilsētiņu skaistāku un sakoptāku.
Reinis, 12.kl. Labi, ka pašvaldība atvēl naudu izglītības iestāžu remontam. Tagad visas 

izglītības iestādes ir nosiltinātas, nokrāsotas un izskatās vizuāli 
Protams, Olaine nav apveltīta ar krāšņu dabu, tomēr Olainē ir omulīgi. pievilcīgākas.

Īpašu šarmu piešķir vecās rūpnīcas un tā nav ironija, jo rūpnīcas tiešām Man ļoti patīk Olaine, un es vēlos šeit nodzīvot visu mūžu.
parāda pilsētas īsto būtību. Emīlija, 10. kl.

Man vienmēr ir patikuši pilsētas svētki, tad cilvēki paliek vienotāki. Es 
ceru, ka pilsēta neļausies valsts krīzei un turpinās attīstīties. Tādēļ visiem 
novēlu dzīvot ilgi, taupīt naudu un lepoties ar mazo, bet skaisto pilsētu.Kad mana vecmamma atbrauc viesos no Krievijas, tad jūsmo par mūsu 

Ieva, 12. kl.pilsētas kanālu ar pīlēm un par to, cik daudz kaķu ir pilsētā. Pie manas 
mājas ik dienas var vērot vāveres, agrā rītā var sastapt pat mežacūkas un 

Man patīk Olaine. Šeit ir izvietotas skaistas akmens figūras, piemēram, stirnas.
ābols pie Olaines pilsētas domes, skudras pie kultūras centra, sēnes netālu Karīna, 11. kl
no tirgus.

Priecē tas, ka ir uzbūvēts pašiem savs baseins, arī slidotava jau kādu . Esmu ļoti apmierināts ar to, kāda pilsēta izskatās šobrīd. Ielas ir 
laiku pastāv. Patīk krāsainie bērnu laukumiņi, kas izvietoti pa visu pilsētu. atjaunotas, parki sakopti, ietvēm nomainīti segumi. Pilsēta ir daudz tīrāka un 
Vienīgais trūkums, kas jāmeklē pašos iedzīvotājos, ir tāds, ka daudz kas krāšņāka. Vienīgais mīnuss – drošība naktī. Pilsētā vajadzētu vairāk 
jaunais tiek izpostīts, salauzts.novērošanas kameru vai arī vairāk policijas reidu nakts laikā.

Santa, 12. kl.Jāzeps, 12. kl. 

Olaine var lepoties ar veikalu dažādību un ļoti garšīgu „Alises” un Mana pilsēta ir mana mazā valstiņa, kurā es dzīvoju, mācos un esmu 
„Olanijas” produkciju, slavenu arī ārpus Olaines robežām.savā brīvajā laikā.

Ainārs, 11. kl.Tā kā es pati iesaistos Olaines domes pasākumos un jauniešu padomes 
darbā, tad redzu, ka pilsētas vadība dara tiešām daudz, lai lauztu radušos 
stereotipus. Pilsēta sastāv arī no iedzīvotājiem, kas veido savu pilsētu. Ir 
grūti klausīties cilvēkos, kuri ar lielu skepsi un nepatiku runā par Olaini – 
vietu, ko sauc par savām mājām.
Ja tu, cilvēk, kurš lasa šo rakstu, neuzskati Olaini par savām mājām, tad 
atceries, ka tās ir manas mājas, par kurām es nevēlos dzirdēt neko sliktu.

Paula, 10. kl.

Lai gados nākamos iet garām visas bēdas,
Un katra stunda laimes pilna skrien.
Lai atmiņā un sirdī paliek skaistas pēdas, 
Kad dzīve dienas gadu kūļos sien.

Olaines dome 
sirsnīgi sveic jubilārus

Martā
70.gadskārtā
Aiju Ābeli
Valentīnu Bogdanovu
Juri Grantu
Regīnu Juročkinu 
Edīti Lapu
Tamaru Ņepļujevu
Annu Oltiņu
Janinu Rimšāni
Jāni Rozentālu
Leontīni Vanagu 

75.gadskārtā
Olgu Krastiņu
Žanetu Kuzņecovu
Leokadiju Razbinsku
Antoņinu Šabanovu

80.gadskārtā
Tatjanu Freimani
Annu Hlopinu
Anfisu Mizgirevu
Aleksandru Širokovu
Jadvigu Stankeviču

85.gadskārtā
Jevdokiju Bočegovu
Almu Jankavu

91.gadskārtā
Helēnu Savicku

96.gadskārtā
Mariju Bērziņu

Olaines dome februārī tradicionāli izsludināja Jeļenas Romanovskas, Veras Haritonovas, Darjas 
projektu konkursu „Olaines bērnu un jauniešu Ņikoļskas (Olaines 2.vidusskola, vadītāja Valentīna 
interešu izglītība”. Ar projektu konkursa „Olaines Sidorova) projektam „„Sirds Ritms” sapulcē draugus 
bērnu un jauniešu interešu izglītība” nolikumu un (deju festivāls)” – Ls 394; Edvīna Nikolajeva 
pieteikuma formu var iepazīties interneta mājas lapā (Olaines jauniešu padome) projektam 
www.olaine.lv sadaļā „Jaunumi” apakšsadaļā „Bērnu „Mis un Misters, un Mini Mis un Mini Misters 
un jauniešu projektu konkurss” vai pie skolu Olaine 2009” – Ls 229; Ernas-Marijas Počas 
direktora vietniekiem audzināšanas darbā. Martā jau (Olaines mūzikas un mākslas skola, vadītāja Ilze 
bija iesniegti un  atbalstīti pirmie projekti. Piešķirts Orbidāne) projektam „Mākslas dienas 2009” – 
finansējums: Elizabetes Lukšo (Olaines 1.vidusskola, Ls 400.
vadītāji Līga Gulbe, Ina Velberga, Aija Jankava) Arī Tu vari kaut ko izdarīt Olaines bērnu un 
projektam „Olaines 1.vidusskolas skolēnu jauniešu labā! Tev vēl ir iespēja izstrādāt projektu un 
žurnālistikas prasmju pilnveidošana” – Ls 400; saņemt finansējumu tā īstenošanai.

Apstiprināts Olaines pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāžu darba grafiks vasaras mēnešos:
OPPII „Dzērvenīte” nestrādā no 15.07.2009. līdz 
25.08.2009.;
OPPII „Zīle” nestrādā no 01.06.2009. līdz 
14.07.2009.;
OPSPII „Ābelīte” nestrādā no 29.06.2009. līdz 
02.08.2009.
Olaines pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 
„Zīle” un „Dzērvenīte” bērnu vecākiem atļauts 
nepieciešamības gadījumā ievietot bērnu 
strādājošā Olaines pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādē, saskaņojot to ar iestādes vadītāju.

komunālajiem pakalpojumiem atlikšanu uz trim  Ņemot vērā Olaines pilsētas un Olaines pagasta  Pieci cilvēki gados uzņemti p/a „Olaines sociālais 
mēnešiem. iedzīvotāju vēlmi iegādāties produktus no vietējā dienests” Olaines sociālā aprūpes centrā uz pastāvīgu 
 Atbalstot jaunās ģimenes ar mazgadīgiem bērniem, ražotāja, t.i. pašu audzētus un gatavotus produktus, laiku. 

