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Olaines novada jaunie-
šiem ir iespēja realizēt savas 
idejas, piedaloties Olaines 
novada jauniešu ideju - pro-
jektu konkursā. Kā atzīst 
projektu īstenotāji, šis kon-
kurss, pirmkārt, ir ļoti node-
rīgs viņiem pašiem, jo reali-
zējot projektu, viņi apgūst 
jaunas prasmes, kā pareizi 
uzrakstīt projekta pieteiku-
mu, kā rīkoties ar finanšu 
līdzekļiem, kā saplānot laiku 
un aktivitātes, attīsta komu-
nikācijas spējas un sadarbī-
bas prasmes. 

2012.gadā kopā tika īstenoti 
20 jauniešu projekti par kopējo 
summu vairāk nekā 6000 lati. 
Aktīvākā projektu īstenotāja 
2012.gadā bija Brigita Med-
ne, kura īstenoja 3 projektus, 
savukārt visvairāk jauniešus 
atbalstīja Ilze Zemīte, būdama 
vadītāja 4 projektos. Pozitīvi 
vērtējams ir tas, ka projekti 
tika īstenoti dažādās jomās. 
Vairākos projektos bērniem un 
jauniešiem, kuri ikdienā nav 
saistīti ar mākslu, bija iespēja 

apgūt dažādas jaunas iemaņas 
radošajās darbnīcas, veidot 
foto izstādi un apmeklēt teātri. 
Projektu laikā jauniešiem bija 
iespēja izglītoties par viņiem 
nozīmīgām tēmām. Projektā 
„Veselības diena Olaines no-
vadā” varēja piedalīties ikviens 
Olaines novada iedzīvotājs un 
apgūt pirmās palīdzības iema-
ņas. Tika īstenoti arī tādi pro-
jekti, kas ir vērsti uz sabiedrī-
bas integrāciju. Koncertā, kas 
norisinājās projekta „Drau-
dzība” ietvaros 1.septembrī 
Olaines Mežaparkā, jaunieši, 
kuriem dzimtā valoda ir lat-
viešu, dziedāja krievu valodā, 
savukārt tie, kuriem dzimtā va-
loda ir krievu, dziedāja latviešu 
valodā. Projekta ietvaros tika 
radīts arī vides objekts „Ziedu 
skulptūra”, ko pilsētnieki un 
viesi varēja apskatīt visu vasa-
ru. Priecē tas, ka ir arī projekti, 
kas māca jauniešiem nesavtīgu 
palīdzību, kā tas bija projektā 
„Bērnības atmiņas”. Ar visu 
īstenoto projektu sarakstu var 
iepazīties Olaines novada jau-

niešu portālā www.olaines-
jauniesiem.lv.

Lai izteiktu pateicību jau-
niešiem un projektu vadītājiem 
par ieguldīto darbu projektu 
īstenošanā, 14.janvāra pēc-
pusdienā Olaines Vēstures un 
mākslas muzejā notika kon-
kursa noslēguma pasākums. 
Projektu īstenotāji cits citu ie-
pazīstināja ar saviem projek-
tiem, kopīgi izveidojot 2012.
gada jauniešu projektu sienu. 
Iepazīstoties ar projektiem, va-
rēja redzēt, ka katrs no tiem ir 
īpašs ar savu unikālo devumu. 
Olaines domes priekšsēdētājs 
Jānis Pavlovičs konkursa da-
lībniekiem pasniedza aplieci-
nājumu un balvu par veiksmīgi 
īstenotiem projektiem.

Projektu konkursa jaunais 
nolikums un iesniegšanas ter-
miņi tiks izziņoti februārī. 
Aicinām jauniešus izmantot 
iespēju un īstenot savas idejas!

Agnese Skarstāne,
Olaines novada  

jaunatnes lietu speciāliste

Jaunieši īsteno idejas

Ceļu tīrīšana ir atkarīga 
no tā, kā īpašumā ir ceļš. Olai-
nes novada teritorijā ir valsts 
ceļi, pašvaldības ceļi, gan A/S 
“Latvijas meži” piederošie 
ceļi, gan dārzkopības sabied-
rībām, citām juridiskajām un 
privātpersonām piederošie vai 
lietošanā nodotie ceļi. Olaines 
novada pašvaldības īpašumā 
esošo ceļu un ielu tīkla kopga-
rums ir 116,325 km. 

Olaines novada pašvaldības 
autoceļu uzturēšana tiek veik-
ta saskaņā ar MK 2010.gada 
9.marta noteikumiem Nr. 224 
“Noteikumi par valsts un paš-
valdību autoceļu ikdienas uztu-
rēšanas prasībām un to kontro-
li”. Pamatojoties uz tiem, 2011.
gadā ir izdoti saistošie noteikumi 
Nr. 6. “Par autoceļu uzturēšanas 
klasēm Olaines novadā” (skat. 
www.olaine.lv), kas nosaka au-
toceļu uzturēšanas klases Olai-

nes novadā ziemas un vasaras 
sezonā. 

Olaines novada pašvaldībai 
piederošo ceļu un ielu uzturēša-
nu ziemā nodrošina A/S “Olaines 
ūdens un siltums”. Sniega tīrīša-
nai tiek izmantotas 15 tehnikas 
vienības, katrai no tām ir noteikts 
maršruts, un  iesaistīti darbinieki, 
kuri var strādāt maiņās. Ceļu tīrī-
šanu snigšanas laikā sāk no plkst. 
4:00 rītā. Pastiprinātas snigšanas 
laikā ceļu tīra visu diennakti. 
Pirmkārt, tiek tīrīti pašvaldības 
galvenie ceļi, pa kuriem kursē 
sabiedriskais transports un tiek 
veikta skolēnu pārvadāšana. Pēc 
tam tiek tīrīti pārējie ceļi.

Sniega tīrīšanu kā maksas 
pakalpojumu var pieteikt A/S 
“Olaines ūdens un siltums”, zva-
not darba laikā pa tālr. 67963102, 
28660090 vai arī meklēt privātus 
uzņēmumus, kas piedāvā šo pa-
kalpojumu.

Informācija par pašvaldības 
ceļu un ielu tīrīšanu ziemā
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•  OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Saistībā ar 2012.gada 

16.decembra traģiskajiem no-
tikumiem, kad pāris stundu 
laikā tika sadurti seši cilvēki, 
uzdot p/a „Olaines sociālais 
dienests” cietušajiem apmak-
sāt pirmreizējos ārstēšanās iz-
devumus Rīgas slimnīcās un 
piešķirt materiālo palīdzību  
Ls 100,- apmērā, katram cietu-
šajam, veselības uzlabošanai.

