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Domes Vēstis
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Izsludinās 
konkursu
29. novembrī tiks izsludi-

nāts gadskārtējais Ziemassvet-
ku noformējuma konkurss

2. lpp.

Jaunas 
telpas

Olaines novada pašvaldības 
policija pārcelsies uz jaunām 
telpām Jelgavas ielā 32

3. lpp.

Dalās 
pieredzē
SPII “Ābelīte” notika pie-

redzes apmaiņas seminārs spe-
cializētajiem bērnudārziem

4. lpp.

Muzejam 
15 gadi

Olaines Vēstures un māks-
las muzejs novembrī svinēs 15 
gadu pastāvēšanas jubileju

5. lpp.

Dimanta 
kāzas!

Ņina un Vladimirs Kuriļen-
ko 5. novembrī svinēja kāzu 
60. gadadienu

7. lpp.

Olaines pilsētas un Jau-
nolaines ciema Pionieru ielas 
daudzdzīvokļu māju dzīvok-
ļu īpašnieki šī gada oktobra 
mēnesī vienlaikus ar komu-
nālo pakalpojumu rēķiniem 
saņēma namu apsaimnieko-
tāja sagatavotu daudzdzī-
vokļu māju pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas maksas 

Par māju pārvaldīšanas un  
apsaimniekošanas maksu 2011. gadā

aprēķina tāmi 2011. gadam.
Daudzdzīvokļu mājas pār-

valdīšanas un apsaimnieko-
šanas tāmes sagatavošanas 
un apstiprināšanas kārtība ir 
noteikta ar 2008.gada LR MK 
noteikumiem Nr. 1014 “Kārtī-
ba, kādā aprēķināma maksa par 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu 
un apsaimniekošanu”. 

Minētais normatīvais akts 
nosaka, ka namu apsaimnie-
kotājam ir pienākums līdz 
katra gada 15. oktobrim sa-
gatavot un iesniegt dzīvokļu 
īpašniekiem apstiprināšanai 
daudzdzīvokļu mājas kopīpa-
šuma pārvaldīšanas un ap-

turpinājums 3. lpp. u 

OLAINES ŪDENS UN SILTUMS INFORMĒ

Šogad gleznošanas studi-
ja, kā ik rudeni, pirms valsts 
svētkiem organizē atskaites 
izstādi. Šoreiz Olaines Vēstu-
res un mākslas muzeja lielā 
zāle ir piepildīta ar 16 studis-
tu radošo devumu. 

Ar saviem gleznojumiem 
uz zīda ekspozīciju kuplina 
studijas vadītājas Tatjanas 
Anufrijevas darbi. Izstādes 
devīze “Mazā Parīze Olainē” 
saistīta ar meiteņu visai lielo 
interesi par franču mākslu, 
kas bijusi par pamatu dau-
dzām lielo meistaru darbu 
kopijām. Līdzās franču diž-
gariem savu vietu atradušas 
arī Latvijas gundegas, rude-

nīga diena Mālpilī un Baltijas 
jūra dažādos diennakts laikos. 
Gada laikā ceļu uz studiju at-
radušas vairākas Olaines sie-
vietes, kas priecājas par šādu 
sevis izteikšanas iespēju, bet 
pieredzējušākās studistes pat 
saņēmušas vērā ņemamus pa-
sūtījumus. 

Izstādes atklāšana pulci-
nāja krietnu skaitu Olaines 
sabiedrības, un visi priecājās, 
ka ikdienā pazīstami mūsu 
novada ļaudis prot sevi izteikt 
pavisam citā jomā, dara to ar 
prieku un iepriecina citus. 
Aicinām arī jūs līdz 4.decem-
brim atrast laiku, lai apskatītu 
mūsu izstādi Olaines Vēstures 

un mākslas muzejā.

Rudīte Babra,  
Olaines Pieaugušo izglītības 
centra vadītāja un gleznoša-

nas studijas dalībniece

Mazā Parīze Olainē

Olaines gleznošanas studijai 5. izstāde

Olaines Vēstures 
un mākslas muzejs

Zemgales iela 33, Olaine

Darba laiks:
Otrdienās 14:00 – 18:00
Trešdienās 10:00 – 17:00
Ceturtdienās 14:00 – 18:00
Piektdienās 10:00 – 14:00
Sestdienās 11:00 – 14:00

IEEJA BEZ MAKSAS

P/a “Olaines sociālais dienests” informē
Ir mainījusies mājokļa pabalsta uz  

Ziemassvētkiem piešķiršanas kārtība – 
ar 2010.gadu šo mājokļa pabalstu piešķir tikai uz Olaines 

novada iedzīvotāju rakstiska iesnieguma pamata.
Pabalstu var saņemt :

• invalīdi,
• 80 gadus un vecāki iedzīvotāji,

• daudzbērnu ģimenes.
Iesniegumi par mājokļa pabalstu uz Ziemassvētkiem 

jāiesniedz sociālās palīdzības darbiniekiem:

OLAINĒ, Zemgales ielā 33, 
211a, 212, un 214 kabinetā. Tel. 67146039;

JAUNOLAINĒ, Meža ielā 2. Tel.67811295.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

pirmdienās 9:00 – 12:00 un 13:00 – 19:00
trešdienās 8:00 –12:00 un 13:00 – 17:00

ceturtdienās 8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00

STŪNĪŠOS, Gaismas ielā 6.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

otrdienās 12:00 – 17:00
ceturtdienās 14:30 – 18:00
piektdienās 8:00 – 15:00

PABALSTI BEZ IESNIEGUMA NETIKS PIEŠĶIRTI!

Олайнская социальная служба информирует 
Изменился порядок присуждения пособия  

на жилье на Рождество – 
с этого года пособие на жилье на Рождество 

присуждается только на основании письменного 
заявления жителей Олайнского края. 

Это пособие могут получить:
• инвалиды,

• жители, достигшие возраст 80 лет и старше,
• многодетные семьи.

Заявление на пособие на жилье на Рождество необходимо 
подать работникам социальной службы:

В Олайне ул.Земгалес 33, 
211a, 212 или 214 каб. Тел. 67146039;

В ЯунОлайне ул.Межа 2. Тел.67811295. 
Время приема посетителей:

Понедельник 9:00 – 12:00 и 13:00 – 19:00
Среда 8:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00

Четверг 8:00 – 12:00 и 13:00 – 18:00

В СтунИшИ ул. Гайсмас 6. 
Время приема посетителей:

Вторник 12:00 – 17:00
Четверг 14:30 – 18:00
Пятница 8:00 – 15:00

ПОСОбие беЗ ЗаяВления не ПРиСуждаеТСя!

Latvija! Sveicam Tevi dzimšanas dienā!
Visi mūsu darbi lai kļūst Tev par dārgu rotu!

18. novembrī par godu Latvijai iedegsim sveces!  Domāsim  
labas domas, darīsim labus darbus. Ar cieņu izturēsimies viens 

pret otru! Atbalstīsim viens otru un palīdzēsim cits citam!

Olaines novada dome
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Lai veicinātu iedzīvotāju 
informētību par elektroniska-
jām iespējām, ko iedzīvotājiem 
piedāvā valsts iestādes, inter-
neta mājas lapā www.raplm.
gov.lv ir izveidota sadaļa E-
iespējas, kas vienkāršā veidā 
paskaidro kā pielietojot valsts 
radītos elektroniskos risināju-
mus iedzīvotāji var pieprasīt 
un saņemt valsts iestāžu un 
pašvaldību sniegtos pakalpoju-
mus, sazināties ar iestādēm un 
iegūt informāciju elektronis-
ki – neizejot no mājas.  Sada-
ļa pakāpeniski tiek attīstīta un 
sadarbībā ar iestādēm, kuras 
piedāvā pakalpojumus iedzīvo-
tājiem, papildināta ar jauniem 
materiāliem. Tāpat informāciju 
par e-pakalpojumiem un valsts 
sniegtajiem pakalpojumiem 
var atrast interneta mājas lapā 
www.latvija.lv. 

Vēršam uzmanību, ka Olai-
nes novada pašvaldības mājas 
lapā www.olaine.lv decembrī 
sadaļā „pakalpojumi” iedzīvo-
tājiem būs sniegta informācija 
par pakalpojumiem, ko sniedz 
pašvaldība Olaines novadā. 
Turpat būs pieejamas nepiecie-
šamas veidlapas, kuras jāaizpil-
da, lai saņemtu pakalpojumu.

Oktobra domes sēdē akceptēts LR Vides ministrijas Vides 
pārraudzības Valsts biroja atzinums Nr. 8 „Par autoceļa A5 
(Rīgas apvedceļš – Salaspils – Babīte) posmā km 11,6 (A7) 
līdz 34,6 (A9) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma 
noslēguma ziņojumu” ar sekojošiem nosacījumiem:

- VAS „Latvijas Valsts ceļi”, izstrādājot autoceļa rekonstruk-
cijas tehnisko projektu, ievērot Olaines novada iedzīvotāju 2010.
gada 3.februārī notikušajā paredzētās darbības ietekmes uz vidi 
novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskajā apspriešanā izteiktos 
priekšlikumus:

- veicot autoceļa rekonstrukcijas darbus paredzēt autotrans-
porta plūsmas organizēšanu, ņemot vērā plānoto Valsts autoceļa 
A8 rekonstrukciju un dzelzceļa izbūves projektu, kas paredzēts 
A5 koridorā; 

- nodrošināt meža dzīvnieku pārejas.
Olaines novada būvvaldei uzdots, izsniedzot autoceļa A5 re-

konstrukcijai projektēšanas uzdevumu, ieverot augstāk  minētos 
nosacījumus. 