Olaines dome pieņēma lēmumu par zemnieku tirdziņa piekrists mainīt Olaines domei piederošo 2-istabu  Piešķirti vienistabas dzīvoklis bārenim un vienistabas 
organizēšanu pie lielveikala „Olanija”. dzīvokļa īpašumu Zemgales ielā 19 pret 1-istabas dzīvoklis bez vecāku gādības palikušai personai, kuri 

dzīvokļa īpašumu Zeiferta ielā 14. Dzīvokļa Zeiferta  Piešķirti Ls 275 Zanes Nāgeles dalībai Pasaules sastāvēja dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās 
ielā 14 īpašniecei jāizdara starpības maksājums Olaines skolēnu čempionātā orientēšanās sportā Madridē. palīdzības pirmās kārtas reģistrā.  
domes norēķinu kontā.  Noteikta nomas maksa PII „Dzērvenīte” (Zemgales  Piešķirta vieta sociālajā istabā Zemgales ielā 31 
 Lai nodrošinātu Olaines novada (šodien pilsētas un ielā 39) zāles iznomāšanai grupu nodarbībām par 1 vienai personai. P/a „Olaines sociālais dienests” uzdots 
pagasta) iedzīvotājiem Valsts Sociālās Apdrošināšanas stundu Ls 4,50. apmaksāt šai personai 6 mēnešus īres maksu un apkuri 
Aģentūras pakalpojumu sniegšanas pieejamību Klientu par sociālās istabas  lietošanu. Apstiprinātas viena bērna uzturēšanas izmaksas 
apkalpošanas punktā Olainē, nolemts samazināt nomas  Noteikts dienesta dzīvokļa statuss diviem 2009. gadā: OPPII “Zīle” un “Dzērvenīte” - Ls 147,12 
maksu VSAA Rīgas rajona nodaļas Klientu mēnesī; OPSPII “Ābelīte” (pašvaldības finansētā grupā) dzīvokļiem, un šie dzīvokļi ir nodoti Olaines 
apkalpošanas punktam Olainē.- Ls 37,16 mēnesī. Apstiprinātas viena piecgadīga un 1.vidusskolas rīcībā ar mērķi izīrēt skolas darbiniekiem 
 Nolemts pieņemt dāvinājumu – 2 istabu dzīvokli no sešgadīga bērna uzturēšanas izmaksas OPPII “Zīle” ar ģimeni uz viņu darba laiku 1.vidusskolā. Dienesta 
ģimenes, kura ievietota Olaines sociālās  aprūpes Ls 119,16 mēnesī un “Dzērvenīte” Ls 116,88 mēnesī. dzīvokļa Zemgales ielā sakārtošanai atbilstoši 
centrā. Apstiprinātas viena skolēna uzturēšanas izmaksas būvniecības un higiēnas prasībām piešķirti līdz Ls 250.
 Pagarināts Nomas līguma termiņš ar SIA „BITE Olaines 1. un 2.vidusskolā 2009.gadā Ls 35,39 mēnesī  Nolemts neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 

un piecgadīga un sešgadīga audzēkņa uzturēšanas Latvija” līdz 2014.gada 13.februārim.1) zemes gabalu Dalbes ielā 6 (1479 m²); 
izmaksas Ls 30,63 mēnesī. Atļauts SIA „Furors Cafe” ierīkot vasaras dārzu 2) zemes gabalu Rīgas ielā 17 (11847 m²); 
 Nolemts reģistrēt bāreni Olaines domes dzīvokļu 3) zemes gabalu Rīgas ielā 19 (2967 m²). Kūdras ielā 1 no 2009.gada 1.maija līdz 2009.gada 
jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās 1.oktobrim. Darba laiks no plkst.9.00 līdz 23.00.  Dome atbalstīja daudzu nomnieku lūgumus par 
kārtas reģistrā. nomas maksas samazināšanu un maksājumu par 
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Mežaparka labiekartojuma projekts Olaine ir 2. Gar gajeju un velosipedistu celiniem tiek 
izstradats teritorijai, kas ietverta starp Zemgales, paredzetas atputas un sporta nodarbem paredzetas zonas 
Veselibas un Dalbas ielam, un meža dziluma ta sniedzas - bernu rotalu laukumi, pieaugušo un jauniešu sporta 
lidz pat lielajam smilšu celam, kas savieno Dalbes ielu laukumi, kas bus aprikoti ar ara trenažieriem, ka ari 
ar dzivojamo maju masivu Jelgavas un Veselibas ielu lapenes, tai skaita tris no tam paredzets aprikot ar ara 
rajona. Šo projektu var iedalit tris funkcionalas kaminiem, kas dos iespeju pilsetniekiem droši rikot 
labiekartojuma dalas: gajeju un velosipedistu celinu piknikus parka teritorija, pie katras kamina vietas 
tiklojuma izveide, dažadu funkciju atputas vietu paredzeta ari udens padeve.
ierikošana un brivdabas estrades izbuve. 3. Parka dziluma netalu no Veselibas ielas 7 esošas 

1. Parka labiekartojuma paredzeta apgaismotas ekas, paredzets izbuvet brivdabas estradi ar 500 
promenades izbuve savienojot Veselibas ielu (pie skatitaju sedvietam. Estrades novietne izveleta, ta, lai 
veselibas centra) un Zemgales ielu (pie dzivojamas tiktu saglabati parka teritorija esošie koki. Brivdabas 
majas Zemgales 43), tadejadi padarot parku estrades skatuve orienteta pret parku, lai piesaistitu gan 
komfortablaku un drošaku ta lietotajiem ari diennakts parka apmekletaju uzmanibu estrade notiekošiem 
tumšajas stundas. Parka promenadi planots  veidot ta, lai pasakumiem, un vienlaicigi lai tiktu slapeta skana priežu 
ari nepieciešamibas gadijuma to varetu izmantot galotnes, tadejadi netraucejot tuvako dzivojamo maju 
operativais transports. Kompozicionali promenade iedzivotajiem. Galveno celu, kas ved no promenades uz 
iezime galveno tranzita celu, no ka talak tiek organizeti estradi paredzets izgaismot. Pats estrades apjoms 
pakartotas nozimes pastaigu celini. Lai meža teritorija veidots musdieniga formu valoda, respektejot konkreto 
netiktu parlieku urbanizeta, celiniem paredzets novietni un tas specifiku, izmantojot kvalitativus 
daudzveidigs iesegums, gan koloristikas, gan izveleto buvniecibas un apdares materialus. Brivdabas estrades 
materialu zina. Promenade un citi augstakas nozimes apjoms sastav no skatuves dalas, kura parsegta ar jumta 
celini tiks izbuveti no brugakmens, pakartotas nozimes konstrukciju, atseviški nodalitas balkona konstrukcijas, 
pastaigu celinus paredzets ieklat ar škembu iesegumu, nelielu grupu priekšnesumiem, uzrunam utt., pirms 
ka ari tiek paredzets izveidot laipas ar delu klaju, kas skatuves brugeta priekšlaukuma, kas papildus var tikt 
laus saglabat esošo meža floru. Projektetie gajeju celini izmantots lieliem priekšnesumiem, un sabiedriskas 
parsvara tiks veidoti jau esošas, pilsetas iedzivotaju tualetes. Skatitaju vietas izvietotas neliela zemes valna 
laika gaita iezimetas kustibas trajektorijas, ka ari tiek slipuma, kas nodrošinas labu redzamibu pasakuma 
piedavatas jaunas pastaigu takas parka dziluma. Parka laika.
ieprojekteti ari tris dažada garuma velocelini ar asfalta Santa Rasa-Daukše,
iesegumu dažadam vecuma grupam. Olaines domes būvvaldes vadītāja un arhitekte