• Noteikt nomas maksu ar 
2013.gada 1.janvāri Olaines 
novada pašvaldības Olaines 
2.vidusskolas mazajā zālē 
aerobikas zāles grupu nodar-
bībām treniņiem Ls 3.50 par 
vienu stundu. Lai varētu no-
drošināt lielāku pieejamību 
papildus sporta nodarbībām 
skolēniem un lai veicinātu 
skolēnu fizisko sagatavotī-
bu noteikts, ka ar 2013.gada 
1.janvāri Olaines novada paš-
valdības Olaines 2.vidussko-
las skolēni apmeklē sporta un 
trenažieru zāli bez maksas.

• Atzīmēt 2012.gadā veik-
smīgi realizēto „Olaines no-
vada jauniešu ideju – projektu 
konkursa” projektu autorus.

• Piešķirt papildus finanšu 
līdzekļus jaunas dienesta au-
tomašīnas iegādei pašvaldības 
policijas efektīvas darbības no-
drošināšanai un papildus eki-
pāžas organizēšanai.

• Piešķirt papildus finanšu 
līdzekļus Olaines PII „Zīle” un 
PII „Dzērvenīte” pedagogu un 
tehnisko darbinieku atalgoju-
mam 2012.gadā.

• Piešķirt papildus finanšu 
līdzekļus skolēnu transporta 
pārvadājumiem.

• Piešķirt papildus finanšu 
līdzekļus Olaines sporta cen-
tram komunālo pakalpojumu 
apmaksai.

• Apstiprināt SIA „Baltex 
Group” izstrādāto tehniski 
ekonomisko pamatojumu pro-
jektam „Ūdenssaimniecības at-
tīstība Olaines novada Grēnes 
ciemā”. 

• Apstiprināt SIA „Ekon-
cepti” izstrādāto tehniski eko-
nomisko pamatojuma aktua-
lizāciju „Ūdenssaimniecības 
attīstība Olaines novada Stūnī-
šu ciemā, II kārta”. 

• Atbalstīt ar pašvaldības 
līdzfinansējumu „Medem-
ciema iedzīvotāju biedrības” 
iesniegto projekta „Bruģēta 
gājēju celiņa ierīkošana Me-
demciemā, Olaines pagastā, 
Olaines novadā” iesniegumu 
biedrības „Pierīgas partne-
rība” izsludinātajā atklātajā 
konkursā rīcības programmas 
Eiropas Zivsaimniecības fon-
da atbalsta ieviešanai 2007.-
2013.gadam pasākuma “Te-

ritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana” LVL 1 997 apmē-
rā (10%) no kopējā projekta 
summas LVL 19 996,70, tai 
skaitā PVN. 

• Dot saskaņojumu biedrī-
bai „Pīlādzis” par Olaines no-
vada pašvaldības nekustamā 
īpašuma zemes vienības 0.584 
ha platībā teritorijas labiekār-
tošanu uz astoņiem gadiem.

• Atteikt slēgt līgumu ar 
Rīgas domes izglītības, kultū-
ras un sporta departamentu par 
līdzfinansējuma apmaksu par 
izglītojamajiem, kuri ir dekla-
rēti Olaines novada adminis-
tratīvajā teritorijā un apgūst 
profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmas Rīgas pilsētas 
pašvaldības izglītības iestādēs.

• Atcelt Olaines novada 
domes 2010.gada 24.novem-
bra lēmumu „Par detālplāno-
juma izstrādi nekustamajam 
īpašumam „Lācīši” 1,73 ha 
platībā,1. redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai”. Tur-
pināt detālplānojuma izstrā-
di nekustamajam īpašumam 
„Lācīši” Jaunolainē, Olaines 
pagastā, Olaines novadā saska-
ņā ar Olaines novada, Olaines 
pagasta teritorijas plānojuma 
(2008. – 2020.gadiem) noteik-
tai izmantošanai un Ministru 

kabineta 2012.gada 16.oktobra 
noteikumiem Nr.711 „Notei-
kumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumen-
tiem.

• Atļaut izstrādāt zemes 
ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Jaunvilītes”, Jauno-
lainē, Olaines pagastā, Olai-
nes novadā, zemes vienībai, 
atdalot zemes vienību 1,53666 
ha platībā un nodrošinot pie-
kļūšanas iespējas atdalāmai 
zemes vienībai no Olaines 
novada pašvaldībai piederošā 
autoceļa CB 008 Kalte-Lu-
baušu ferma. Uzdot nekus-
tamā īpašuma „Jaunvilītes” 
kopīpašniekiem informēt eso-
šo mazdārziņu lietotājus par 
zemes ierīcības projekta izs-
trādi un savu turpmāko rīcību 
ar nekustamo īpašumu.

• Apstiprināt zemes ierī-
cības projekts nekustamajam 
īpašumam „Stenderi”, Medem-
ciemā, Olaines pagastā, Olai-
nes novadā, piešķirt adresi un 
nosaukumu; noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus.

• Par aglomerācijas terito-
riju apstiprināt iepriekš „Olai-
nes pilsētas ūdenssaimnie-
cības tehniski ekonomiskajā 
pamatojumā (2003. gada.)” 
definēto projekta teritoriju. 
Apstiprināt izstrādāto doku-

mentu „Robežu noteikšana 
aglomerācijām 3.5.1.1 akti-
vitātes „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība aglo-
merācijās ar cilvēku ekviva-
lentu lielāku par 2000” ietva-
ros (Nr.37/70.05) - Olaine”. 

• Dot piekrišanu par citas 
personas iemitināšanu Olaines 
novada pašvaldībai piederošā 
sociālā dzīvoklī.

• Atbalstīt SIA „Zeiferti” 
piedāvātos grozījumus 2010.
gada 01.jūlijā noslēgtajā līgu-
mā „Par sabiedrisko pakalpo-
juma sniegšanu Olaines nova-
da teritorijā”.

• Slēgt līgumu ar AS „Rīgas 
Taksometru parks” par sabied-
riskā transporta pakalpojuma 
veikšanu maršrutā Jāņupe 
(Vaivadi) – Jaunolaine – Olai-
ne uz periodu no 2013.gada 
1.janvāra līdz 31.martam. 

• Apstiprināt SIA „Inves-
tīciju risinājumu birojs” iz-
strādāto tehniski ekonomiskā 
pamatojuma aktualizāciju 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Olaines novada Olaines pa-
gasta Medemciemā”. Apstip-
rināti šādi prioritārās investī-
cijas programmas pasākumi 
(komponentes): 1) jaunu pie-
slēgumu nodrošināšana; 2) 
notekūdeņu attīrīšanas nodro-
šināšana.

Iedzīvotāja vēstule
Atsaucoties uz asiņaina-

jiem notikumiem 16. decem-
brī un šausmīgo notikumu 
pirms pāris gadiem pie veikala 
“IKI”, gribētu uzdot jautāju-
mu – ko darīs (konkrēti pasā-
kumi, darbības, termiņi) Olai-
nes Dome, lai paaugstinātu 
drošību Olaines pilsētā 2013. 
gadā un turpmāk. Lūdzu atbil-
di sniegt publiski, informatīva-
jā izdevumā “Olaines Domes 
vēstis”.