E-iespējas

Kopš 2000.gada, 19.novembrī vairākās pasaules valstīs 
tiek atzīmēta diena, kura veltīta  

bērnu aizsardzībai no vardarbības 

Lai aicinātu un iedrošinātu vecākus izmantot pozitīvās 
disciplinēšanas metodes un izzināt, kā labāk izprast savus 

bērnus, vecākiem tiek piedāvāta iespēja tikties ar 
speciālistiem sarunu pēcpusdienā

 “Kā bērni izjūt pasauli, un kas stiprina mūs - 
vecākus bērnu audzināšanas procesā?”

2010.gada 27.novembrī (sestdiena) no plkst.11.00 – 13.30
Jaunolaines kultūras nama lielajā zālē  

(Meža iela 2, Jaunolaine).
Tikšanās laikā ar novērojumiem, idejām dalīsies:

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas bērnu interešu 
aizstāvības speciāliste Kristīne Veispale;

Bērnu un pusaudžu 
uzticības tālruņa psihologs Māra Jansone;

Psihoterapeite Aina Poiša.

Uz sarunām aicina 
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas 

Ģimeņu stiprināšanas projekta Olaines novadā speciālisti.

Apsveicam!
Eduards Matvejevs  

(Olaines 
2.vidusskolas skolēns) 

Prāgā ieguvis 
Pasaules čempiona 

titulu 
GPS svaru stieņu 
spiešanā guļus.

В Олайнской средней 
школе №2 в выпускном 
классе учится 2-х кратный 
чемпион латвии по жиму 
штанги лежа по версии 
IPF, чемпион европы по 
жиму штанги лежа по вер-
сии GPA (powerlifting), чем-
пион Мира по жиму штан-
ги лежа по версии GPC... 
Здорово? удивительно? а 
как из простых мальчишек 
рождаются чемпионы? Это 
удача или тяжёлый труд? 
Этот вопрос обращаю к ге-
рою этого события.

«Меня зовут Эдуард Мат-
веев. я занимаюсь спортом 
с 7 лет. Сначала это были 
спортивные танцы в коллек-

2-х кратный чемпион Латвии по 
жиму штанги лежа по версии IPF

тиве «Олайне», которыми я 
занимался в течении 8 лет. 
Первым моим тренером была 
инга Цепите, которая учила 
нас не только техническим 
навыкам спортивного танца, 
но и что самое главное, вос-
питывала в нас спортивный 
дух, не только волю к побе-
де, но и умение принимать 
поражения.

Через некоторое время 
у меня обнаружились про-
блемы со спиной. После 
проведенных обследований 
у спортивных врачей, мне 
был рекомендован комплекс 
упражнений для укрепления 
мышц спины  в тренажерном 
зале. Так я и оказался в тре-

нажерном зале Олайнской 
средней школы №2, где я и 
познакомился с тренером 
Волдемаром Верпаховским. 
Сначала я только выполнял 
прописанные мне врачом 
упражнения, которые мне 
действительно помогли.

Так сложились обстоя-
тельства, что я закончил зани-
маться спортивными танцами 
и в течение полугода я был 
вне спорта. Этого времени 
оказалось достаточно, чтобы 
понять – мне не хватает ат-
мосферы соревнований, спор-
тивного азарта, адреналина в 
конце-концов. и именно в тот 
момент тренер Волдемар В. 
пригласил меня участвовать в 
городских соревнованиях по 
жиму штанги лежа. на них 
я занял 2-е место, но не это 
главное. я ощутил огромную 
радость от немного забытого 
уже соревновательного духа! 
Это и было начало моей ка-
рьеры в пауэрлифтинге. я стал 
серьёзнее  и более профессио-
нально заниматься поднятием 
тяжестей и  уже 4 года я зани-
маюсь этим видом спорта. на 

профессиональный уровень 
я перешел полтора года на-
зад. Чем мне нравится пауэр-
лифтинг – результат зависит 
только от тебя самого. у нас 
есть такая фраза – «помост 
покажет». Ты можешь быть 
хорошо готов физически, но 
не готов морально или наобо-
рот, тогда ты проиграл. Пра-
вильная методика тренировок 
и уверенность в своих силах 
- залог победы.

Очень важна была для 
меня поддержка нашего са-
моуправления, чтобы уча-
ствовать в чемпионате мира 
в Чехии, спасибо.»

Тренер Волдемар Верпа-
ховский вспоминает Эдуарда, 
когда тот пришёл к нему пер-
вый раз: «Ходощавый, скром-
ный, немногословный. но 
очень пунктуальный, задавал 
во время тренировок точные, 
осмысленные вопросы по су-
ществу. для поднятия спор-
тивного духа Эдуард парал-
лельно учился боксировать 
и держать удар. Первое вы-
ступление и победа Эдуарда 
состоялись на первом «Кубке 
Олайне по пауэрлифтингу» в 
апреле 2009 года. Мои жиз-
ненные наблюдения приво-
дят к выводу, что любой из 
наших парней может как ми-
нимум стать чемпионом лат-
вии, если приоритет для него 
– здоровье и спорт.» Сам тре-
нер практикует с 1984 года. 
Среди его учеников в боди-
билдинге в 1985 были два 
чемпиона латвии, в 1990 году 
– чемпион европы и призёр 
мировых соревнований. 

Когда Эдуард учился в 
11 классе, он успешно на-
писал и защитил научно-
исследовательскую работу о 
любимом виде спорта. Вот 
такой комплексный подход 
к достижению поставленной 
цели. Так держать и новых 
успехов!

л.а.Осипова
29. novembrī Olaines no-

vada pašvaldība izsludinās 
konkursu “Ziemassvētku 
un Jaunā gada noskaņas 
veidošanas noformējums 
2010”, kurā tiks aicināti 
piedalīties Olaines novada 
iedzīvotāji (gan daudzdzī-
vokļu māju iedzīvotāji, gan 
privāto mājo iedzīvotāji). 
Konkursa nolikums būs 
pieejams Olaines novada 
pašvaldības interneta mājas 
lapā ww.olaine.lv, Apmek-
lētāju pieņemšanas un in-
formācijas centrā (Zemga-
les ielā 33, Olainē), Olaines 
pagasta pārvaldē (Meža ielā 
2, Jaunolainē), pašvaldības 
informatīvajos stendos.

Izsludinās 
Ziemassvētku 
noformējuma 

konkursu
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Par māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu 2011. gadā
OLAINES ŪDENS UN SILTUMS INFORMĒ

saimniekošanas tāmi nākama-
jam kalendārajam gadam.

Ņemot vērā iepriekš minē-
to, ar 2011. gadu vairs netiks 
pielietota kopš 2008. gada 
marta pielietotā daudzdzīvokļu 
māju pārvaldīšanas un apsaim-
niekošanas maksa Ls 0,20 no 
dzīvokļa īpašuma m2 mēnesī, 
kas bija lietota lielākai daļai 
AS „Olaines ūdens un siltums” 
apsaimniekošanā esošām 
daudzdzīvokļu mājām.

Līdz šim pielietotā apsaim-
niekošanas maksa tika noteikta 
vienota visām daudzdzīvokļu 
mājām, kopējās ēku pārval-
dīšanas un apsaimniekošanas 
izmaksas dalot ar namu ap-
saimniekotāja apsaimniekoša-
nā esošo dzīvokļu īpašumu ko-

pējo platību. Līdz ar to, veicot 
ēku apsaimniekošanu, reālās 
apsaimniekošanas izmaksas at-
šķīrās no plānotajām – atseviš-
ķām mājām veidojās apsaim-
niekošanas  maksas uzkrājumi, 
bet citām pārtēriņš. 

Ņemot vērā, ka pārvaldī-
šanas un apsaimniekošanas 
izmaksu uzskaite katrai daudz-
dzīvokļu mājai tiek veikta at-
sevišķi, ar MK noteikumiem 
Nr. 1014 noteiktā kārtība, ka 
pārvaldīšanas un apsaimnieko-
šanas maksas tāme sastādāma 
katram kalendārajam gadam 
un katrai daudzdzīvokļu mājai 
atsevišķi, ir loģiska.

Izpildot MK noteikumu Nr. 
1014 prasības, apsaimniekotājs 
ir nodevis dzīvokļu īpašnieku 
izskatīšanai 2011. gada pārval-
dīšanas un apsaimniekošanas 

tāmes, kurās ir ietverts mini-
mālais katrai mājai nepiecieša-
mais pārvaldīšanas un apsaim-
niekošanas maksas apjoms, 
ņemot vērā katras konkrētās 
mājas īpatnības un iepriekšē-
jo gadu līdzekļu uzkrājumus 
vai pārtēriņus. Pārvaldīšanas 
un apsaimniekošanas maksa 
2011. gadā svārstās no Ls 0,19 
līdz Ls 0,315 (vidēji pa pilsētu 
Ls 0,225) no dzīvokļa īpašuma 
m2 mēnesī.