Aprīlī
70.gadskārtā
Mariju Babenko
Zinaīdu Budenko
Zoju Fjodorovu
Zenaidu Gabri
Rūdolfu Gudriņu
Vjačeslavu Kuzņecovu
Anitu Mažuknu
Borisu Mihailovu
Valentinu Miņinu
Vasiliju Sjedinu
Viktoru Šohinu
Pēteri Sovanu
Mihailu Šafro
Tatjanu Vološinu

75.gadskārtā
Valentinu Bičkovsku
Viju Kupeni
Ļubovu Matjušenoku
Valentinu Naumovu
Valentinu Vasiļjevu

80.gadskārtā
Mariju Boļšakovu
Ļubovu Jufimenoku
Idu Lamberti
Veru Lovjaņņiku
Pēteri Paegli
Vilmu Paeglīti
Jelekomidu Petrovu

85.gadskārtā
Mariju Rimševiču

92.gadskārtā
Martu Tauriņu
Uļjanu Nazarovu

IESKATS IZSTRĀDĀTAJĀ 
MEŽAPARKA 

LABIEKĀRTOJUMA PROJEKTĀ

Domes lēmumi

OPPII „DZĒRVENĪTE”, „ZĪLE” UN „ĀBELĪTE” 
DARBA GRAFIKI VASARAS MĒNEŠOS

Piedalies arī Tu 
bērnu un jauniešu projektu konkursā!

Olaines pilsētas domē 4. aprīlī notika tradicionālais 
Jaundzimušo svinīgās reģistrācijas pasākums. Uz 
pasākumu bijām uzaicinājuši 30 jaundzimušos olainiešus 
un viņu vecākus. 

Kopā ar māmiņām, tētiem, radiem un draugiem bija 
ieradušies 25 mazuļi. Olaines domes priekšsēdētājs Jānis 
Pavlovičs apsveica bērniņu vecākus ar īpašo notikumu 
viņu dzīvē-mazuļa piedzimšanu, kā arī pasniedza 
apsudrabotu melhiora karotīti ar iegravētu bērna vārdiņu 
un dzimšanas datiem, naudas balvu Ls 100 latus, kā arī 
ziedus. 

Pēc pasākuma svinīgās daļas bija iespēja iemalkot 
kafiju, tēju un brīvā gaisotnē aprunāties ar domes 
priekšsēdētāju par sev interesējošām tēmām.

Mīļi sveicam - Adeli Andersoni, Kiru Korepanovu, 
Artūru Emerbergu, Nikolaju Bobkovu, Līvu Zommeri, 
Lieni Lasmani, Rihardu Zuju, Kasparu Riekstiņu, 
Maksimu Jansonu, Aleksi Ciunelu, Martu Dzalbi, 
Gabrielu Sevruku, Šarloti Priedi, Jegoru Lāci, Oskaru 
Ogloblinu, Kārli Grundmani, Emīlu Novorževski, 
Sergeju Inozemcevu, Danielu Geibu, Milenu Plukaiti, 
Domeniku Stari, Oļegu Kleinu, Artūru Jadrovu, Dmitriju 
Ratņikovu, Diānu Loti Valdbergu, Fjodoru Ivanovu, 
Viktoriju Elīzi Litki, Arturu Randaru, Poļinu 
Vaščenkovu, Timuru Liflandu un viņu vecākus.

Olaines dome vērš iedzīvotāju uzmanību, ka šis ir oficiāls domes izdevums. Laikraksts „Olaines Balss” ir privātais izdevums un netiek 
finansēts no Olaines pilsētas budžeta. Tāpat jāatzīmē, ka ir tikai viena Olaines domes interneta mājas lapa – www.olaine.lv. 

Olaines pilsētas dome sirsnīgi pateicas 
visiem talciniekiem, kas piedalījās domes 
organizētajā Lielajā talkā un ieguldīja 
ievērojamo darbu savas pilsētas sakopšanā. 
Sīkāk par talku nākamajā numurā.

Ināra Brence,
Olaines pilsētas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Ir akceptēta Valsts AS „Latvijas Valsts ceļi” paredzētas 
darbības realizācija valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – 
Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) rekonstrukcijas 
posmā no Rīgas robežas līdz autoceļa 48,5. kilometram 
2.variantā. Ar Vides ministrijas Vides pārraudzības Valsts 
biroja atzinumu Nr.7 „Par valsts galvenā autoceļa A8 
Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) 
rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma 
ziņojumu” var iepazīties Olaines domē Zemgales ielā 33, 
1.stāvā, kā arī mājas lapā  .www.olaine.lv

Dome atbalsta 
jaundzimušos un 
viņu vecākus

Olaines dome informē 



Olaines Domes VēstisOlaines Domes Vēstis
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ATPŪTAI UN VAĻASPRIEKAM!