Atbildēt lūdzām Olaines 
novada pašvaldības policijas 
un Valsts policijas pārstāvjus.

Dainis Bērziņš,
Olaines novada pašvaldības 
policijas priekšnieks:

2012.gada nogales asi-
ņainie notikumi, kas radīja 
satraukumu pilsētas iedzīvo-
tāju vidū, uzskatāmi par ār-
kārtējiem, atsevišķiem gadī-
jumiem, kurus nav iespējams 
paredzēt un plānot to novēr-
šanu. Noziegumi notiek spon-
tāni un ir saistīti ar personas 
psihisko stāvokli noteiktā vie-
tā un laikā, kurus var ietekmēt 
gan apkārtējā vide, gan emo-
cionālais stāvoklis, gan atkarī-
bas. Uz šādu spontānu rīcību 
personu varēja pamudināt gan 
neveiksmes personīgajā dzīvē 
(nesaskaņas ģimenē, problē-
mas darbā vai darba meklēju-
mos, finansiālas grūtības), gan 

atkarības (no alkohola, narko-
tikām, azartspēlēm) vai iesais-
tīšanās kādā no reliģiskajām 
sektām.

Spēkā esošie normatīvie 
akti neparedz izolēt no sabied-
rības personas ar nestabilu psi-
hi, ja tās neapdraud savu vai 
apkārtējo veselību un dzīvību, 
vai sabiedrisko kārtību. Tātad, 
ja persona ar savu uzvedību 
vai rīcību nav radījusi šādus 
nosacījumus, nav pamata iero-
bežot tās brīvību un atrašanos 
sabiedriskā telpā.

Lai turpmāk varētu novērst 
šādus gadījumus, pašiem cil-
vēkiem ir nepieciešams mainīt 
attieksmi pret apkārt notie-
košo un ziņot attiecīgām ies-
tādēm par atsevišķu personu 
neadekvātu uzvedību, jeb iz-
maiņām viņa uzvedībā. Seviš-
ķi tas attiecas uz tuviniekiem, 
kuru redzeslokā šīs personas ir 
ikdienā un viņi ir pirmie, kuri 
redz šīs pārmaiņas. Tādā vei-
dā ir iespējams jau savlaicīgi 
sniegt šai personai psiholoģis-
ko atlabstu vai medicīnisko 
palīdzību novēršot traģisku 
iznākumu.

Lai paaugstinātu sabied-
risko drošību Olaines pil-
sētā, Olaines novada paš-
valdība nolēmusi izvietot 
videonovērošanas iekārtas 
Olainē un Jaunolainē un no-
drošināt ar videoreģistrātoriem 
abas pašvaldības policijas ope-

ratīvās automašīnas. Šobrīd 
tiek izstrādāts videonovēroša-
nas projekts, kurš tiks realizēts 
2013.gadā.

Vēršam iedzīvotāju uzma-
nību, ka Olaines novada paš-
valdības policija nodrošina sa-
biedrisko kārtību visā novada 
teritorijā, strādājot diennakts 
režīmā un, saskaņā ar izstrādā-
to maršrutu, veic patrulēšanu, 
brauc uz izsaukumiem, nodro-
šina sabiedrisko kārtību svētku 
un citu masu pasākumu laikā 
(strādājot pastiprinātā režīmā), 
kontrolē saistošo noteikumu 
izpildi.  
Likumpārkāpumu un sabied-
riskās kartības traucējumu 
gadījumos, lūdzam iedzīvotā-
jus nekavējoties ziņot polici-
jai, zvanot pa tālr. 29198070, 
67967196, 266134481. Ar ie-
sniegumiem un jautājumiem 
līdzam griezties Olaines 
novada pašvaldības policijā 
Olainē, Jelgavas ielā 32.

Kaspars Ramma,
Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Olaines iecirkņa 
priekšnieks:

Pagājušā gada 16.decem-
bra vakara notikums Olainē ir 
radījis negatīvu fonu pilsētas 
reputācijai, bet izcelt Olaini uz 
citu fona noziedzības ziņā nav 
nekāda pamata.

 Šobrīd pāragri runāt par 
veiktā nozieguma motīviem, 

jo notiek pirmstiesas izmek-
lēšana. Lietu izmeklē Valsts 
policijas Rīgas reģiona pār-
valdes Kriminālpolicijas dar-
binieki un komentāri saistībā 
ar konkrēto noziegumu netiek 
sniegti.

Pēc šī gadījuma cilvēki 
kļuva uzmanīgāki un arī atsau-
cīgāki, ziņojot par kaut ko aiz-
domīgu. Pateicoties saņemtai 
informācijai no iedzīvotājiem, 
operatīvi izdevies atklāt vairā-
kas zādzības. Diemžēl, cilvēki 
kļūst atsaucīgi, ja tas sāk skart 
viņus personīgi.

Valsts policijas Rīgas re-
ģiona pārvaldes Olaines iecir-
knis apkalpo Olaines novadu 
(Olaines pilsētu un Olaines 
pagastu), Mārupes novadu un 
Babītes novadu (Babītes pa-
gastu un Salas pagastu). Ko-
pumā apkalpojamajā teritorijā 
pērn reģistrēts 691 noziedzīgs 
nodarījums. 

Visos novados situācija 
ir līdzīga. Noziedzības ziņā 
Olaines novads uz citu novadu 
fona neizceļas un noziegumi, 
kas vērsti pret personas dzīvī-
bu vai veselību, šeit tomēr nav 
īpaši raksturīgi. Pagājušajā 
gadā Olaines iecirknī ir reģis-
trēti trīs smagu miesas bojāju-
mu nodarīšanas gadījumi, bet 
visi ir atklāti. Olaines novadā 
tipiskāki tomēr ir pret īpašumu 
vērsti noziegumi – zādzības no 
tirdzniecības vietām, vasarnī-

cām un dārza mājiņām. 2012. 
gadā salīdzinot ar iepriekšē-
jiem gadiem krasi samazinā-
jušās krāsaino metālu zādzī-
bas. Zādzības no tirdzniecības 
vietām tagad bieži veic cilvēki 
gados, mēģinot iznest preces 
no pašapkalpošanās veika-
liem. Ievērojami palielinājies 
ar narkotikām saistīto nozie-
gumu skaits, pagājušajā gadā 
- 36 noziegumi, no kuriem 33 
gadījumi reģistrēti Olainē. Šo 
noziegumu skaits ir tik liels 
tāpēc, ka policijas darbinieki ir 
specializējušies šo noziegumu 
atklāšanā, ir ar lielāku pieredzi 
un labi veic savu darbu. Pērn 
13 personas sauktas pie krimi-
nālatbildības par nelegālā al-
kohola tirdzniecību, no kurām 
lielākā daļa t.s. “točku” atradās 
Olainē. 