Namu apsaimniekotāja 
iesniegtais piedāvājums nav 
uzskatāms pār galēju un ne-
apstrīdamu. Dzīvokļu īpaš-
niekiem ir gan tiesības, gan 
pienākums kopsapulcē izska-
tīt apsaimniekotāja iesnieg-
to izmaksu tāmi, un iesniegt 
savus priekšlikumus apsaim-
niekošanas maksas noteikša-

nai. Tiesa, jāņem vērā, ka MK 
noteikumi Nr. 1014 nosaka tos 
pakalpojumus, kuri obligāti ir 
iekļaujami pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas maksā:
• dzīvojamās mājas kopīpa-

šumā esošās daļas un tai 
piesaistītā zemes gabala sa-
nitārā kopšana un labiekārto-
šana (tai skaitā deratizācija, 
dezinsekcija); 

• dzīvojamās mājas (tai skaitā 
inženiertehnisko komunikā-
ciju un sistēmu) tehniskā ap-
kope, kārtējie remontdarbi;

• mājas pārvaldīšanas pakal-
pojumi (tai skaitā finanšu 
uzskaites un juridiskie pakal-
pojumi, lietvedības nodroši-
nāšana); 

• nākamajam periodam ne-
pieciešamo remontdarbu 
plānošana (vismaz trim 

nākamajiem gadiem vai 
citam dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulcē noteiktajam 
periodam).

Jāatzīst, ka 2011. gadā ti-
kai 25 daudzdzīvokļu mājām 
ir ieplānots veidot uzkrāju-
mus plānveida remonta darbu 
veikšanai. Tām daudzdzīvokļu 
mājām, kuras līdz 01.12.2010. 
nebūs iesniegušas savus priekš-
likumus par pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas maksas tāmi 
2011. gadam, ar 01.01.2011. 
tiks pielietota namu apsaimnie-
kotāja piedāvātā pārvaldīšanas 
un apsaimniekošanas maksa. 

Viesturs Liepa,
AS “Olaines ūdens 

un siltums” 
valdes priekšsēdētāja vietnieks

u turpinājums no 1. lpp. 

Pašvaldības policija pārceļas uz jaunām telpām
Nākamgad Olaines novada pašvaldības policijā tiks papildus pieņemti darbā trīs kārtībnieki

Saskaņā ar Olaines novada 
domes 29.09.2010. sēdes lē-
mumu ‘’Par domes sēžu darba 
kārtību 2010.gada oktobra – de-
cembra mēnesī’’ (11.prot., 27.p.) 
un 2010.gada 6.oktobra Olaines 
novada domes priekšsēdētāja 
rīkojumu Nr.45 par komisijas iz-
veidošanu ar mērķi izvērtēt paš-
valdības policijas darbu, 2010. 
gada 11. un 18. oktobrī notika 
divas komisijas sēdes. Komisijas 
sēdēs piedalījās: komisijas lo-
cekļi- A.Tolmačovs, J.Klievēns, 
G.Ritums, V.Borovskis, 

A.Bergs, ar padomdevēja tie-
sībām komisijā piedalījās Paš-
valdības policijas priekšnieks 
D.Bērziņš.

Komisijas darba rezultātā 
nolemts:

• Palielināt Olaines novada 
pašvaldības administrācijas – 
iestādes „Olaines novada paš-
valdība” Pašvaldības policijas 
struktūrvienību ar 3 amatu vie-
nībām „kārtībnieks” no 2011.
gada 1.janvāra, lai nodrošinātu 
nepārtrauktu 2 ekipāžu patrulē-
šanu Olaines novada adminis-

tratīvajā teritorijā. 
• Pārvietot pašvaldības po-

liciju uz telpām Jelgavas ielā 
32, Olainē, Olaines novadā 
2010.gadā.

• Piešķirt finanšu līdzekļus 
Ls 2900:

– Ls 800 - GPS maršru-
ta kontroles sistēmas iegādei 
2 automašīnām (tiks rakstīts 
maršruts, degvielas patēriņš, 
nevajadzēs ceļazīmes);

– Ls 1000 - saņemto zvanu 
fiksēšanas iekārtas iegādei;

– Ls 1100 - telpu iekārto-

šanai Jelgavas ielā 32, Olainē, 
Olaines novadā.

Noteikt šādas pašvaldības 
policijas darba prioritātes:

• brīdināšana (nevis sodīša-
na uzreiz),

• komunikācija ar iedzīvo-
tājiem (ar mērķi paaugstināt 
uzticību pašvaldības policijai 
un iedrošināt ziņot par pārkā-
pumiem).

Uzdot pašvaldības policijas 
priekšniekam D.Bērziņam:

• organizēt pašvaldības po-
licijas darbinieku sanāksmes ar 

Atskaite par pašvaldības policijas darbu 2010.gada septembrī-oktobrī (15.09.2010.-14.10. 2010.)

administratīvo komisiju;
• iepazīties ar citu pašval-

dību pieredzi videonovērošanā 
un līdz 2010.gada 1.decem-
brim apkopot un iesniegt ko-
misijai „Pašvaldības policijas 
darba izvērtēšanai” izskatīša-
nai apkopoto informāciju;

• organizēt sadarbību ar ap-
sardzes firmām Olaines novadā.

Izskatīt jautājumu par paš-
valdības policijas darbinieku 
algām pēc valsts budžeta ieņē-
mumu prognozes 2011.gadam 
apstiprināšanas.

Pašu spēkiem aizturēta 1 per-
sona par zādzības mēģinājumu. 
Kopā ar Valsts policijas darbi-
niekiem: - aizturētas 6 personas, 
turamas aizdomās par zādzību 
izdarīšanu (2 atsevišķas epizo-
des); - aizturēts velosipēda va-
dītājs, kurš brauca ar velosipēdu 
stiprā alkohola reibumā. Atrasta 
1 meklēšanā esoša automašīna. 
Pastiprināta teritoriju apsekoša-
na Olaines novada teritorijā sa-
karā ar zemes gabalu sakopšanu 
un zāles nopļaušanu, teritoriju 
īpašniekiem izteikti mutiski un 
rakstiski (izsūtītas 4 vēstules) 
brīdinājumi.

Regulāra patrulēšana Olaines 
novada teritorijā. Mācību stun-
du laikā patrulēšana pie Olaines 

1. un 2.vidusskolas un MTK lai 
novērstu nepilngadīgo personu 
masveida smēķēšanas gadījumus 
u.c. nekārtības un disciplinētu 
autovadītājus pie gājēju pārejām. 
Novada mazdārziņu teritoriju re-
gulāra apsekošana, lai novērstu 
metāla zādzību un ugunsgrēku 
gadījumus. Rūpnīcu un Celtnie-
ku ielu apsekošana vakara un 
nakts stundās lai novērstu zādzī-
bu gadījumus no rūpniecības ob-
jektiem.

Strūklakas laukuma, KC 
parka, Olaines veselības centra 
teritorijas, sociālā dienesta pan-
sionāta teritorijas, šļirču apmai-
ņas punkta teritorijas, Gaismas 
dienas centra teritorijas Stūnī-
šos, koledžas teritorijas, pilsētas 

baseina un pirmskolas izglītības 
iestāžu apkārtējo teritoriju, nakts 
veikalu “Vlana” un SIA ”Marga-
ritos” teritoriju, veikala Pionieru 
ielā 91a teritorijas Jaunolainē, 
pilsētas autobusu pieturu, lab-
iekārtotu bērnu rotaļu laukumu 
Olaines pilsētā, Jaunolainē, Me-
demciemā un Stūnīšos, “Veselī-
bas takas”, pilsētas mežaparku, 
skeitparku Olaines pilsētā un 
Jaunolainē, slidotavas un volej-
bola laukuma apsekošana, skolu 
stadionu apsekošana, sociālo is-
tabu Zemgales ielā 31 regulārā 
apsekošana.

Patrulēšana pie dzelzceļa sta-
cijas (pēdējo vilcienu sagaidīšana 
un pasažieru pavadīšana ar mērķi 
novērst laupīšanas gadījumus). 

Veikta tirdzniecības vietu un 
kafejnīcu pārbaude ar nolūku 
kontrolēt alkohola un tabakas 
aprites likuma ievērošanu pret 
nepilngadīgām personām un al-
kohola tirdzniecību veikalos pēc 
plkst.22.00, nepilngadīgo perso-
nu atrašanos spēļu zālēs un pēc 
plkst.23.00 pilsētas kafejnīcās.

 Vakara un nakts maiņās pat-
rulēšana pilsētas teritorijā un 
pie pilsētas izklaides vietām, lai 
novērstu iedzīvotāju naktsmiera 
traucēšanu pilsētas izklaides vie-
tu apkārtnē.

15.09.10.-
14.10.10.

Kopā 10 
mēnešos

1. Sastādīti administratīvo pārkāpumu pro-
tokoli/ pārkāpuma izdarīšanas vietā izsnieg-
tas naudas soda kvītis:                             

57 339

1.1. par APK normu neievērošanu 16 138
1.2. par Ceļu satiksmes noteikumu neievē-
rošanu 3 97

1.3. par Saistošo noteikumu neievērošanu 38 104
2. Sastādīti brīdinājuma protokoli 0 95
3. Izteikti rakstiski brīdinājumi 14 124
4. Personas sodītas ar naudas sodu par ko-
pējo summu Ls 250,- Ls 3495,-

5. Sastādīti akti 55 290            
6. Izbraukumu skaits pēc telefoniskām sū-
dzībām 146 1476

7. Aizturētas personas un nogādātas Olaines 
PI 46 385

8. Nogādātas/nodotas personas uz NMP 5 77
9. Nogādātas mājās personas, kas nevar pat-
stāvīgi pārvietoties 6 72

10. Reidi kopā ar Valsts policijas darbinie-
kiem 0 5

11. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu 
pasākumu laikā 4 67

12. Sniegts atbalsts valsts policijai 13 80
13. Pieņemti apmeklētāji 9 136
14. Izskatīti iesniegumi 21 194
15. Veiktas apsekošanas sakarā ar teritorijas 
nesakopšanu 27         307

16. Izteikti mutiski brīdinājumi 39 1066
17. Pieņemti rakstiski paskaidrojumi 18 188
18. Sniegts atbalsts domei, struktūrvienībām, 
pašvaldības uzņēmumiem un iestādēm 13 110

19. Apsekoti dzīvokļi/sociālās istabas 6 69
20. Azartspēļu zāļu apsekošana (reizes) 0 6
21. Izbraukumi uz ugunsgrēkiem 3 29
22. Izbraukumi uz CSN 3 11
23.Izķerti un uz Jelgavas mazo dzīvnieku pa-
tversmi nogādāti klaiņojošie suņi (+1 kaķis) 6 46

24. Veiktas tirdzniecības objektu pārbaudes 0 49
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Nepamet draugu!
Tuvojas ziema un kārtējo reizi jākonstatē daudzi gadīju-

mi, kad cilvēki nežēlīgi izturas pret dzīvniekiem. Šobrīd tas 
īpaši attiecas uz dārzkopības sabiedrībās pamestajiem su-
ņiem un kaķiem. Ikviens dzīvnieka īpašnieks vai turētājs ir 
atbildīgs par dzīvnieku reģistrēšanu, vakcināciju, labturību 
un aizsardzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un nav 
tiesīgs turēt dzīvnieku antisanitāros apstākļos!