Olaines pilsētā parādījās vēl viens jauns objekts – apmeklētājiem ir atvērts jau no 7.marta, un apmeklētība 
Olaines pilsētas peldbaseins. Par peldbaseina atrašanās tajā ir ļoti laba. 12.martā notika svinīga Olaines pilsētas 
vietu tika izvēlēta teritorija blakus Olaines 2.vidusskolai peldbaseina prezentācija. Prezentācijas laikā Olaines 
(no Stacijas ielas puses). Šāda izvēle tika pamatota ar to, pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Pavlovičs un 
ka peldbaseins pilsētā pilnvērtīgi pildīs savu funkciju tajā energobūvmontāžas SIA „REMUS” valdes 
gadījumā, ja tas sniegs iespēju to apmeklēt ne tikai priekšsēdētājs Genadijs Grots svinīgi atklāja 
jebkuram pilsētas iedzīvotājam vai iebraucējam viņam peldbaseinu, pārgriežot sarkano lenti un nododot 
brīvajā laikā, bet arī skolēniem sporta stundu laikā. Lai simbolisko peldbaseina atslēgu peldbaseina direktoram 
atvieglotu skolēnu nokļūšanu peldbaseinā un ekonomētu Jurim Kalniņam. Olaines pilsētas domes priekšsēdētājs 
viņu laiku, ir izbūvēts gaitenis, kurš savieno peldbaseina Jānis Pavlovičs savā uzrunā pateicās visiem, kas strādāja 
ēku ar skolas ēku. Skolēniem no 5. līdz 12.klasei jau no pie peldbaseina tapšanas, jo visu kopīgs, komandas darbs 
10.marta notiek bezmaksas praktiskās nodarbības ļāvis īstenot šo projektu un pabeigt objektu termiņā, un 
peldēšanā sporta skolotāja pavadībā. Neskatoties uz to, pasniedza domes piešķirtos Atzinības rakstus projekta 
ka peldbaseina ēka ir savienota ar skolas ēku, tas nav vadītājai Kristīnei Matuzonei, pilsētas arhitektei un 
skolas peldbaseins, bet ir neatkarīgs no skolas pilsētas būvvaldes vadītājai Santai Rasai-Daukšei, 
objekts. Jāatzīmē, ka tiek paredzēts, ka arī Olaines energobūvmontāžas SIA „REMUS”, būvdarbu vadītājam 
1.vidusskolas skolēni sporta stundu laikā bezmaksas Dmitrijam Avimovam, peldbaseina projektētājam Nilam 
apmeklēs peldbaseinu. 1.vidusskolas vadība kopā ar Baumgartam un būvuzraugam Andresam Tullam. Starp 
administrāciju meklē optimālus risinājumus, kā viesiem bija arī bijušie un esošie olainieši, kuri ir 
skolēniem organizēt nodarbības peldbaseinā 2009./2010. iepriekš guvuši labus sasniegumus peldēšanā: Oļegs 
mācību gadā. Peldbaseina būvniecība izmaksāja Zavidnijs, Sergejs Varša, Natālija Nikolajeva u.c. 
1 161 180,43 latus (ar PVN). Peldbaseins tapa deviņu Pirmajās ūdens sacensības piedalījās 10 komandas, kuru 
mēnešu laikā, un būvniecība tika pabeigta termiņā. sastāvā bija Olaines pilsētas iestāžu, uzņēmumu, Olaines 
Baseinā ir 4 celiņi, katrs 25 m garš. Visseklākā vieta pagasta padomes, Olaines pilsētas domes pārstāvji, kā arī 
baseinā ir 1,40 m, visdziļākā – 1,90 m. Ir ģērbtuves un Olaines veterāni peldēšanā. Starp ūdens stafetēm un 
dušas, sauna, kā arī brīvas telpas, kuras ir paredzēts sacensību uzvarētāju apbalvošanu notika fitnesa ūdenī 
iznomāt, lai paplašinātu sniegto pakalpojumu klāstu. paraugdemonstrējums, kurā ar lielu interesi un aizrautību 

Jāatzīmē, ka Olaines pilsētas peldbaseins iesaistījās sacensību dalībnieki. 

trodas pie Olaines 2.vidusskolas Stacijas ielas pusē. Ieeja no Skolas ielas puses.Olaines pilsētas baseins a

Darba grafiks un pakalpojuma maksa
 

Baseina 
lietošanas  

laiki 

Maksa par 90 minūšu 
apmeklējumu 

Maksa bērniem un 
jauniešiem (no 7 gadiem 
līdz 16 gadiem uzrādot 

skolēnu apliecību) 
15.00 – 18.00 Ls 1,00 - pensionāriem, 

represētām personām, 
maznodrošinātām 
ģimenēm, I un II grupas 
invalīdiem, bāreņiem 
(uzrādot attiecīgu 
dokumentu) 
 
pārējiem - Ls 2,50 

Ls 1,50 

 

Pirmdiena 

18.00 – 22.00 
Ls 3,00 Ls 1,50 

iekļauts saunas 
apmeklējums 

16.00 – 18.00 Ls 2,50 Ls 1,50  Otrdiena 
Trešdiena 
Ceturtdiena 
Piektdiena 

18.00 – 22.00 
Ls 3,00 Ls 1,50 

iekļauts saunas 
apmeklējums 

11.00 – 15.00 
Ls 3,00 Ls 1,50 

iekļauts saunas 
apmeklējums 

Sestdiena 
16.00 – 22.00 

Ls 3,00 Ls 1,50 
iekļauts saunas 
apmeklējums 

12.00 – 15.00 
Ls 3,00 Ls 1,50 

iekļauts saunas 
apmeklējums 

Svētdiena 
16.00 – 20.00 

Ls 3,00 Ls 1,50 
iekļauts saunas 
apmeklējums 

 
Atrodoties peldbaseinā, jābūt peldcepurē. 
Ieeja peldbaseinā tiek pārtraukta 1 stundu 30 min. pirms peldbaseina slēgšanas vai sanitārās stundas (sestdienās un 
svētdienās no plkst.15.00 līdz 16.00). 
Pēc saunas apmeklējuma jānomazgājas dušā un tikai tad drīkst iet baseinā.

PILSĒTĀ JAUNS OBJEKTS

OLAINES PILSĒTAS BASEINS

 pieaugušajiem 
bērniem un jauniešiem 

 (no 7 gadiem līdz 16 gadiem) 
5 apmeklējumi Ls 14,00 Ls 7,00 
10 apmeklējumi Ls 25,00 Ls13,00 

 

Nodarbības Olaines pilsētas peldbaseinā
 Fitness ūdenī Ūdens aerobika 

Ūdens aerobika topošajām 
māmiņām 

Pirmdiena - 19.00 – 19.45 - 
Otrdiena 19.10 – 19.50 - - 
Trešdiena - 19.00 – 19.45 18.00 – 18.45 

Ceturtdiena 19.10 – 19.50 - - 
Piektdiena - 19.00 – 19.45 - 

Sestdiena 
11.20-12.00 

18.20 – 19.00 
- - 

Svētdiena - 12.30 – 13.15 13.30 – 14.15 
 

BĒRNU UN JAUNIEŠU BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS IESPĒJAS OLAINĒ

Olaines interešu izglītības pulciņi un  nodarbības bērniem un jauniešiem

 
(nopirktā abonementa lietošana paredzēta līdz sezonas beigām)

Baseina abonementa maksa

Baseina ģimenes biļetes maksa
2 pieaugušie un 2 bērni Ls 7,50
2 pieaugušie un 1 bērns Ls 6,00
1 pieaugušais un 2 bērni Ls 4,50
Baseina noma 70,00 Ls/stundā.
Baseina viena celiņa noma 18,00 Ls/stundā. 

nosacījumi. Dibinot SMF, tiek iepazīta un izpētīta 
sarežģītā uzņēmējdarbības vadības pasaule un praktiski 
apgūti visi uzņēmējdarbības cikli (komercdarbības 
idejas radīšana, tās realizēšana, gūstot peļņu, firmas 
likvidēšana). Ik gadu tiek organizēti SMF gadatirgi, kur
skolēniem ir iespēja piedāvāt savu produkciju plašam 
klientu lokam, kā arī gūt pieredzi mārketingā, 
pārliecinot klientus iegādāties tieši konkrētā uzņēmuma 
preci.