Policija aicina iedzīvotājus 
būt vērīgiem, atsaucīgiem un 
ziņot par neraksturīgām situā-
cijām vai nepiederošām per-
sonām vietās, kur tām nevaja-
dzētu būt. Policijas dežūrdaļas 
tālrunis 67950255. 
Inspektori, kas apkalpo 
Olaines pagasta teritoriju – 
tālr. 67950265, 67950267, 
67950268.
Inspektori, kas apkalpo 
Olaines pilsētas teritoriju – 
tālr. 67950262, 67950263, 
67950264.
Nepilngadīgo lietu inspektore 
– tālr. 67950261.

ATBILDAM IEDZĪVOTĀJIEM
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Vārds deputātam

Silvija Tiščenko, LSDSP

OLAINIEŠI RUNĀ
Vai Jūs piedalīsieties pašvaldības 
vēlēšanās 2013. gada 1. jūnijā un 
ko Jūs no tām sagaidāt?

Примите ли Вы участие на выборах 
в самоуправление 1 июня 2013 года, 

и что Вы от них ожидаете?

Elīna: Es noteikti piedalīšos vēlēšanās. 
Olainē gan dzīvoju tikai apmēram mēnesi, 
tāpēc tiešām nevaru pateikt, ko es sagaidu 
no vēlēšanām.

Григорий: Да, в выборах буду 
участвовать. В Олайне хорошо жить, 
город красивый. Для детей есть 
игровые площадки. Всё нормально.

Владимир: не думал 
об этом, но город 

нравится больше, чем Рига.

Светлана: Да, собираюсь. В принципе, 
сейчас очень много делается для 
Олайне. Практически все жители 
довольны. Видны улучшения - парк 
сделан, на улицах освещение, улицы 
ремонтируюутся. Олайне - очень 
хороший город!

Valdis: Vēlēšanās noteikti piedalīšos. 
Tomēr diezin vai, no tām ko sagaidīšu. 
Domāju, ka nebūs tik traki, bet nebūs 
arī labāk. Man, kā II grupas invalīdam 

uz ziemassvētkiem deva 30 latus, tagad 
divus gadus vairs nedod. Bet nu, tie 30 

lati, tas nav galvenais. Tā jau te viss ir 
sakopts, viss ir jauki.

Sveicināti 2013.gadā!
Pieļaujot domu, ka mūsdie-

nu lasītāju vairākums labprātāk 
lasītu informāciju par skandā-
liem, baumām un krimināliem 
notikumiem, tomēr nolemju no 
šīs tendences atteikties un brī-
dinu, ka neatklāšu fenomenālu 
sensāciju.

Vairākus gadus biju Olaines 
pilsētas domes deputāte, un li-
kās, ka par mūsu pilsētu un tās 
iedzīvotāju vajadzībām zinu 
daudz, taču, kad tika veikta 
administratīvā teritoriālā refor-
ma un tiku ievēlēta par novada 
deputāti, sapratu, ka novads 
un ļaudis nav iepazīti. Savu-
laik jau pēc pirmajām deputātu 
komiteju sēdēm izteicu priekš-
likumu organizēt iepazīšanās 
braucienu pa novada teritoriju. 
Neskatoties uz to, ka Olainē 
dzīvoju kopš 1975. gada, šī 
brauciena laikā ļoti daudz ko 
redzēju pirmo reizi. Jā, novads 
patiešām ir liels. Iesaku ikvie-
nam vismaz reizi tā kārtīgi to 
apceļot un iepazīt. Vismaz vie-
nu reizi. Katrai novada apdzī-
votajai vietai ir īpaša specifika, 
sava kultūrvēsturiskā vērtība, 
gan acīm baudāmi, gan kritis-
ki skati, atšķirīgi vajadzību un 
attīstības jautājumi.

Nupat būs aiztecējuši četri 
gadi. Šajā laikā domes sēdēs 
izskatīti tūkstošiem jautājumu 
un pieņemti ap 2000 lēmu-
mu. Varu apgalvot, ka ir bijis 
patīkami strādāt, ja jūti, ka 
vēlētājiem solītais īstenojas. 
Protams, ekonomiskā krīze ir 
ienesusi savas korekcijas, iero-
bežojusi budžetu un nav ļāvusi 
pilnā mērā realizēt visas LS-
DSP priekšvēlēšanu politiskās 
programmas ieceres, taču paši 
galvenie darbi, pateicoties ie-
dzīvotāju kopīgam darbam un 
attieksmei, būs izpildīti. Arī 
ar opozīcijas deputātiem esam 
pratuši sastrādāties un vieno-
ties.

Paveiktais nav vēlreiz jāno-
sauc - tas ir redzams un apjau-
šams. Iesāktais un plānotais ir 
izlasāms Olaines novada paš-
valdības mājas lapā un laikrak-
stos. Diezin vai atradīsies otra 
tāda pašvaldība, kuras prioritā-
te nav pašvaldības darbinieku 
algas, bet gan – „viss iedzīvo-

tāju labā!”
Jau daudzus gadus esmu 

pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītāja. Man ir patiess gan-
darījums, ka pašvaldībā izprot 
un apzinās to, ka izglītībai ir 
jāsaglabā ne tikai esošais fi-
nansējums, bet katru gadu tas 
jāpalielina. Šeit apzinās, ka 
nevar uz vecāku pleciem uz-
kraut mācību procesam nepie-
ciešamās literatūras, mācību 
materiālu un līdzekļu iegādi. 
Liktenīgi ir sanācis, ka Olai-
nes pašvaldība ir saglabājusi 
bērnudārzus, nepārreorgani-
zējot apmācības programmas 
apguvi pēc dzimtās valodas 
principa. Mūsu novadā visi 
bērnudārzi realizē gan valsts 
valodas, gan mazākumtautību 
pirmsskolas izglītības prog-
rammu apguvi. Šis modelis 
ļauj veikt ļoti grūto, taču tik 
svarīgo patriotisma - piede-
rības un pozitīvās attieksmes 
veidošanu pret sevi, savu 
kaimiņu, savu māju un val-
sti. Mēs integrējamies, mēs 
mācamies vērtēt viens otru 
nevis pēc tautības un valodas 
piederības, bet pēc attieksmes 
pret dzīves vietu, darbiem un 
cilvēcības. Šāds modelis iz-
skauž jebkuru nacionālā naida 
kurināšanas iesakņošanos.

Katram cilvēkam savās mā-
jās jādzīvo un jājūtas kā mājās! 
Varbūt tāpēc izjūtu sāpi tajos 
brīžos, kad Olaines vārdu dzird 
kriminālziņās vai ar negatīvu 
pieskaņu apcer pseidozinātnie-
ku – numerologu rakstos.