Reglamentējošie normatīvie akti, kas nosaka dzīvnieku 
īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumus ir „Dzīvnieku 
aizsardzības likums”, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa 
noteikumi Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīv-
nieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēša-
nai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”, Olaines nova-
da domes 2010. gada 25. augusta saistošie noteikumi Nr. 14 
„Dzīvnieku turēšanas un nodevas par dzīvnieku turēšanu sa-
maksas noteikumi Olaines novadā”. Ja dzīvnieka īpašnieks 
vai turētājs neievēro minētos normatīvos aktus, viņš tiek 
saukts pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Aicinām iedzīvotājus rūpēties par saviem dzīvniekiem!

• Дума выделила 
Олайнской социальной 
службе дополнительно 
137 000 латов на выплату 
социальных пособий жите-
лям Олайнского края. 

• Согласован план по раз-
витию Олайнской средней 
школы №2 на 2010./2013. 
уч.г. 

• два человека на 1 год 
приняты в Олайнский центр 
по социальному уходу. 

• Всвязи с юбилеем брил-
лиантовой свадьбы, семье 
Куриленко выделено однора-
зовое материальное пособие 
в размере 120 латов. Отдел 
бракосочетания организовал 
торжественное поздравление 
семьи Куриленко.  

• утверждены прото-
колы аукционов на права 
аренды квартир по адресу 
ул.Земгалес 21-8, ул. Земга-
лес 27-1 в Олайне.

• ученице Олайн-
ской средней школы №2 
М.нестеревой выделено 135 
латов на расходы на участие 
в международном экзамене 
по определению уровня зна-
ния японского языка. 

• у 22 человек истек срок 
на право постоянного поль-
зования землей. С ними за-
ключены договора по аренде 
земли в сельской местности. 

• Владельцы квартир 
многоквартирных домов в 
г.Олайне и в поселке яуно-
лайне по ул.Пионеру в октя-
бре от аО «Olaines ūdens un 
siltums» со счетами за ком-
мунальные услуги получили 
также смету на 2011 год по 
расчету оплаты за управле-
ние и обслуживание дома.

надо отметить, что для 
каждого дома была состав-
лена индивидуальная сме-
та, учитывая особенности 
конкретного дома, а также 
накопления или перерас-
ход средств в предыдущие 
года. Оплата за управление 

и обслуживание многоквар-
тирного дома в 2011 году 
колеблется в пределах от Ls 
0,19 до Ls 0,315 за 1 м² в ме-
сяц (по городу в среднем Ls 
0,225).

Предложенная оплата 
за управление и обслужи-
вание домов не является 
конечной и неопровергае-
мой. у владельцев квар-
тир есть право и обязан-
ность на общем собрании 
жильцов дома рассмотреть 
предложенную смету, а 
также подать свои пред-
ложения по смете. Однако 
надо учитывать, что поло-
жение Кабинета министров 
№1014 определяет те услу-
ги, которые обязательно 
должны быть включены в 
оплату за управление и об-
служивания дома, как:

– санитарный уход и бла-
гоустройство части дома, 
которая является общим 
имуществом, и к дому при-
крепленного земельного 
участка (в т.ч. дератизация, 
дезинсекция); 

– технический уход и те-
кущие ремонтные работы 
жилого дома (в т.ч. инженер-
нотехнических коммуника-
ций и систем);

– услуги по управлению 
домом (в т.ч. финансовый 
учет, юридические услуги, 
обеспечение делопроизвод-
ства); 

– планирование необхо-
димых ремонтных работ на 
следующий период (как ми-
нимум на следующие 3 года 
или другой срок, установ-
ленный на общем собрании 
владельцев квартир дома).

В тех многоквартирных 
домах, жители которых до 
1 декабря 2010 года не по-
дадут свои предложения по 
смете по расчету оплаты за 
управление и обслуживания 
дома, с 1 января 2011 года 
втупит в силу аО «Olaines 
ūdens un siltums» предложен-
ная оплата за управление и 
обслуживание дома. 

Вкратце

2010.gada 21.oktobrī 
Olaines speciālajā pirmssko-
las izglītības iestādē „Ābelī-
te” notika IZM Speciālās iz-
glītības nodaļas organizētais 
pieredzes apmaiņas seminārs 
Latvijas Republikas pirms-
skolas izglītības iestādēm 
(vadītājiem/metodiķiem), 
kuras īsteno speciālās pirms-
skolas izglītības program-
mas. Semināra tēma ”Atbal-
sta nodrošināšana bērniem 
ar speciālām vajadzībām 
pirmsskolas izglītības iestā-
dē, pielietojot bērnu pētnie-
cisko darbību”.

„Ābelītes” vadītāja viesus  
iepazīstināja ar iestādes dar-
bu. Viesi iepazinās arī ar dar-
bu grupās un kabinetos, vēroja 
atklātās nodarbības grupās: 
„Pētnieciskā darbība ar koku 
lapām.”,  „Ko prot dārzeņu su-
las?”, „Pastaiga rudens mežā.”, 
logopēdiskās nodarbības: „„S” 
un ”Z” nostiprināšana sešgadī-
giem bērniem”, „„Ķ” un ”Č” 
diferencēšana sešgadīgiem 
bērniem”, „„и” un „Ы” skaņu 
diferencēšana piecgadīgiem 
bērniem”, „Speciālo nodarbību 
bērniem ar jauktiem traucē-
jumiem”, „Ārstnieciskās vin-
grošanas nodarbību bērniem 
ar fiziskās attīstības traucēju-
miem”, iepazinās ar iestādes 
pedagoģisko dokumentāciju. 

„Ābelīte” dalās pieredzē

Viesi ļoti priecājās par re-
dzēto, par to, kā bērni ar lielu 
ieinteresētību veica pētniecis-
ko darbību, kā izteica secinā-
jumus un kā paši priecājās par 
rezultātu.

Seminārā tika prezentēti arī 
OSPII „Ābelītes” pirmsskolas 

izglītības skolotāju izstrādā-
tie un apkopotie metodiskie 
materiāli bērnu pētnieciskās 
darbības organizēšanai, kurus 
pedagogi pielieto gan integrēto 
rotaļnodarbību organizēšanā, 
gan bērnu patstāvīgās darbības 
organizēšanā, tādējādi veidojot 
mācīšanās procesu bērniem in-
teresantāku.

VISC pārvaldes vecākā re-
ferente par aktualitātēm pirms-
skolas mācību saturā Agrita 
Miesniece, IZM Profesionālās 

izglītības un vispārējās izglī-
tības departamenta vecākā re-
ferente par Valsts pirmsskolas 
izglītības vadlīnijām un iz-
maiņām pirmsskolas izglītības 
programmās Jautrīte Glaudiņa, 
VISC Speciālās izglītības no-
daļas pārvaldes vecākā refe-

rente Māra Liepniece un kolēģi 
no dažādām Latvijas speciāla-
jām izglītības iestādēm izteica 
atzinību par pedagogu organi-
zēto bērnu pētniecisko darbību, 
par bērnu patstāvīgās darbības 
veicināšanu, par sadarbīgu dar-
ba atmosfēru nodarbībās un 
pārdomātu, bagātīgu mācību 
materiālo bāzi. 

Šī gada vasarā skolotāja 
Jeļena Pavlova ar grupas ko-
lēģi Olgu Žukovu kopīgi iz-
strādātos bērnu pētnieciskās 
darbības aprakstus apkopoja 
un sakārtoja īpašā variējamā 
sistēmā, un iesniedza par godu 
Ludim Bērziņam rīkotajā pe-
dagogu radošo darbu konkursā. 
Šis darbs tika apbalvots ar dip-
lomu, ko pasniedza 25.septem-
brī LU Mazajā aulā „Starptau-
tiskajā Luda Bērziņa pedagogu 
radošo darbu konkursa noslē-
guma konferencē”, ko rīkoja 
Luda Bērziņa piemiņas fonds 
sadarbībā ar LU Pedagoģijas 
muzeju.

Valda Zoša,
SPII “Ābelīte” vadītāja

Jāpārbauda, kuri svaru kausi ir smagāki – pilnie ar 
čiekuriem vai pustukšie ar kastaņiem?

Grupiņas “Mārītes” mazie mākslinieki centīgi rīvē 
dārzeņus, lai ar iegūto sulu apgleznotu audumu

Šogad rudens bagāti triepis dzeltenās krāsas.  Varbūt, ka bērniem izdosies viņu 
pārspēt ar krāsu bagātību?
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Tas bija pirms 15 ga-
diem. Nejauši satieku  torei-
zējo Olaines pilsētas domes 
priekšsēdētāju Ojāru Kien-
kasu. Viņš saka, ka nevarot 
atrast enerģisku cilvēku, 
kurš varētu uzsākt muzeja 
veidošanu. Daudz nedomāju, 
pieteicos. 