Šogad Olaines 1. vidusskolā ir nodibinātas divas 
skolēnu mācību firmas. SMF SIA “Karaga” ražo un 
izplata auskarus, tās dibinātājas ir 11. klases skolnieces 
Agneta Januševiča un Karina Klepere. SMF SIA 
“Trouvaille” darbojas 11. klases skolnieces Aija 
Giceviča, Agita Sarkane, Kristīne Piene un Egita Piese. 
Šī firma ražo naudas un dekoratīvos kociņus.

Abu firmu dalībnieces ir ļoti apmierinātas, ka 
saņēmās un izveidoja skolēnu mācību firmas, jo iegūta 

Latvijas Valsts prezidenta V. Zatlera tiešām liela pieredze, kas noderēs gan skolā, gan 
„ēnošana” uzņēmējdarbībā, gan vienkārši dzīvē. SMF darbība 

skolā tiek ļoti popularizēta, tādā veidā arvien vairāk 
2009. gada 24. februārī pieci Olaines 1. cilvēkiem rodas interese par šo tēmu, meitenes mudina 

vidusskolas 10.b klases skolēni devās uz Rīgas pili, lai veidot skolēnu mācību firmas pašiem un ievingrināt 
ēnotu Latvijas Valsts prezidentu Valdi Zatleru. Šo prātu un roku veiksmīgā biznesā.
iespēju sagādāja 10.b klases audzinātājs un projekta 

četri Olaines 1. vidusskolas skolēni. Danču 
„Iespējamā Misija” dalībnieks Juris Zakrevskis. Anastasija Orehova, 11.aklubā dejo tradicionālās latviešu tautas dejas. 

Prezidentu ēnot devās Zane Apša, Alīna Genriha, 
Senatnīgas noskaņas radīšanai spēlē Rīgas Danču kluba 

Eduards Lukšo, Jana Mjasņikova un Toms Taukulis. Olaines 1. vidusskolas pulciņu sasniegumimuzikantes. Olaines 1.vidusskolas mērogā šis atpūtas 
Ekskursijas laikā skolēniem tika sniegts ieskats 

un izklaides veids jau ir ieguvis ļoti lielu popularitāti, 
apžēlošanas dienesta darbā, izrādīta prezidenta dāvanu Skolā jau vairāk nekā 30 gadus ar labiem un bet būtu jauki, ja sadancošanā piedalītos arī pārējie 
telpa, kā arī skolēni uzzināja ko vairāk par Latvijas izciliem panākumiem darbojas tautas deju pulciņš, kurš Olaines iedzīvotāji.
valsts augstākajiem apbalvojumiem – ordeņiem. regulāri piedalās Rīgas rajona skatēs un skolēnu Danču kluba nodarbības veltītas tautas deju 
Jaunieši pabija valsts prezidenta preses centrā un Dziesmu un Deju svētkos, gūstot atzinības. Jau 14. gadu senākajam, neskatuviskajam slānim, kad dejots tiek 
prezidenta drošības dienesta priekšnieka kabinetā, bija pulciņa vadītāja ir Aija Freimane.vien savam priekam, nevis kā skatītāju iepriecināšanai.
liecinieki Čīles un Mali vēstnieku ārkārtas akreditācijas  Arī mūsdienu deju pulciņš (vadītāja Līga Brence) var 
ceremonijām. Ēnu dienas izskaņā skolēni fotografējās, lepoties ar daudziem panākumiem: grupa “Step by Elizabete Lukšo, 12.a
dalījās gūtajos iespaidos un vēroja Rīgu no prezidenta dance” ieguvusi 3. vietu konkursā “Kaprīzes kauss”, 1. 
pils torņa augstumiem. pakāpes diplomu Vidzemes novada festivālā “Deju 

brīnums”. 
Toms Taukulis, 10.b Arī skolas ansambļi Sanitas Šefleres vadībā katru 

gadu piedalās Rīgas rajona skatē. Šogad vokālais 
ansamblis “Unda” un popgrupa “Juniors” ieguva 1. 
pakāpes diplomu Rīgas rajonā un popgrupa „Juniors” -  
II pakāpes diplomu Zemgales novadā.

Dažādos Latvijas un starptautiskos konkursos 
piedalās arī grāmatu ilustrēšanas pulciņš (skolotāja 
Silvija Silāre). Starptautiskajā konkursā LIDICE 2009 
pulciņš guvis atzinību.

Vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņa 
dalībnieki Māra Auzāna vadībā katru gadu piedalās 
basketbola sacensībās “Vidusskolu kauss”, šogad puiši 
ieguvuši 1. pakāpes diplomu, meitenes – 3. pakāpes 
diplomu. Pulciņa pārstāvji ieguvuši arī pirmo vietu 
šorttreka sacensībās.

Pirmās palīdzības ABC pulciņš (vadītāja Lelda 
Balode) katru gadu piedalās Rīgas rajona sacensībās, 

Skolēnu mācību firmas Olaines 1. vidusskolā
kur gūst godalgotas vietas. Šogad realizēts projekts 
“Pirmā palīdzība” 4. klašu skolēniem.

Olaines 1. vidusskola ir “Junior Achievment – 
Latvia” dalībskola, tāpēc 8. – 12. klašu skolēniem ir Irina Lipa, 10. a, un Agnese Skarstāne, 12. a
iespēja dibināt mācību firmu (SMF). SMF ir reāls 
uzņēmums, kuram tiek piešķirti dažādi atviegloti 

Žetonu vakars

Žetonu vakars ir Olaines 1. vidusskolas tradīcija 
jau kopš 1967.gada. Žetonu vakarā 12.klases skolēniem 
tiek izsniegtas piemiņas zīmes ar skolas simboliku, kas 
no žetoniem gadu gaitā pārtapušas par gredzeniem.

Šī gada Žetonu vakars sākās ar svinīgo daļu, kurā 
12.klases skolēni (kl. audz. Silvija Garoza) priecēja 
skatītājus ar ēnu spēlēm un daudzveidīgiem 
priekšnesumiem. Otrajā pasākuma daļā tika izspēlēti 
jautri atgadījumi, klasesbiedru nejauša tikšanās lidostā 
vairākus gadus pēc skolas beigšanas. Priekšnesumus 
papildināja iepriekš sagatavoti video. Žetonu vakars 
izdevās lielisks, un visvairāk par to jāpateicas pasākuma 
režisorei 12. klases skolniecei Ievai Rokulei, kā arī 
Jānim Lazda-Lazdiņam par lieliski samontētajiem 
video.