...Jā, drošība! Diemžēl 
līdz ar ekonomiskās situācijas 
pasliktināšanos aug krimino-
gēnā situācija arī mūsu nova-
dā. Uzskatu, ka šobrīd tas sāk 
kļūt par vienu no svarīgāka-
jiem jautājumiem. Ir jādomā, 
daudz jārunā, jāuzklausa, jā-
izvērtē un jāstrādā pie visiem 
ar drošību saistītajiem jautā-
jumiem. Jāatbalsta un jāfinan-
sē ikviens sabiedrības priekš-
likums, ikviens projekts, kas 
pilnveidotu, stimulētu un uz-
labotu gan valsts un pašval-
dības policijas darbu, gan no-
drošinātu iedzīvotāju drošību 
pilsētā un novadā.

Tieši visu šo jautājumu sa-
karā aizvadītā gada nogale lika 
aizdomāties par daudz ko, pro-
ti - grūti noticēt, ka mēs, tie, 
kas dzimuši 60-os, 70-os, 80-
os gados esam spējuši nodzī-
vot līdz šai dienai... Mēs taču 
dzērām ūdeni no pumpjiem 
un krāniem, nevis filtrētu vai 
no plastmasas pudelēm. Mēs 
ēdām tikai divu veidu saldē-
jumu. Mēs izdomājām spēles 
ar kokiem, konservu bundžām 
un bikšu gumijām. Mēs sagrie-
zām rokas, kājas, kāvāmies 
..arī skolā, un neviens nevie-
nam nesūdzējāmies .Vainīgi 

bijām tikai un vienīgi paši! 
Atceraties? Līdz tuvākajai sko-
lai katru dienu gājām kājām 3, 
4, 5 kilometrus. Mums nebija 
mobilo telefonu, datoru, in-
terneta un 145 TV kanālu, un 
mēs skrējām uz tuvāko māju, 
kur bija televizors, lai noskatī-
tos multfilmu. Kad mums kāds 
bija vajadzīgs, mēs klauvējām 
pie durvīm un vienkārši gājām 
iekšā, nevis spiedām drošības 
kodus. Atceraties? Mēs ciemo-
jāmies viens pie otra bieži un 
bez jautāšanas. Mēs dzīvojām 
un bijām droši! Mums bija 
daudz draugu!

Kā ir tagad? Katram pa-
šam jāizvērtē, kuras izmaiņas 
šodien ir uz labu, kuras varbūt 
ne tik ļoti, bet, manuprāt, ko-
pumā olainiešiem ir paveicies! 
Ar izglītības iestāžu, stadionu, 
skeitparku, baseina, parka, es-
trādes, āra trenažieru, rotaļu 
laukumu, velosipēdu celiņu, 
autobusu, elektrovilcienu, baz-
nīcu...pabalstu, kompensāciju, 
stipendiju un cita veida atbal-
stu pieejamību!

Brīžiem ir sajūta, ka paš-
valdība uzņemas darīt to, ko 
varbūt tai nenāktos darīt. Ir 
sajūta, ka tas, kas ar mums 
notiek šodien attiecībās ar 
kaimiņiem un līdzcilvēkiem, 
ir pozitīvās domāšanas ka-
tastrofāls deficīts, ”caurums” 
pozitīvo attiecību jomā per-
sonīgajā un sociālajā aspektā. 
Domāt un skatīties uz lietām 
pozitīvi nav viegli, taču tas 
ir jāmācās un jādara! Varbūt 
pirms sūdzamies par darbu, 
padomāsim par tiem, kuriem 
darba nav vispār un kuri būtu 
priecīgi, ja viņiem būtu Tavs 
darbs. Pirms sūdzamies par 
kaimiņu, sētnieku vai krīzi 
valstī, padomāsim, ko katrs 
pats esam paveikuši. Katru 
dienu saskatīsim kaut vienu 
labu lietu sev apkārt. Teik-
sim viens otram labus vārdus! 
Teiksim – paldies!

Olaines novads nav tikai 
vieta un vārds Latvijas kartē. 
Olaines novads ir Tavas un ma-
nas mājas! Mums visiem kopā 
jāsadzīvo kā vienās mājās. 
Mums visiem kopā ar savām 
idejām, darbiem un attieksmi 
mūsu Olaine ir jāveido!

Laiks sācis skaitīt 2013.
gada dienas. Gribas, lai tās 
visas būtu gaišas un mierīgas. 
Masu mediju anekdotes par pa-
saules galu nav piepildījušās. 
Tāpēc par prieku mums visiem 
vēl viens vēlējums lielajā vēlē-
jumu salūtā:

LAI MŪS LAIMĪGUS 
DARA NEVIS TAS, KAS 
MUMS PIEDER, BET GAN 
TAS, KĀ TO, KAS MUMS 
PIEDER, NOVĒRTĒJAM 
UN IZMANTOJAM, LAI 
BŪTU LAIMĪGI!

...un tagad iešu pateikties 
kaimiņu dzīvokļa meitenei par 
skaisti izrotāto kāpņu telpu.

Бронислава: Я не гражданка и не могу 
участвовать. но так сам город меня 

устраивает, нравится.

Plašākas filiāļu tīkla restrukturizācijas ietvaros “GE Mo-
ney Bank” pieņēmusi lēmumu slēgt filiāli Olainē, Zemgales 
ielā 37. Filiāles pēdējā darba diena būs 2013. gada 7.marts.

“GE Money Bank” turpinās nodrošināt klientus ar bankas pa-
kalpojumiem 8 filiālēs, internetbankā un bankomātos.

Vairāk informācijas Olaines novada pašvaldības mājas lapā 
www.olaine.lv.

“GE Money Bank” 
slēgs Olaines filiāli
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Viens no skolēnu svarīgā-
kajiem uzdevumiem ir mā-
cīties, bet tikpat nozīmīga 
loma ir arī ārpusstundu ak-
tivitātēm. Valsts, pašvaldība 
un skolas nodrošina iespējas 
jēgpilni pavadīt brīvo laiku, 
lai viņiem tiktu dota iespēja 
sevi pilnveidot un iegūt pras-
mes, kas būs nepieciešamas 
tālākajā dzīvē, un lai padarītu 
skolas ikdienu interesantāku. 
Olaines novada skolās tiek 
piedāvātas daudzas iespējas, 
kur pierādīt un apliecināt sevi 
ārpus stundām, ir tikai jāiz-
vēlas un jāpiedalās.