Nākošajā dienā sniedzu 
dokumentus un tiku pieņemta 
darbā par muzeja pārzini.

Muzeja veidošanai pare-
dzētas telpas bijušajā kopmīt-
nes ēkā Zemgales ielā 33 ar 
ieeju no Zemgales 31 (tagad 
frizētava), kurā apkure atslēgta 
un telpas ļoti sliktā stāvoklī.

Sākas neizsakāmi grūtais, 
bet interesantais muzeja veido-
šanas process.

Sāku ar dokumentu (mu-
zeja nolikuma u.c.) izstrādi, 
ar muzeja pieteikšanu kultūras 
ministrijā, ar vēstuļu rakstīšanu 
iestādēm un organizācijām...

Un tad sāku domāt par re-
monta tāmes sagatavošanu, 
remonta iespējām, par telpu 
iekārtošanu muzeja vajadzī-
bām un visbeidzot par ekspo-
nātu meklēšanu. Tas nebūt nav 
viegli, jo nav nekādas piere-
dzes šajā jomā. 

1996.gada 30.aprīlī atklā-
jam pirmo izstādi divās telpās 
pārejā no Zemgales ielas 31 uz 
Zemgales ielu 33, kurā pieda-
lās gleznotājas Daiga Kienkase 
un Jana Andersone, pinējs Isa-
kijs Volkovs un audēja Emma 
Jansone. Tas ir starts turpmā-
kajiem muzeja veidošanas dar-
biem.

Intensīvi tiek uzsākti re-
monta darbi un paralēli meklēti 
materiāli muzeja veidošanai. 
Pirmos eksponātus – albūmus, 
dokumentus, fotogrāfijas (ap 
200 vienību) un planšetes mu-
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zejam nodod rūpnīca “Biolar”. 
Radās iespēja sākt ekspozīcijas 
veidošanu, bet nav noformē-
tāja. Ar pilsētas vadības ietei-
kumu uz ekspozīcijas izveides 
laiku pieņemu darbā noformē-
tāju Brigitu Čaču. Bet atkal 
problēma – nav datora. 

Ar Olaines Mehānikas un 
tehnoloģijas koledžas vadības 
laipnu atļauju tekstus varam 
sagatavot koledžā. Strādāt mu-
zeja telpās ir neiespējami, jo ir 
ļoti auksts. Bet ekspozīciju jā-
izveido...

1997. gada 14.februārī, pil-
sētas 30 gadu jubilejas priekš-
vakarā muzeju atveram apmek-
lētājiem. Divās telpās iekārtota 
vēsturiska ekspozīcija veltīta 
pilsētas 30 gadu jubilejai, bet 
otrās divās izstādītas Daigas 
Kienkases un Janas Anderso-
nes gleznas.

Remonta darbi turpinās un 
1997.gada 10.jūlijā atklājam 
vēl četras telpas, kurās skatāmi 
Olaines Mehānikas un tehnolo-
ģijas koledžas jauno galdnieku 
darbi un dāvanas pilsētas 30 
gadu jubilejā. Izstāžu atklāšanā 
piedalās Kultūras ministrijas 
pārstāve Inta Bušmane, Rī-

gas rajona kultūras inspektors 
Māris Namnieks, Rīgas rajona 
pieminekļu aizsardzības spe-
ciāliste Dzintra Putniņa, Rīgas 
rajona kultūras centra direktore 
Zinaīda Strazdiņa, pilsētas do-
mes priekšsēdētājs Ojārs Kien-
kass, priekšsēdētāja vietniece 
Inta Purviņa, Olaines kultūras 
centra direktors Kaspars Riks, 
Olaines Mehānikas un tehno-
loģijas koledžas direktors Va-
lērijs Krupskis u.c. 

1997.gadā muzejā jau no-
tiek trīspadsmit izstādes.

Remonta darbi, protams, 
turpinās, līdz 1999.gadā atklā-
jam divas lielās izstāžu zāles. 
Šajā gadā muzejs tiek uzņemts 
Latvijas Muzeju asociācijā.

Uzstādīta ugunsdrošības un 
apsardzes signalizācija, iegā-
dāts ekspozīciju aprīkojums. 

Sistemātiski turpinās muze-
ja telpu pilnveidošana. Nomai-
nīts grīdas segums ekspozīciju 
zālē un muzeja gaitenī, logu 
aizkari nomainīti pret žalūzi-
jām.

Arhīvos un bibliotēkās tiek 
veikts pētnieciskais darbs, kurā 
intensīvi iesaistās mākslas zi-
nātniece Valda Vilīte.

2002.gadā muzejs atzīmē 
piekto gadadienu kopš atvēr-
šanas vienlaicīgi ar pilsētas 35 
gadu jubileju. Muzejā notiek 
vērienīgi pasākumi nedēļas ga-
rumā ar amata mākslas meis-
taru izstādēm, konkursiem, 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņu un pašdarbības ko-
lektīvu koncertiem un amata 
mākslas demonstrējumiem.

Muzejs jau ir ar vairāk kā 
2200 krājuma vienību lielu 
kolekciju, nopietnu izziņas 
materiālu klāstu par novada, 
pilsētas vēsturi, par purvu un 
kūdru un vairāk kā diviem ar 
pusi tūkstošiem apmeklētāju. 
Izveidotas divas pastāvīgās 
ekspozīcijas: “Teodora Zeifer-
ta dzīve un darbība” un “Olai-
nes novada vēsture”, notikušas 
jau 72 izstādes. 

2002.gada 10.decembrī 
notiek muzeja sākotnējā akre-
ditācija, kurā Latvijas Muzeju 
padome akreditē muzeju uz 
pieciem gadiem – muzejs ie-
gūst valsts atzīta muzeja sta-
tusu.

Muzejs regulāri piedalās 
projektu konkursos. No 2004. 
līdz 2008. gadam muzejs ie-
saistījies kā partneris Eiropas 
Komisijas LIFE DABA prog-
rammas atbalstītajā projektā 
“Purva biotopa aizsardzības 
plāna īstenošana Latvijā”. Pro-
jekta rezultātā muzejs iegūst 
materiālus par purva veidoša-
nās vēsturi, izglītojošus mate-
riālus par purva floru un faunu, 
videofilmas par purvu. Muzejā 
iekārtota purva fotogrāfiju iz-
stāde un fotogrāfijas atstātas 
muzeja krājumā pēc izstādes.

Darbības uzlabošanai mu-
zejs sagatavojis un realizē-
jis  vairāk kā 20 projektus, ar 
kuru palīdzību iegūts papildus 

2009. gada 22. maijs. Olaines Vēstures un mākslas muzeja darbinieki starptautiskajā muzeju dienā Rundālē

finansējums muzeja darbības 
uzlabošanai. Ar projektiem 
piesaistīts vairāk kā 7000 Ls.

Muzeja darbību nodroši-
na četri darbinieki: direktors, 
krājuma glabātājs, muzejpeda-
gogs un dežurants.

Muzejā tiek veicināta dar-
binieku zināšanu padziļināšana 
muzeja profilam atbilstošās jo-
mās. Darbinieki regulāri pieda-
lās kursos.

2006.gada nogalē notiek 
muzeja atkārtotā akreditācija, 
kurā muzejs tiek akreditēts uz 
turpmākiem pieciem gadiem.

Muzejs jau piecus gadus 
no 2006.gada piedalās Eiropas 
muzeju pasākumā “Muzeju 
nakts”, ar kuru palīdzību tiek 
ievērojami palielināts muzeja 
apmeklētāju skaits.

Muzejā  notiek  dažādas 
konferences, daudzu nozaru 
speciālisti piedalās kā lektori, 
tematiskie pasākumi, muzejpe-
dagoģiskās nodarbības, kurās 
piesaistīti pilsētas izglītības 
iestāžu audzēkņi.

Ar Olaines pilsētas domes 
finansiālu atbalstu muzeja lie-
lā zāle mainījusi savu vizuālo 
tēlu un kļuvusi par profesio-
nālu mākslinieku iekārojamu 
izstādīšanās vietu.

Šobrīd muzejā glabājas jau 
vairāk kā 5000 krājuma vienī-
bu un apmeklētāju skaits stipri 
palielinājies un sasniedzis vai-
rāk kā par 5000 apmeklētāju 
gadā. 15 gados muzejā notiku-
šas 186 izstādes.

Pētniecisko darbu rezultāti 
apkopoti grāmatās: 

At Olaines pagasta pado-
mes finansējumu izdotas pie-
cas grāmatas:
• 2000.g. Valda Vilīte “Teo-

dors Zeiferts 1865. – 1929.”, 
• 2003.g. Valda Vilīte “Olaines 

Sv. Elizabetes baznīca 1753. 
– 2003.”,

• 2004.g. Valda Vilīte “Vēstu-
les mātei 1923. – 1937.”,

• 2006.g. Valda Vilīte “Teo-
dors Zeiferts. Rakstu krā-
jums”,

• 2008.g. Valda Vilīte “Ceļo-
jums no Žagarkroga līdz Šul-
ca un Bluku krogam”.

Ar Olaines pilsētas domes 
projektu finansējumu izdota 
grāmata:
• 2007.g. Ārija Spuņģe “Vija 

Upmale 1932. – 1996. Ar 
gaišumu un smeldzi sirdī”.