Evija Kaķe, Linda Ignatjeva, 12. b

Sadarbība ar ārvalstu skolām
 Talantu šovs Olaines 1. vidusskolā 

Olaines 1. vidusskola sadarbojas ar vairākām 
Šogad Olaines 1. vidusskolā pirmo reizi ārvalstu skolām.Vissenākā sadarbība ir ar Somijas Dzimtās valodas konkurss Ādažu Brīvajā 

norisinājās konkurss „Talantu šovs”, kurā katram no Riihimaki ģimnāziju un pamatskolu. Projekta “Svētki Valdorfa skolā dalībniekiem vajadzēja parādīt kādu savu talantu. un svinības: kopīgais un atšķirīgais Eiropas kultūras 
Pasākumu vadīja 10.klases skolēni Zane Apša un mantojums” ietvaros 2004. gadā skolēni ir bijuši 

Šī gada 19. februārī Olaines 1. vidusskolas desmit Eduards Lukšo. Grieķijā. Skola sadarbojusies arī ar Odeshogas skolu 
9.-12. klašu skolēni piedalījās Ādažu Brīvās Valdorfa Priekšnesumi bija daudzveidīgi un interesanti.  Zviedrijā. 
skolas rīkotajā konkursā par godu Starptautiskajai Trešo vietu dalīja sestās klases skolēni Anda Ratkusa un Šogad Olaines 1. vidusskola piedalās vairākos 
dzimtās valodas dienai. Šo konkursu Ādažu skola rīko Oskars Jeske ar čella un klavieru duetu un otrās klases projektos: 7. - 9. klašu skolēni izmantos izdevību 
jau astoto gadu, tomēr Olaines 1. vidusskola tajā skolniece Suzanna Klepere ar dziesmu „Koncerts”. Otro iepazīt Dāniju, 10. un 11. klases meitenes ir piedalījušās 
piedalījās pirmo reizi. Konkursā piedalījās skolēnu vietu ieguva divpadsmitās klases skolnieks Edgars Nordplus rīkotajā projektā “Just healthy”, pagājuša 
komandas no Ādažu Brīvās Valdorfa skolas, Talsu Šeins ar pašsacerētas dzejas lasīšanu, bet pirmo vietu gada jūnijā skolas deju kolektīvs un ansamblis viesojās 
ģimnāzijas, Zvejniekciema vidusskolas, Saulkrastu ieguva devītās klases skolniece Aļona Krutjakova ar Slovākijā. 
vidusskolas un Olaines 1. vidusskolas. Konkursa tēma vēderdeju. 
bija „Mana valoda ir mans gods”. Uzdevumos Skatītājus priecēja arī trešās klases skolnieks Dāvis Marija Plostniece, 10. b
skolēniem bija jāparāda latviešu valodas un literatūras Pauls Jansons ar flautas solo, piekto klašu meitenes Ilze 
zināšanas, prasme uzstāties, argumentēt savu viedokli. Vējkrīgere ar dziesmu „Vēl ir laiks”, Monika Labdzere 
Konkursa rezultātu apkopošanas laikā notika tikšanās ar ar klavieru solo, Vika Osipoviča ar vijoles solo un 
valodnieku un Bonnas Universitātes profesoru Austri Diāna Vaska ar dziesmu „Visas vēlēšanās”. 
Grasi. Šajā konkursā 1. vietu ieguva Olaines 1. 
vidusskolas komanda. Paula Pelčere, 10. a 

Jana Mjasņikova 10.b

Olaines Danču klubs

Jau gandrīz divus gadus, pateicoties Olaines 
pilsētas domes atbalstam, darbojas Olaines Danču 
klubs, kuru nenogurstoši un radoši vada skolotāja Ina 
Velberga un 

IESKATS 
OLAINES 1. VIDUSSKOLAS 

TRADĪCIJĀS UN PASĀKUMOS

Lai izzinātu viedokļus par Olaines pilsētas bērnu un jauniešu 
brīvā laika pavadīšanas iespējām, tika veikta Olaines 1. vidusskolas 
skolēnu un vecāku aptauja. Aptaujāti simts skolēni no 4. – 12. 
klasei un simts skolēnu vecāki. Būtiskākais šķita noskaidrot, vai 
skolēnus un viņu vecākus apmierina ārpusstundu nodarbību 
iespējas Olainē. Lielāko daļu skolēnu un vecāku apmierina interešu 
izglītības pulciņi, kultūras pasākumi un iespējas nodarboties ar 
sportu Olainē. Visatzinīgāk tiek novērtētas aktīvās atpūtas iespējas 
pilsētas slidotavā, skeitparkā, sporta nodaļas nodarbību zālē 
Stacijas ielā 38A, kur interesenti var spēlēt galda tenisu, novusu un 
citas galda spēles, un jaunatklātajā baseinā. Tāpat vecāki un skolēni 
ir apmierināti ar Olaines pilsētas bērnu spēļu laukumiem, parkiem 
un skvēriem. Savukārt ar esošo Olaines pilsētas kafejnīcu un kino 
piedāvājumu aptaujātie nav apmierināti. 

Lielākā daļa aptaujāto skolēnu un vecāku ir apmierināti ar 
informācijas pieejamību par ārpusstundu nodarbībām Olainē. 
Skolēni galvenokārt informāciju iegūst no skolasbiedriem un skolas 
darbiniekiem.

Vairāk kā puse aptaujāto skolēnu ir Olaines interešu izglītības 
pulciņu dalībnieki. Tas liecina, ka Olaines skolēni un jaunieši aktīvi 
izmanto piedāvātās iespējas.

Šī izdevuma veidotāji uzskata, ka ārpusstundu nodarbību 
piedāvājums Olainē ir plašs un daudzveidīgs. Svarīgi ir tas, ka 
lielākā daļa nodarbību ir bezmaksas. Tā kā aptaujātie minēja, ka 
trūkst reklāmas un informācijas, tad piedāvājam ērti izmantojamu 
un pārskatāmu Olaines interešu izglītības pulciņu un nodarbību 
sarakstu skolēniem.

Nosaukums Vadītājs Mērķauditorija Vecums Vieta Laiks 

Tautas dejas A. Freimane Olaines 1.vsk. skolēni 1.kl. Olaines 1.vsk. 
P.11.50-12.30 
C.12.50-13.30 

Tautas dejas A. Freimane 
Olaines 1.vsk. 

skolēni 
2.kl. Olaines 1.vsk. 

P.12.50-14.20 
T.11.50-12.30 

Tautas dejas A. Freimane 
Olaines 1.vsk. 

skolēni 
3.-4.kl. Olaines 1.vsk. 

O.13.40-15.10 
C.13.40-15.10 

Tautas dejas A. Freimane 
Olaines 1.vsk. 

skolēni 
5.-6.kl. Olaines 1.vsk. 