Interešu izglītība
Olaines 1.vidusskolā skolēni 

var piedalīties tautas deju kolek-
tīvā, vokālajos ansambļos, grā-
matu ilustrēšanas pulciņā, rado-
šās pašizpausmes pulciņā, skolas 
avīzē „Muša Medū”, pirmās pa-
līdzības ABC pulciņā, volejbolā 
un florbolā. Katru gadu skola 
var lepoties ar tautas deju, vo-
kālā ansambļa „Unda”, grāmatu 
ilustratoru un pirmās palīdzības 
pulciņa sasniegumiem skatēs un 
konkursos. Alpīnisma pulciņā 
var apgūt ne tikai kāpšanas pras-
mes, bet arī aktīvā tūrisma pa-
matus. Bērnu pieprasīts ir pagā-
jušajā mācību gadā izveidotais 
astronomijas pulciņš. Šogad tika 
izveidoti arī jauni pulciņi – rok-
darbu, kokapstrādes, sporta spē-
ļu, galda tenisa un dabas izpētes. 
Ņemot vērā lielo pieprasījumu, 
florbola pulciņam tagad ir trīs 
grupas. No janvāra 4.un 5.klašu 
skolēni var darboties interešu 
izglītības programmā „Jaunsar-
dze”, ko koordinē Aizsardzības 
ministrija.

Olaines 2.vidusskolā darbo-
jas 21 pulciņš: ritmikas, kokap-
strādes, foto, tūrisma, vizuālās 
un plastiskās mākslas, pērļoša-
nas un floristikas pulciņš. Izkus-
tēties var tautas deju, mākslas 

vingrošanas, mūsdienu dejas, 
teātra studijas un handbola no-
darbībās. Skolēni var piedalīties 
ekoskolas un diplomātu skolas 
nodarbībās. Skolēni apmeklē vi-
dēji 1,7 pulciņus nedēļā.

Olaines sākumskolas bērni 
var ne tikai sportot, bet arī dzie-
dāt vokālajos ansambļos, spēlēt 
teātri, dejot un darināt skaistas 
lietas rokdarbu pulciņā.

Skolēnu parlaments
Abu skolu skolēni aktīvi 

darbojas skolēnu parlamentā, 
kur tiek organizēti un plānoti 
dažādi pasākumi, labdarības 
nedēļas un pārstāvēts skolēnu 
viedoklis sarunās ar skolas ad-
ministrāciju. 

Rudenī abu skolu parla-
mentārieši piedalījās pasākumā 
“Kafija ar politiķiem”, lai ne-
formālā vidē pārrunātu dažādus 
jauniešiem aktuālus jautājumus, 
veicinātu savstarpējo sadarbību 
un ideju apmaiņu. No pasāku-
miem šajā mācību gadā Olaines 
1.vidusskolā, īpaši var uzsvērt 
decembrī organizēto labdarības 
nedēļu „Atver sirdi!”, kurā tika 
vākti ziedojumi divu Olaines 
bērnu veselības uzlabošanai. 
Pēdējos četrus gadus 1.vidus-
skolas 10.-12.klašu parlamentā-
rieši aktīvi iesaistās arī Eiropas 
Jaunatnes parlamentā un ir pār-
stāvējuši Latviju vairākās starp-
tautiskajās sesijās – Vācijā, Po-
lijā, Igaunijā un Nīderlandē.

Panākumu Universitātes 
aktivitātes Olaines 

1.vidusskolas 10.-12.klašu 
jauniešiem 

Olaines 1.vidusskolas 10.-
12.klašu jaunieši aktīvi dar-
bojas programmā „Panākumu 
Universitāte”, ko organizē Rī-
gas Tālmācības vidusskola. Ik 
pasākumu apmeklē 38 līdz 48 
skolēni no 10.-12.klasēm.

Septembrī skolēni devās uz 
„Sevis izzināšanas” semināru, 
kurš norisinājās z/s „Dangas” 
Ogres novadā un kurā pieda-
lījās jaunieši no dažādām Lat-
vijas skolām. Jaunieši aktīvi 
piedalījās psiholoģiskajās spē-
lēs, nakts trasē, dziedāšanā pie 
ugunskura, briežu barošanā, 
sporta spēlēs, diskusijā ar vienu 
no jaunākajiem Latvijas miljo-
nāriem par biznesa uzsākšanas 
iespējām. Panākumu universi-
tātes kausu ieguva 11.a klases 
skolēns Roberts Suvorovs. 

Oktobrī vidusskolēniem bija 
iespēja piedalīties Panākumu 
sesijā 2012, lai izprastu darba 
devēja un darba ņēmēja prasī-
bas. Mācību ekskursijas laikā 
jaunieši devās uz uzņēmumu 
SIA “Spilva” un iepazinās ar 
loģistikas speciālista darba spe-
cifiku. Prieks, ka SIA “Spilva” 
vadība piekrita kādu no jaunie-
šiem uzņemt pie sevis Ēnu die-
nā 2013.gada februārī. Panāku-
mu sesijas laikā skolēniem bija 
iespēja piedalīties divās lekcijās 
- šefpavāra un uzņēmēja Elmāra 
Taņņa un mārketinga speciālists 
Aigara Plotkāna  lekcijā, kurās 
tika uzsvērts, ka katra cilvēka 
dzīves mērķu sasniegšanā ļoti 
svarīgas ir 3 lietas - gribas-
spēks, godīgums un talants. 

Novembrī skolēniem bija 
iespēja aktīvi līdzdarboties lek-
cijā – diskusijā „Komunikācijas 
nozīme personības attīstībā”, 
kas notika Biznesa augstskolā 
”Turība”. Savus padomus snie-
dza viens no veiksmīgākajiem 
reklāmas jomas uzņēmējiem 
Ēriks Stendzenieks un kon-
certaģentūras FBI sabiedrisko 
attiecību koordinators Kristaps 
Kārkliņš. Pēc šīs tikšanās daži 
jaunieši bija sarunāja vietu Ēnu 
dienai, lai pavērotu lielu kon-
certu tapšanu koncertaģentūrā.

Decembrī jaunieši devās uz 
tikšanos ar Latvijas intelektu-

ālās Attīstības fonda vadītāju 
Viesturu Dūli un vienu no lat-
viskās hiphopa kultūras pamat-
licējiem, producentu un reperi 
Gustavo, kas skolēniem lika 
apzināties, cik svarīgi ir prast 
ikdienā iziet ārpus savas kom-
forta zonas. 

Šajā semestrī jauniešiem būs 
iespēja piedalīties piecos pasā-
kumos: lekcijās - diskusijās „Lī-
deri - biznesa ledlauži” (tikša-
nās ar Mārtiņu Rītiņu), „Ievads 
uzņēmējdarbības aktualitātēs” 
(tikšanās ar Aivu Vīksnu, Andri 
Dambi), „Mērķu sasniegšanas 
sekmējošo un kavējošo faktoru 
izpēte” (tikšanās ar Aivi Kārkli-
ņu, Olgu Rajecku), „Reklāma un 
sabiedriskās attiecības”(tikšanās 
ar Solveigu Blumbergu) un kon-
kursā „Dabas dotību atklāšana 
un izkopšana”.