Muzejs ir nostabilizējies, 
ieguvis savu seju pilsētas un 
novada kultūras dzīvē, taču, lai 
pilnveidotos un attīstītos šajā 
pārmaiņu laikā, muzejam jā-
veic virkne uzdevumu, galveno 
vērību vēršot uz apmeklētāju 
piesaisti.

Ārija Spuņģe,
Olaines Vēstures un  

mākslas muzeja direktore
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• Saskaņots Olaines 2.vi-
dusskolas attīstības plāns 
2010./2013.mācību gadiem.

• Apstiprināts nolikums Nr.4 
„Olaines novada pašvaldības 
jauniešu aktivitāšu finansiālā at-
balsta fonda nolikums”.

• Divas personas uzņemtas 
Olaines sociālās aprūpes centrā 
ilgstošās sociālās aprūpes pakal-
pojuma saņemšanai uz 1 gadu.

• Kuriļenko ģimenei piešķir-
ta vienreizēja materiālā palīdzī-
ba Ls 120 sakarā ar Dimanta 
kāzu jubileju. Dzimtsarakstu no-
daļa organizēja Kuriļenko ģime-
nes sveikšanu 5. novembrī.

• Pieņemti saistošie notei-
kumi Nr.19 „Par grozījumiem 
Olaines novada domes saistoša-
jos noteikumos Nr.1 „Par Olai-
nes novada pašvaldības 2010.
gada budžetu”. Nolemts nosūtīt 
saistošos noteikumus Nr.19 Re-
ģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijai.

• Apstiprināti 26.oktobra 
dzīvokļa īpašuma Zemgales ielā 
21-8, Olainē un  Zemgales ielā 
27-1, Olainē īres tiesību izsoles 
protokoli.

• Apstiprināts nolikums Nr.5 
„Par Olaines novada pašvaldī-
bas pamatbudžeta programmā 
“Izdevumi neparedzētiem gadī-
jumiem” apstiprināto līdzekļu 
piešķiršanas un izlietojuma kār-
tību”.

• Pašvaldības izpilddirek-
toram uzdots pieaicināt atbils-

•  OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
tošas kvalifikācijas speciālistu 
mājas Dzelzceļa ēka 25, Pāro-
lainē novērtēšanai par mājas at-
bilstību derīgu dzīvošanai. SIA 
„Zeiferti” uzdots veikt ārkārtas 
nepieciešamos dzīvojamās mā-
jas Dzelzceļa ēka 25, Pārolainē 
jumta remontdarbus, novēršot 
lietus ūdeņa nokļūšanu dzīvoja-
mās telpās.

• Piešķirti Ls 135 ceļa un 
dalības izdevumu segšanai 
M.Ņesterovai sakarā ar dalību 
Starptautiskā eksāmenā japāņu 
valodas līmeņa noteikšanai.

• Neizmantotas pirmpirkuma 
tiesības uz 9 Olaines novada te-
ritorijā atsavināmajiem nekusta-
majiem īpašumiem. 

• Piekrists, ka 5 LR nepilso-
ņi un 1 Mali Republikas pilsonis 
iegūst īpašumā zemes gabalu 
Olaines novada teritorijā.

• Izbeigtas zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības uz zemes ga-
baliem 22 personām un noslēgti 
22 Lauku apvidus zemes nomas 
līgumi. 

• Finanšu un grāmatvedī-
bas nodaļai uzdots: 1) iekļaut 
pašvaldības bilancē pašvaldībai 
piederošos dzīvokļu īpašumus: 
- dzīvokli Pionieru ielā 91 - 2, 
Jaunolainē; - dzīvokli Pionieru 
ielā 92 - 3, Jaunolainē; 2) izslēgt 
no bilances: zemes gabalu d/s 
„Ziediņi Nr.115”, Jāņupē; zemes 
gabalu d/s „Vizbuļi 2” Nr.3749, 
Jāņupē no 2010.gada 1.oktobra.

• Nolemts mainīt: 1) nekusta-

mā īpašuma (turpmāk NĪ) Kau-
su ielā 1, Pārolainē, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no 
Komercdarbības objektu apbūve 
uz Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve; 2) NĪ „Robežnieki”, 
Olaines pagastā, 14,94 ha platī-
bā nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi no „Pārējo sabiedris-
kās nozīmes objektu apbūve” uz 
„Zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība”. 

• Nolemts slēgt Vienošanos 
pie 2006.gada 31.maija Līguma 
„Par neapdzīvojamo telpu nomu 
Zemgales ielā 33, Olainē” ar SIA 
„GRETA-S”, izdarot grozījumus 
nomas līgumā.

• Atļauts izstrādāt zemes ie-
rīcības projektu NĪ Ceriņi M,  
Jāņupē  (kadastra Nr. 8080 021 
1405) ar mērķi atdalīt no NĪ 
,,Ceriņi M” koplietošanas ze-
mes 9,53ha platībā 11 zemes 
gabalus un veikt šo 11 zemes 
gabalu robežu pārkārtošanu un 
apgrūtinājumu konkretizēšanu 
saskaņā ar pievienoto zemes 
robežu plāna skici. Noraidīta 
zemes robežu pārkārtošana NĪ 
Ceriņi M 154/155, Jāņupē ar 
mērķi pievienot atdalāmo daļu 
no NĪ ,,Ceriņi M” koplietošanas 
zemes 0,0075ha platībā. Norai-
dīta zemes robežu pārkārtošana 
NĪ ,,Ceriņi M” 157, Jāņupē, ar 
mērķi pievienot atdalāmo daļu 
noNĪ ,,Ceriņi M”  koplietošanas 
zemes 0,0159ha platībā. Apstip-

rināts darba uzdevums Nr.Z-
2010-18.

• Nolemts uzsākt detālplā-
nojuma izstrādi NĪ „JAUN-
VELARĀJI” Olaines pagasts, 
zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 8080 002 0579 7,76 
ha platībā, atbilstoši Olaines 
novada, Olaines pagasta terito-
rijas plānojumam 2008. – 2020. 
gadiem noteiktai izmantošanai. 
Par NĪ „Jaunvelarāji” detālplā-
nojuma izstrādes vadītāju ap-
stiprināts Olaines novada paš-
valdības Būvvaldes speciālists 
teritorijas plānošanas jautāju-
mos A.Zandere. Apstiprināts NĪ 
„Jaunvelarāji” detālplānojuma 
izstrādes Darba uzdevums. No-
lemts slēgt līgumu ar detālplāno-
juma izstrādes ierosinātāju SIA 
„Investora formula” pilnvaroto 
personu Sintiju Batkovsku, kā 
detālplānojuma izstrādes ierosi-
nātāju.

• NĪ „Lībiešu-ēvaldi-1”, 
Olaines pagastā noteikts/preci-
zēts nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķis: „Individuālo dzī-
vojamo māju apbūve” (zemes 
gabala kopplatība 0,1768 ha); 
„Zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība” (zemes gabala kopplatība 
2,7589 ha).

• Personai X izbeigtas zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesības 
uz zemes gabalu d/s „Ezītis” 
Nr.313, Ezītis, Olaines pagastā 
0.0600 ha platībā ar 2010.gada 

31.oktobri. Šis zemes gabals ie-
skaitīts  rezerves zemes fondā ar 
2010.gada 1.novembri.

• Nolemts apstiprināt perso-
nas x izdarītos ieguldījumus so-
ciālajā istabā Zemgales ielā 31, 
Olainē (loga nomaiņa), kā derī-
gos ieguldījumus.

• Saskaņota SIA „Zeifer-
ti” 29.septembra tāme par so-
ciālā dzīvokļa Birzniekos 1-a, 
Jaunolainē, remonta darbiem  
Ls 1748,72 apmērā. SIA „Zeifer-
ti” uzdots veikt  remonta darbus 
saskaņā ar tāmi.

• Nolemts apstiprināt viena 
skolēna un audzēkņa uzturēša-
nas izmaksas 2010.gadā Olaines  
pašvaldības izglītības iestādēs: 
PII “Zīle” - Ls 133,06 mēnesī, 
PII “Dzērvenīte” - Ls 135,60 
mēnesī, PII „Magonīte” –  
Ls 131,12 mēnesī, SPII „Ābe-
līte” pašvaldības grupās –  
Ls 163,34 mēnesī, Olaines 1.vi-
dusskolā – Ls 43,24 mēnesī, 
Olaines 2.vidusskolā - Ls 36,52 
mēnesī. Izpilddirektora vietnie-
cei uzdots noslēgt līgumus vai 
vienošanās pie līgumiem par 
pašvaldību norēķinu kārtību par 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem ar citām pašval-
dībām, kuru administratīvajā te-
ritorijā deklarētie skolēni un au-
dzēkņi apmeklē Olaines novada 
pašvaldības izglītības iestādēs, 
atbilstoši apstiprinātajai izdevu-
mu tāmei un uzturēšanas izmak-
sām katrā izglītības iestādē.

Šī gada 1.septembris ir bijis 
zīmīgs tiem zemes lietotājiem, 
kuri vēlējušies lietošanā piešķir-
to zemi iegūt savā īpašumā. Tie, 
kuri ir uzmanīgi sekojuši līdzi 
kārtībai, ko nosaka normatīvie 
akti par zemes izpirkšanu, ir tiku-
ši pie savas zemes un uztrauku-
mu nav. Taču tiem, kuri dažādu 
iemeslu dēļ ir kavējušies, ir dots 
īss laiks, lai tiesiski noformētu 
zemes nomu vai izpirkšanu.