P.14.30-16.00 
C.14.30-16.00 

Tautas dejas A. Freimane 
Olaines 1.vsk. 

skolēni 
9.-12.kl. Olaines 1.vsk. 

P.16.10-17.40 
C.15.20-16.50 

Ritmika A. Freimane 
Olaines 1.vsk. 

skolēni 
pirmsskola Olaines 1.vsk. 

T.16.10-16.50 
C.11.50-12.30 

Alpīnisma pulciņš J. Zakrevskis 
Olaines 1.vsk. 

skolēni 
10.-12.kl. Olaines 1.vsk. O.16.20-18.20 

Pirmās palīdzības 
ABC 

L. Balode 
Olaines 1.vsk. 

skolēni 
7.-12.kl. Olaines 1.vsk. 

T.15.20-16.20 
Pk.14.30-15.30 

Literārās 
jaunrades pulciņš 

I. Velberga 
Olaines 1.vsk. 

skolēni 
9.-12.kl. Olaines 1.vsk. P.17.30-19.30 

Vispārējā fiziskā 
sagatavotība 

M. Auzāns 
Olaines 1.vsk. 

skolēni 
8.-12.kl. Olaines 1.vsk. 

P.17.00-18.00 
T.17.00-18.00 

Pk.16.00-18.00 

Vieglatlētika A. Ruļuks 
Olaines 1.vsk. 

skolēni 
1.-4.kl. Olaines 1.vsk. 

P.14.30-15.30 
C.15.20-16.20 

Mūsdienu deju 
pulciņš 

L. Brence 
Olaines 1.vsk. 

skolēni 
3.-10.kl. Olaines 1.vsk. 

P.18.00-21.00 
T.18.00-21.00 
C.18.00-21.00 

Vokālais 
ansamblis 

O. Meinarde 
Olaines 1.vsk. 

skolēni 
1.-4.kl. Olaines 1.vsk. 

P.13.40-14.20 
O.13.40-14.20 
Pk.12.50-14.20 

Grāmatu ilustr. 
pulciņš 

S. Silāre 
Olaines 1.vsk. 

skolēni 
1.-4.kl. Olaines 1.vsk. 

O.13.40-14.40 
C.13.40-14.40 

Skolas avīzes 
„Muša medū” 

veidošana 
I. Velberga 

Olaines 1.vsk. 
skolēni 

7.-12.kl. Olaines 1.vsk. Pk.14.30-16.30 

Bērnu popgrupa 
„Unda junior” 

S. Šeflere 
Olaines 1.vsk. 

skolēni 
5.-7.kl. Olaines 1.vsk. 

O.14.30-15.10 
Pk.14.30-15.50 

Vokālais 
ansamblis „Unda” 

S. Šeflere 
Olaines 1.vsk. 

skolēni 
8.-12.kl. Olaines 1.vsk. 

P.15.20-16.00 
O.15.20-16.40 

Florbols A. Liepa 
Olaines 1.vsk. 

skolēni 
5.-7.kl. Olaines 1.vsk. 

O.15.20-16.20 
Pk.14.40-15.40 

Futbols A. Gromovs Visi 
1996-2003. 

dz.g. 
Olaines 1.vsk. Pk.18.00-21.00 

Bokss K. Versockis Visi Visi 
Olaines 1.vsk. 
Jaunolaines 
kult.nams 

O.17.00-19.00 
T.18.00-19.00 

Pk. P. C.17.00-19.00 

Karatē S. Stoļarovs Visi 6-15 g. Olaines 1.vsk. 
O.18.00-19.30 
C.18.00-19.30 

Jauktais koris 
„Dziesma” 

Diriģents: 
 U. Reķis, 

Koncertmeistare 
S. Šeflere 

Visi 15-65 g. 
Olaines 

kultūras un 
sporta centrs 

P.19.00-21.00 
T.19.00-21.00 

Bērnu deju 
kolektīvs „Oļi” 

J. Precinieks, 
A. Preciniece 

Visi 
1.g. 3-5 

2.g. 6-10 
3.g. 10-11 

Olaines 
kultūras un 

sporta centrs 

O., Pk. 
14.00-15.00; 
17.00-18.00; 
18.00-19.00 

Bērnu vokālais 
ansamblis 

„Olaines cālīši” 
B. Kaņepīte Visi 3-7 g. 

Olaines 
kultūras un 

sporta centrs 

T., C. 
17.00-19.00 

 
Sieviešu vokālais 

ansamblis 
„Undīne” 

S. Šeflere Visi 
jebkurš 
vecums 

Olaines 
kultūras un 

sporta centrs 
O. 19.00-21.00 

Bērnu popgrupa 
„Sveiks” 

O. Zujeviča Visi 7-11 g. 
Olaines 

kultūras un 
sporta centrs 

Pk.18.00-20.00 

Dramatiskais 
kolektīvs 

I. Mārtiņa Visi 
pamatskola
, vidusskola 

Olaines 
kultūras un 

sporta centrs 

C.19.00-22.00 
T.19.00-22.00 

Folkloras kopa 
„Dzedzieda” 

S. Silāre Visi 
jebkurš 
vecums 

Olaines 
kultūras un 

sporta centrs 
T.18.00-19.00 

Sieviešu vokālais 
ansamblis 
„Ivuški” 

O. Zujeviča Visi no 18 g. 
Olaines 

kultūras un 
sporta centrs 

P.19.00-20.00 

Basketbols M. Auzāns Visi 8-9 g. 

Olaines 
kultūras un 

sporta centrs 
(nodarbības 

notiek Olaines 
1. vidussk.) 

P.18.00-19.30 
T.18.00-19.30 

Jauniešu koris 
A. Grīna, 

K. Banaškēviča 
OMTK studenti un 

audzēkņi 
18-22 g. 

Olaines 
Mehānikas un 
tehnoloģijas 

koledža 
(OMTK) 

P.15.00-17.00 
Pk.20.10-21.20 

 

Sporta deju 
pulciņš* 

I. Cepīte OMTK audzēkņi 18-19 g. OMTK P.21.00-22.00 

Fiziskās 
aktivitātes 
pulciņš: 

Basketbols 
Mini futbols 

Volejbols 

 
V. Poršs 

 
 

OMTK studenti un 
audzēkņi 

16-25 g. OMTK 
P.15.30-17.00 
O.15.30-17.00 
T.15.30-16.30 

Trenažieru zāle V. Poršs 
OMTK studenti un 

audzēkņi 
16-25 g. OMTK 

Darba dienās: 
15.30-19.00 

      

 
Smagsvaru zāle V. Poršs 

OMTK studenti un 
audzēkņi 

16-25 g. OMTK 
Darba dienās: 
15.30-19.00 

Sporta deju 
kolektīvs* 

I. Cepīte Visi 6-12 g. OMTK 
Darba dienās: 
16.00-21.00 

Mākslas 
vingrošana* 

Rīgas rajona 
bērnu un 
jaunatnes 

sporta skola 
 (V. Stūrmane) 