Profesionālās pilnveides iz-
glītības programmā „Panākumu 
Universitāte” var piedalīties 
jebkurš mērķtiecīgs jaunietis, 
kuram apnicis lasīt mācību grā-
matas, un kurš ir noilgojies pēc 
sev līdzīgi domājošajiem jau-
niešiem no visas Latvijas, un 
grib aktīvi līdzdarboties un uz-
zināt, kā zināšanu iegūšanu var 
apvienot ar aktīvu darbošanos. 

Ēnu diena - pasaulē populāra 
karjeras izglītības akcija 
Ēnu dienā skolēni apmek-

lē kādu darba vietu un 4 – 6 
stundu garumā vēro interesējo-
šās profesijas pārstāvja darba 
ikdienu. Ik gadu Olaines 1. un 
2.vidusskolas jaunieši aktīvi 
izmanto šo iespēju izpētīt kādu 
no interesējošām profesijām, 
un arī 2013.gada 13.februārī 
abu skolu skolēni šo iespēju 
varēs aktīvi izmantot. Par dar-

binieka „ēnu” var kļūt ikviens 
1. – 12.klašu skolēns. Skolēnu 
pieteikumi Ēnu dienai tiks pie-
ņemti līdz 30.janvārim, bet līdz 
5.februārim uzņēmumi apstipri-
nās  izvēlētās „ēnas”. 

Skolēnu mācību uzņēmumi
Līdzdalība Junior Achieve-

ment – Young Enterprise Latvi-
ja (JA-YE Latvija) programmās 
dod iespēju piedalīties mācību 
uzņēmumu veidošanā. Olaines 
1.vidusskolā šajā mācību gadā 
darbu uzsākuši divi desmito 
klašu skolēnu veidoti uzņēmu-
mi - SIA “V&K”, kurš palīdzēs 
apgūt pamatskolas skolēniem 
tādus deju stilus kā hip-hop, 
show, go go un street dance. 
SIA “RičArt” ražo maskas, kas 
lieti noderēs dažādos pasāku-
mos un svētkos, un produkcija 
varētu interesēt arī teātra uz-
vedumu dalībniekus skolās un 
pirmskolas iestādēs.

Starptautiskie projekti
2012.gada vasarā Olaines 

2. vidusskolas pārstāvjiem bija 
iespēja piedalīties nometnē 
EuroTeenscamp, kas norisinā-
jās Vīnē. Kopumā nometnē pie-
dalījās komandas no 17 valstīm, 
vairāk kā 100 skolēnu un 20 
pedagogu. Mūsu skolēni un pe-
dagogi ne tikai prezentēja savu 
valsti, tā bija lieliska iespēja ie-
pazīt citas valstis, uzklausot un 
pēc tam savā starpā pārspriežot 
citu komandu prezentācijas. 

Dažādu starptautisku projek-
tu darbībā aktīvi ir iesaistījusies 
arī Olaines 1.vidusskola. Sko-
lā ir noritējuši divi Comenius, 
trīs Nordplus un divi „Jaunatne 
darbībā” projekti. Šo projektu 
ietvaros gandrīz 90 skolēni un 

Ārpusstundu aktivitātes Olaines novada skolās
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30 skolotāji ir apmeklējuši seš-
padsmit Eiropas valstis. Šajā 
mācību gadā plānots piedalī-
ties „Jaunatne darbībā” ietvaros 
projektā „Māksla būvē vienojo-
šus tiltus”, kas notiks pavasara 
brīvlaikā Austrijā. 

Skolai ir nopietns izaicinā-
jums radīt vidi, kura sekmētu 
iecietīgu un atvērtu personību 
veidošanos. Kā veiksmīgs un 
mūsdienīgs atradums 2.vidus-
skolā darbam šai virzienā tiek 
izmantotas tolerances spēles. Tā 
ir aizraujoša, brīva no sasprin-
dzinājuma diskusijas forma, kas 
māca paust savu nostāju, argu-
mentēti izteikt savu viedokli, 
kā arī bez neiecietības un agre-
sīvas reakcijas ieklausīties citu 
domās un viedokļos. Tolerances 
spēlēs ir iesaistījušies arī Olai-
nes 2.vidusskolas skolēnu vecā-
ki, to laikā notiek diskusijas par 
visdažādākajiem jautājumiem 
gan vecāku starpā, gan skolēnu 
un vecāku starpā. Olaines 2. vi-
dusskola ir iesaistījusies starp-
tautiskā projektā “Tolerance kā 
jauno Eiropas pilsoņu sociālās 
integrācijas atslēga”, kurš tiek 
realizēts laikā no 2011.gada 
1.augusta līdz 2013.gada 31.jū-
lijam. Tajā piedalās 5 Eiropas 
valstu skolas, un tā mērķis ir 
attīstīt sabiedrības apziņu par 
tolerances un veiksmīgas sadar-
bības iespējām starp dažādiem 
un atšķirīgiem cilvēkiem no da-
žādām valstīm.

Piedalīšanās starptautiska-
jos projektos ir fantastiska ie-
spēja iepazīties ar citu Eiropas 
valstu izglītības sistēmām, kul-
tūru, tradīcijām, nacionālo vir-
tuvi, komunicēt – angliski, vā-
ciski, franciski un arī krieviski, 
dalīties pieredzē un gūt jaunus 

iespaidus un draugus. Tas ir lie-
lisks stimuls apgūt svešvalodas 
un pielietot tās reālajā dzīvē. 

Lekcijas, semināri
Ļoti bieži skolās tiek izman-

tota tāda darba forma kā lekci-
jas un semināri ar vieslektoru 
piedalīšanos, lai radītu skolē-
nos lielāku interesi un sniegtu 
daudzpusīgākas zināšanas. Ir 
bijušas interesantas tikšanās ar 
konkrētu specialitāšu pārstāv-
jiem; tiek aicināti arī augstskolu 
pārstāvji, lai informētu par stu-
diju iespējām.