Saskaņā ar likuma „Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizāci-
jas un privatizācijas sertifikātu iz-
mantošanas pabeigšanas likums” 
25.panta pirmās daļas 2.punktu, 
fiziskām personām, kurām zeme 
piešķirta pastāvīgā lietošanā ar 
lietošanas tiesību pāreju citām 
personām, zemes pastāvīgās lie-
tošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 
2008.gada 1.septembrim zemes 
pieprasītājs nav iesniedzis Valsts 
zemes dienesta attiecīgajai re-
ģionālajai nodaļai Valsts nekus-
tamā īpašuma kadastra reģistrā 
reģistrētu zemes robežu plānu 
vai Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā apliecinājumu par zemes 
izpirkšanas maksājumu privati-
zācijas sertifikātos pirms zemes 
izpirkšanas līguma slēgšanas un 
norādītā panta 4.punktu, fiziskām 
personām, kurām zeme piešķirta 
pastāvīgā lietošanā ar lietošanas 
tiesību pāreju citām personām, 
zemes pastāvīgās lietošanas tie-
sības izbeidzas, ja līdz 2010.gada 

Informācija Olaines pagasta dārzkopību  
sabiedrībās atrodošos zemes gabalu lietotājiem

30.decembrim nav noslēgts ze-
mes izpirkuma (pirkuma) līgums 
ar valsts akciju sabiedrību “Lat-
vijas Hipotēku un zemes banka”, 
arī tādā gadījumā, ja līdz zemes 
kadastrālajai uzmērīšanai un iz-
pirkuma (pirkuma) līguma slēg-
šanai ir veikta priekšapmaksa.

Savukārt šie zemes lietotāji, 
kuram izbeidzas zemes pastāvī-
gās lietošanas tiesības, iegūst ze-
mes nomas pirmtiesības uz viņa 
lietošanā bijušo zemi. Zemes no-
mas līguma termiņš ir ne mazāks 
kā 10 gadi, ja vien zemes lieto-
tājs - nomnieks nevēlas noslēgt 
nomas līgumu uz īsāku termiņu. 
Zemes nomas līgums tiek pagari-
nāts uz nākamajiem termiņiem, ja 
to vēlas zemes nomnieks, kā arī 
zemes nomas saistības varēs pār-
ņemt mantinieki, ja zemes gabals 
būs apbūvēts. Nomas līgumu var 
slēgt par visu lietošanā piešķirto 
zemi vai tikai daļu, kā arī tikai 
uz piederošo ēku un būvju uz-
turēšanai nepieciešamo zemi. Ja 
uz zemes atrodas ēkas - noma ir 
obligāta. Zemes nomas maksa 
maksājama no dienas, kad zemes 
lietotājs ieguvis zemes nomas 
tiesības. Nomas līgumu var slēgt 
par visu lietošanā piešķirto zemi 
vai tikai daļu, kā arī tikai uz pie-
derošo ēku un būvju uzturēšanai 
nepieciešamo zemi. Ja uz zemes 
ir ēkas - noma ir obligāta. 

Tomēr, ja zemes lietotājs ne-
izmanto zemes nomas pirmtie-

sības viena gada laikā no zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesības iz-
beigšanās, Olaines novada dome 
pieņems lēmumu par attiecīgās 
zemes ieskaitīšanu rezerves ze-
mes fondā. 

Šajā gadījumā zemes lieto-
tāji, kuri nebūs noslēguši Lauku 
apvidus zemes nomas līgumu, 
zaudēs līdz šim lietošanā esošo 
zemes gabalu.

Tas attiecas arī uz dārzko-
pību kooperatīva koplietošanas 
zemēm. Ja dārzkopības koope-
ratīva valdes sēdē nepieņem lē-
mumu par Lauku apvidus zemes 
nomas līguma noslēgšanu par 
kooperatīva iekšienē atrodošo 
koplietošanas zemi, šī koplieto-
šanas zeme tiek ieskaitīta rezer-
ves zemes fondā. 

Ja zemes lietotājs ir izmanto-
jis zemes nomas pirmtiesības un 
noslēdzis Lauku zemes nomas 
līgumu, tad saskaņā ar likuma 
„Valsts un pašvaldību mantas at-
savināšanas likums”, nomnieks 
var nopirkt zemi, par sertificēta, 
licenzēta vērtētāja noteikto tir-
gus pārdošanas vērtību.

Olaines novada pašvaldība 
lūdz šī brīža zemes lietotājus pār-
skatīt savu zemes tiesiskā lietoju-
ma statusu un savlaicīgi griezties 
Olaines novada pašvaldībā ar ie-
sniegumu, pievienojot klāt lēmu-
mu par zemes lietošanas tiesību 
piešķiršanu (bet ne vēlāk kā līdz 
2011.gada 30.maijam).

Apstiprināti Olaines novada 
p/a „Olaines sociālais dienests” 
darbības rezultāti. 

Papildus piešķirti finanšu 
līdzekļi Ls 137 000 apmērā p/a 
„Olaines sociālais dienests” so-
ciālo pabalstu izmaksām Olai-
nes novada iedzīvotājiem.

Anda Liepiņa apstiprināta 
Olaines novada p/a „Olaines so-
ciālais dienests” direktora amatā 
uz pieciem gadiem.  

Olaines novada p/a „Olaines 
sociālais dienests” direktorei 
A.Liepiņai uzdots:

• turpināt veikt aģentūras 
darbības pilnveidošanu, darbi-
nieku kvalifikāciju paaugstinā-
šanu, veidojot mūsdienu prasī-
bām atbilstošu uz pakalpojuma 
sniegšanas kvalitāti orientētu 
aģentūras darbu;

• veikt Dienas centra Gais-
mās fasādes sakārtošanu (uz-
raksti, pārkrāsošana, durvis);

PAR OLAINES NOVADA P/A 
“OLAINES SOCIĀLAIS DIENESTS”

• kārtot iestādes dokumentus 
atbilstoši normatīvo aktu prasī-
bām;

• izstrādāt saistošo noteiku-
mu projektu par sociālo pakalpo-
jumu sniegšanas kārtību Olaines 
novadā;

• organizēt Olaines pilsētas 
bērnu tiesību aizsardzības prog-
rammas pārstrādāšanu sakarā ar 
Olaines novada izveidošanu un 
programmas iesniegšanu domē 
līdz 2010.gada 30.decembrim.

Pašvaldības izpilddirektors 
A.Bergs izdeva rīkojumu par 
Olaines novada domes saistošo 
noteikumu Nr.135 „Par materiā-
lās palīdzības pabalstiem Olai-
nes novadā” (apst.30.09.2009.) 
IV un V sadaļās minēto mājok-
ļu pabalstu piešķiršanas kārtību 
Olaines novadā, paredzot mā-
jokļu pabalstu piešķiršanu uz 
Olaines novada iedzīvotāju raks-
tiska iesnieguma pamata.

Olaines novada pašvaldība
izsludina zemes gabala “Robežnieki”, Olaines pagastā,  

Olaines novadā, 14,94 ha platībā nomas izsoli uz 12 gadiem.
Zemes lietošanas veids – Zeme, uz kuras galvenā  

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Nomas maksas sākumcena gadā Ls 259.00 un PVN.

Izsoles solis Ls 10.00.
Reģistrācijas nodeva Ls 20.00.

Ar izsoles noteikumiem iepazīties un iesniegt pieteikumu 
izsolei var līdz 2010.gada 13.decembrim, plkst. 15.00,  

Olaines novada pašvaldībā,  
Zemgales ielā 33, Olainē, API Centrā, pirmajā stāvā.
Izsole notiek 2010.gada 16.decembrī pulksten 11.00.
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Sveicam Dimanta kāzās!
Jūs savu mīlestību iznesāt,

Caur gadiem, gaiši liesmojot,
Lai acīs mīlas dzirkstis 

nenodziest,
Jums tālāk mīļi dzīvojot.

/V. Kokle-Līviņa/

Mīļi sveicam  
Dimanta kāzu jubilejā 

Ņinu un Vladimiru 

Kuriļenko! 

Laulība reģistrēta  
1950. gada 5. novembrī  
Brjanskas apgabala  
Navļas rajona Civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas nodaļā.

2010/2011 учебный год в 
Олайнской средней школе 
№2 отмечен активностью 
экосовета, состав которого 
потерпел (положительно) 
некоторые изменения. За-
явились новые участники 
(пятиклассники неверо-
ятно активны!), покинули 
экосовет его основатели, 
они стали студентами. Ко-
ординатор экопрограммы 
татьяна Зарецкая, учитель 
географии и природоведе-
ния и многолетний руково-
дитель популярного круж-

ка туризма.
Каждый год мы выбираем 

тему, по которой планируем 
разнообразные виды  работ: 
уроки в лесу, наблюдения, 
эксперименты, проекты, те-
матические мероприятия, 
учебные экскурсии, лет-
ний лагерь, конференцию 
«Школьники эксперименти-
руют», обмен опытом с дру-
гими школами. В этом году 
внимания удостоена ВОда, 
которая вокруг и рядом с 
нами. Экосовет предлагает 
ученикам оформить  инте-

рьер школы на «водную» 
тему, провести  выставки 
творческих работ, органи-
зовать исследования «Вода 
в действии», так как вода – 
неотъемлемая часть нашей 
жизни, и мы должны знать 
ей цену.

Одним из ярких ежегод-
ных мероприятий стала меж-
дународная конференция, 
которая прошла 1 ноября в 
Министерстве среды и была 
посвящена проблемам бал-
тийского моря. В конферен-
ции участвовали  ученицы 12 

класса лиза Павлова, даша 
Кучева и Катя Глужина.