Visi 6-12 g. OMTK 
T.16.30-20.00 
S.15.30-17.00 

Basketbols* 
Olaines kultūras 
un sporta centrs 

Visi 
18 un 
vairāk 

OMTK P.20.00-22.00 

OMTK Vispārējā 
fiziskā 

sagatavotība 
OMTK 

OMTK studenti un 
audzēkņi 

16-25 g. OMTK P. 15.30-19.00 

Futbols* A. Roškovs Visi 12-18 g. OMTK 
O.19.00-21.00 
C.17.00-19.00 
S.10.00-11.30 

Hokeja treniņš 
bērniem* 

G. Ritums Visi 6-15 g. Slidotava 

O.17.00-18.00 
18.30-19.30 

Pk. 18.30-19.30 
S.12.30-13.30 
14.00-15.00 

Daiļslidošanas 
treniņš* 

S. Velberga Visi 5-14 g. Slidotava 
O. 19.45-20.45 
C. 18.15-19.15 

Mūsdienu dejas Ļ. Voroncova 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
4.-12. kl. Olaines 2.vsk. 

P. 18.30-19.50 
1.sagatavošanas 

grupa 
19.50-21.20 

2.pamatsastāvs 
O. 18.00-20.00 1.SG 
Pk. 18.00-19.20 1.SG 

19.20-21.20 2.PG 

Sporta dejas I. Cepīte 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
1.-4. kl. Olaines 2.vsk. 

P. 12.45-13.25 1.b 
14.00-15.20 (kval.) 
O.11.45-12.25 4.b 
12.45-13.25 1.a 

T.12.45-13.45 2.a 
13.45-14.15 3.a 

14.30-17.30 
(iesāc.+kval.) 

17.30-21.00 pilsētas 
grupa 

C.14.00-15.20 (kval.) 
Se.15.00-20.00 

Mākslas 
vingrošana 

V. Stūrmane 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
1.-9. kl. Olaines 2.vsk. 

C.16.30-19.30 
Pk.10.00-12.00 

Koris V. Gahajeva 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
5.-9. kl. Olaines 2.vsk. 

P.14.20-15.45 
O.13.35-14.15 

T. C.14.20-15.45 
Pk.13.35-14.15 

Vokālais 
ansamblis 

V. Gahajeva 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
1.-4. kl. Olaines 2.vsk. 

P. 13.35-14.15 
T. 12.45- 13.25 

Dizains I. Siņicina 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
6.-12. kl. Olaines 2.vsk. 

T. 16.00-18.00 
C. 16.00-18.00 

Vieglatlētika O. Paradovskis 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
6.-12. kl. Olaines 2.vsk. 

O. 18.00- 19.40 
Pk.18.00-19.40 

Floristika M. Ragiņa 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
5.-9. kl. Olaines 2.vsk. Pk. 15.10-18.00 

Rokdarbi J. Alute 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
5.-6. kl. Olaines 2.vsk. T. 14.20-15.40 

Ceļu satiksmes 
noteikumi 

V. Morozova 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
1.-9. kl. Olaines 2.vsk. 

O. 15.00-18.00 
C. 15.00-18.00 

Vizuālā māksla I. Siņicina 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
10.-12. kl. Olaines 2.vsk. P. 16.00-17.30 

Izstrādājumi no 
pērlēm 

S. Opikova 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
2.-4. kl. Olaines 2.vsk. 

P. II un IV nedēļa 
16.00-18.00 

Pk. I un III nedēļa 
13.30-15.30 

Kokapstrāde N. Miguša 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
5.-9. kl. Olaines 2.vsk. O. 12.30-14.30 

Mīkstās 
rotaļlietas 

N. Murina 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
3.-4. kl. Olaines 2.vsk. T. 14.30-16.30 

Trenažieri V. Verpahovskis 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
10.-12. kl. Olaines 2.vsk. 

Darbadienās  
16.00-21.00 

S. 10.00-14.00 

Volejbols O. Paradovskis 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
10.-12.kl. Olaines 2.vsk. 

P.15.00-16.40 
Pk. 15.00-16.40 

Tūrisms T. Zarecka 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
5.-6.kl. Olaines 2.vsk. 

P. 12.30-13.10 
T. 13.30-14.10 

Teātra studija G. Vasiļjevs 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
2.-12.kl. Olaines 2.vsk. 

O. 16.00-18.30 
Pk. 15.00-18.00 

Intelektuālās 
spēles 

G. Vasiļjevs 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
4.-12.kl. Olaines 2.vsk. T. 15.00-16.00 

Vieglatlētika M. Senčurova 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
1.-5. kl. Olaines 2.vsk. O.  C. 15.00-16.30 

Koriģējošā 
vingrošana 

M. Senčurova 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
1.-8.kl. Olaines 2.vsk. 

T. 15.40-17.00 
Pk. 16.00-17.20 

Bokss V. Verpahovskis 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
3.-12.kl. Olaines 2.vsk. 

P.,O.,Pk.15.00-17.00 
T.,C.,S.,15.00-16.00 

Meiteņu 
handbols 

N. Akantjeva 
Olaines 2.vsk. 

skolēni 
1995. dz.g. Olaines 2.vsk. 

P., T., C. 18.00-19.30 
S. 10.45-12.45 

Sīkāka informācija pa tālruņiem: Olaines 1.vidusskola - Līga Gulbe 67147305, Olaines 2. vidusskola – Tatjana 
Fastoviča 67965434, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža – Juris Gerasimovs 67962141, Olaines Kultūras un 
sporta centrs – Anita Kirilova 67966148.
Pulciņu apmeklējums ir bezmaksas, izņemot tos pulciņus, kas ir uzrādīti ar zvaigznīti (*).

Uz jautājumu Kāpēc skolēni neapmeklē Olaines interešu 
izglītības pulciņus un nodarbības? vecāki un skolēni minēja 
šādas atbildes:

· Nodarbības notiek pārāk vēlu vakaros
· Skolēniem nav brīvā laika
· Nav reklāmas un informācijas
· Pārklājas nodarbību laiki
· Nav atbilstoša piedāvājuma
· Nepietiekams sporta nodarbību piedāvājums
· Nav pulciņa vadītāju kontakttālruņu.

Aptaujātajiem skolēniem un vecākiem vislabāk patīk 
šādas brīvā laika pavadīšanas iespējas Olainē:

Baseins, slidotava, skeitparks, Olaines 1.vidusskolas dejas, sporta 
nodaļas nodarbību zāle Stacijas ielā 38A, bērnu deju kolektīvs 
„Oļi”, koris, futbols, Olaines 1.vidusskolas alpīnisma pulciņš, 
trenažieri, pilsētas svētki, Olaines 1.vidusskolas vokālais ansamblis 
„Unda”, hokejs, mūzikas skola, teātra pulciņš, Olaines 
1.vidusskolas vispārējās fiziskās sagatavošanas pulciņš.