15 октября в Министер-
стве образования состоялось 
награждение латвийских 
общеобразовательных учеб-
ных заведений, получивших 
звание Экошколы и выс-
шую награду - Зелёный флаг. 
Международная программа 
экошкол нацелена на разви-
тие  экологического созна-
ния подрастающего поколе-
ния. Молодые люди латвии 
должны осознавать свою от-
ветственность за сохранение 

окружающей среды и приу-
множение ее богатств, долж-
ны уметь работать в команде 
и участвовать в принятии 
решений, способствующих 
постепенному переходу сво-
его города, а в дальнейшем и 
всей страны на путь устой-
чивого развития. 

42 учебных заведения 
латвии в этом году за осо-
бые заслуги в сфере долго-
срочного развития и защи-
ты среды получили звание 
Экошкола и Зеленый флаг 
в сотрудничестве с ООн и 
ЮнеСКО, среди которых 
есть и наша школа. Каж-
дый год надо отстаивать 
право зваться «экологиче-
ской», и честь повторно 
принять Зелёный флаг FEE 
мы доверили  нашим вось-
миклассникам лёше Му-
рину, Мазену Зибаре, Рите 
николаевой, насте Толма-
чёвой, насте бурде и Во-
лоде Медведеву (7 кл.). Мы  
благодарим весь коллектив 
школы  за усердную и та-
кую полезную работу! Так 
же поздравляем  начальную 
школу яунолайне, где эко-
программу координировала 
Маргарита Четроне,  и шко-
ле в этом году тоже присво-
ен Зелёный флаг. 

Экосовет

Думай глобально, действуй локально!

Apstiprināts Olaines novada 
pašvaldības projekts “Olaines 
novada pašvaldības administra-
tīvās kapacitātes paaugstināšana, 
piesaistot atbilstošus speciālis-
tus”, kas tiek īstenots 1.5.3.1.ak-
tivitātes “Speciālistu piesaiste 
plānošanas reģioniem, pilsētām 
un novadiem” ietvaros. Projekta 
kopējās izmaksas ir 20 905 LVL, 
kuras 100% finansē Eiropas So-
ciālais fonds.

Projekta “Olaines novada 
pašvaldības administratīvās ka-
pacitātes paaugstināšana, pie-
saistot atbilstošus speciālistus” 
mērķis ir paaugstināt Olaines 
novada pašvaldības administra-
tīvo kapacitāti, piesaistot Īpašu-
ma un juridiskās nodaļas refe-
rentu un P/a „Olaines sociālais 
dienests” juriskonsultu.

Piesaistītie speciālisti uzsāks 
darbu šī gada decembrī. Projekta 
ietvaros saņemtais finansējums 
ir piesaistīts darbinieku atalgo-
jumam - juriskonsultam 24 mē-
nešu garumā un referentam 18 
mēnešu garumā.

Kopumā Latvijā šāda veida 
projekti ir atbalstīti 108 pašval-
dībām.

Cels domes 
kapacitāti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
novembrī

70. gadskārtā
Antoņinu Bobrovsku
Laimnesi Briedi
Nelliju Darkeviču
Vladislavu Dimperu
Solveigu Dreimani
Jevgeņiju Gothardi
Mariju Gulbi
Igoru Kapitonovu
Annu Kavecku
Nikolaju Laptevu
Ludviku Pužuli
Zinoveju Strukovu
Marku Ščerbakovu
Andri Veisu
Vadimu Veļkovu

75. gadskārtā
Maiju Carkovu
Dianu Ernestsoni
Teresu Grigorjevu
Radijadu Kļeščenko
Veroniku Lobaču
Juzefu Maļinovsku
Vilmāru Miglu
Sofiju Popoku
Janīnu Rusecku
Kapitoļinu Timofejevu
Janīnu Vasiļjevu

80. gadskārtā
Mariju Beidu
Alekseju Fjodorovu
Konstantinu Kaptjugu
Ļubovu Kaševiču
Terentiju Ksendzovu
Františku Picilēviču
Jadvigu Treiguti
Dainu Vīlipu

85. gadskārtā
Mariju Ņikitinu
Oktjabrinu Turlajevu

90.gadskārtā
Hermini Jurgaitieni
Jevgēniju Maslovu
Almu Mitri

92.gadskārtā
Elzu Kitneri

98.gadskārtā
Jekaterinu Kaļeškinu

Olaines novada pašvaldības 
informatīvs izdevums  
“Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus 
sūtiet uz e – pastu  
natalja@olaine.lv vai  
zvaniet pa tālr. 67146026.

19 ноября начинает работу  
Олайнский каток 

(ул.Кудрас 5, Олайне).
График работы в интернете на домашней странице 

www.olaine.lv в разделе «sports» - «slidotava.»

Pasākumi Olaines novadā
Kas Kad Kur
Fotogrāfiju izstāde veltīta Olaines Vēstures un mākslas muzeja 
15 gadu jubilejai “Muzeju nakts kaleidoskops” 10.11. – 13.12. Olaines Vēstures un mākslas  

muzejs, Zemgales iela 33, Olaine

Fotokluba “Rīga” izstāde “Latvija - mūsu mājas” 09.11. – 29.11. Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs, Zemgales iela 33, Olaine

“Mēs augam Latvijai”  Neatkarīgās Latvijas proklamēšanai veltīts 
pasākums 17.11. plkst.19.00 Olaines Kultūras nams, 

Zeiferta iela 11, Olaine
Zigmara Liepiņa un Kaspara Dimitera muzikālās drāmas “Vadonis” 
video versija

18.11. plkst.14.00,  
plkst. 16.00 

Olaines Kultūras nams, 
Zeiferta iela 11, Olaine

Nora Bumbiere un viņas draugi koncertā „Atmiņu lietus” 18.11. plkst.18.00 Jaunolaines Kultūras nams, 
Meža iela 2, Jaunolaine

Olaines Mūzikas un mākslas skolas Mākslas klases izstāde 
EŅĢEĻI. Izstādes atklāšana 23.11. plkst.16.00. 23.11. – 17.12. Olaines Vēstures un mākslas 

muzejs, Zemgales iela 33, Olaine

Pasākums „Paaudžu tikšanās” 23.11. plkst.16.00 Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs, Zemgales iela 33, Olaine

Tikšanās ar žurnāla „Mans Mazais” žurnālisti Edīti Valteri par 
tēmu: „Agrīnā pirmskolas vecuma bērnu kopšanas un audzināšanas 
problēmas”

24.11. plkst.18.00
Olaines Pieaugušo izglītības 
centrs, Zemgales iela 31, 3.st., 
Olaine

Pasākums “Teātra sporta spēles” jauniešu projekta ietvaros 27.11. plkst. 12.00 Olaines Kultūras nams, 
Zeiferta iela 11, Olaine

Olaines novada un draugu sadziedāšanās svētki 28.11. plkst. 14.00 Jaunolaines Kultūras nams, 
Meža iela 2, Jaunolaine

Dramaturgu teātra izrāde „Rieteklīša uzaušana” 04.12. plkst.12.00 Jaunolaines Kultūras nams, 
Meža iela 2, Jaunolaine

Artūra Bērziņa izstāde. Gleznas. 
Izstādes atklāšana 8.12. plkst.16.00. 08.12. - 09.01. Olaines Vēstures un mākslas 

muzejs, Zemgales iela 33, Olaine

Olaines Mākslas skolas kalendāra izstādes atklāšana 16.12. plkst.17.00 Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs, Zemgales iela 33, Olaine

Olaines novada čempionāts zolē 11.12. plkst.10.00
Olaines bērnu un jauniešu sociālā 
atbalsta centrs „OLAKS”, 
Stacijas iela 38A, Olaine

Folkloras kopas “Dzedzieda” 5 gadu jubilejas koncerts 11.12. plkst.17.00 Olaines Kultūras nams, 
Zeiferta iela 11, Olaine

“Melo-M” koncertturneja “Operas Joks”.  Biļešu iepriekšpārdošana 
no 01.12.2010. 17.12. plkst.19.00 Olaines Kultūras nams, 

Zeiferta iela 11, Olaine

Zitas Errsas baleta studijas koncerts 18.12. plkst.17.00 Jaunolaines Kultūras nams, 
Meža iela 2, Jaunolaine

Jauktā kora „Dziesma” koncerts Ziemassvētku noskaņās 19.12. plkst. 15.00 Olaines Kultūras nams, 
Zeiferta iela 11, Olaine

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
aicina piedalīties projekta 

DARĀM ATKAL  
radošajā darbnīcā IZKRĀSO PATS 

25. novembrī plkst. 17.00. 
Visi materiāli būs pieejami uz vietas. 

Projektu finansē Olaines novada dome. 
Vietu skaits ierobežots, 

iepriekšēja pieteikšanās obligāta 
pa t.26136083 (Ilze).

Izsaki savu viedokli par motosekcijas 
izveidošanu Olaines novadā!

Olaines novadā ir plašas brīvā laika lietderīgas 
pavadīšanas iespējas bērniem. Iespēju robežās 

pašvaldība mēģina paplašināt pulciņu un 
sekciju klāstu, lai maksimāli apmierinātu 
dažādas bērnu un jauniešu vajadzības un 

intereses. Pašlaik tie domāts par motosekcijas 
izveidi Olaines novadā, tāpēc lūdzam 
iedzīvotājus izteikt viedokli par to, vai 

atbalstāt šo ideju, atbildot uz jautājumiem 
pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv 

sadaļā “ziņas”.

19.novembrī sāk darboties 
Olaines Slidotava 

(Kūdras iela 5, Olaine).
Slidotavas darba grafiks pieejams 

internetā mājas lapā  
www.olaine.lv sadaļā “sports” - “slidotava.”