 Abās skolās šajā mācību 
gadā bijušas policijas pārstāv-
ju lekcijas par administratīvo 
atbildību, mobingu, drošu in-
ternetu un viktimoloģiju. Ar 
Olaines 1.vidusskolas 7.klašu 
skolēniem  tikās  biedrība Latvi-
jas Pilsoniskā alianse, kas rīko-
ja akciju “Mazais Pilsonis ES”. 
“Procter&Gamble” pārstāvji 
izglītoja meitenes par higiēnu. 
Vidusskolēniem – tikšanās ar 
Baltijas Starptautiskās akadē-
mijas pārstāvjiem un seminārs 
par brīvprātīgo darbu. Rudenī 
notika minikonference “Strēl-
nieki un viņu laiks” 9. - 12.klašu 
skolēniem un 9.c klasē realizēts 
“Rimi” veselīgās ēšanas kustības 
“Aikāgaršo” pavārkurss. Desmi-
tajās klasēs viesojās SIA „Stan-
dartizācijas, akreditācijas un 
metroloģijas centra” Metroloģi-
jas biroja vadītājs Juris Maurāns 
ar lekciju par mērīšanas sistēmas 
izveidošanos un mērvienībām, 
bet 12.klašu audzēkņiem notika 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras un Biznesa augstsko-
las „Turība” organizētais semi-
nārs par inovācijas rosināšanu 
un tuvināšanu tirgum. 

Tradicionāli Olaines 2.vi-
dusskolā notiek „Pilsonības 
stunda”, kur vidusskolēni tie-
kas ar Olaines novada domes 
priekšsēdētāju Jāni Pavloviču, 
kuras laikā tiek diskutēts un ap-
spriesti jauniešiem aktuāli jau-
tājumi. Nevar nepieminēt ASV 
lektora Jeff Rogge semināru par 
ūdens piesārņojumu. Skolēniem 
bija iespēja noklausīties BSA 
lektora Viktora Jolkina Lekciju 
par toleranci. Nupat janvārī ir 
noticis Biedrības DIA+LOGS 
seminārs „HIV/AIDS: uzzināt 
un saprast; cienīt un atbalstīt in-
ficētos cilvēkus”.

Pasākumi. Konkursi
Nenovērtējams skolēnu per-

sonības veidošanas piemērs 
ir projektu nedēļas. Prasmīgi 
izplānotas un organizētas pro-
jektu nedēļas paplašina skolēnu 
personīgo pieredzi, paaugstina 
motivāciju un ieinteresētību 
mācīties. Tiek attīstīts rado-
šums, sekmēts komandas darbs 
un sadarbība, paplašināts iegūto 
zināšanu un prasmju izmanto-
jums un veicināta uz vajadzī-
bām orientēta interaktīva mā-
cību procesa organizācija, kas 
atbilst konkrētās klases skolēnu 
interesēm un iespējām.

Projektu nedēļas ietvaros 
tiek nodrošināta visaptveroša 
sadarbība: skolēni – skolēni, 
skolēni – skolotāji, skolotāji – 
skolotāji, skolēni – vecāki, sko-
lotāji – vecāki, projektu darba 
dalībnieki – citi skolas darbi-
nieki, kā arī citu iestāžu un in-
stitūciju darbinieki ārpus skolas 
un pilsētas iedzīvotāji.

Kā vērtīgu pieredzi Olaines 
2.vidusskolas skolēni min pro-
jektu nedēļu, kuras laikā varēja 
iepazīties ar brīvprātīgo darbu. 
Skolēni strādāja gan savā skolā, 
gan dažādās pilsētas organizā-
cijās: bērnu bibliotēkā, Olaines 
sociālās aprūpes centrā, bēr-
nu un jauniešu sociālā atbalsta 
centrā „Olaks”, Olaines kultū-
ras centrā, sporta centrā un mu-
zejā. Ikvienā vietā skolēnus no-
drošināja ar interesantu darbu, 
neliedza padomus, kā arī mācīja 
skolēniem komunicēt, sadarbo-
ties un radoši izpausties.

Pagājušajā gadā Olaines 
1.vidusskolā tika realizēti vai-
rāki projekti Olaines novada 
jauniešu ideju – projektu kon-
kursa ietvaros, piemēram, „Pa-
līdzi sev un citiem!” par pirmās 
palīdzības sniegšanu, „Jauniešu 
drošība darbībā” – pusaudžu 
grupu nodarbības par vērtībām 
un attiecībām, „Teātris – sabied-
rību integrējošs mākslas veids”, 
kura laikā skolēni apmeklēja 
teātra izrādes un diskutēja par 
tām. Arī 2.vidusskolas skolēni 
aktīvi piedalās šajā konkursā un 
ir realizējuši vairākus nozīmīgus 

projektus: „Draudzība”, „Bērnī-
bas atmiņas”, „Zvaigžņu laiks”. 
Projekta „Olaine – ES pilsēta” 
laikā tapušās fotogrāfijas līdz 
2.martam ir apskatāmas Olaines 
Vēstures un mākslas muzejā. 

Skolēniem no 1.vidusskolas 
bija iespēja piedalīties sociāla-
jā kampaņā „Ievingrini spēkus 
Vislatvijas Mugurčempionā-
tam”, kas veltīts skolēnu mugu-
ras veselībai. 

Kokapstrādes pulciņš pie-
dalījies konkursā “Dāvini savai 
Latvijai!”, un pieci labākie dar-
bi ir saņēmuši pateicības. Trīs 
7. – 9.klašu skolēni pārstāvēja 
mūsu novadu erudīcijas kon-
kursā “Mana Latvija” Siguldā. 

Atsaucoties uz valstī izska-
nējušo aicinājumu pievērst sko-
lēnus dabas zinātnēm, Olaines 
2.vidusskolā par tradīciju ir 
kļuvuši skolēnu dabas pētnie-
ku pasākumi “Skolēni ekspe-
rimentē”. Šī darba pieredze ir 
demonstrēta Olaines Vēstures 
un mākslas muzejā pasākuma 
“Muzeju nakts” ietvaros. Un, 
kas zina, varbūt pie mums aug 
nākamie zinātnieki?

Mūsu skolēniem rūp arī tas, 
lai mūsu pilsēta būtu sakopta 
un skaista.  Skolēni no 2.vidus-
skolas brīvprātīgi piedalījušies 
pilsētas sakopšanas talkās, stā-
dījuši kokus, veidojuši piemi-
ņas puķu dobi pie mājas, kurā 
dzīvoja latviešu rakstniece olai-
niete Vija Upmale.

Ekoskolas karogs, kas plī-
vo pie Olaines sākumskolas 
un Olaines 2.vidusskolas ir kā 
apliecinājums tam, ka bērni ir 
piedalījušies daudzās aktivitā-
tēs un guvuši labus panākumus. 
Ekoskolas programma, kas dar-
bojas abās skolās, palīdz izglī-
tot un audzināt domājošus cil-
vēkus, kuri apzinās katras savas 
darbības ietekmi uz visas cilvē-
ces nākotni – sākot no nomesta 
papīrīša un beidzot ar pasaules 

klimatiskajām pārmaiņām. 

Sports
Jaunieši aktīvi piedalās 

Olaines pilsētas mācību iestāžu 
sporta spēlēs, kur visa mācību 
gada garumā dažādos sporta 
veidos sacenšas abas pilsētas 
vidusskolas un OMTK. Abas 
vidusskolas īpaši draudzējas 
florbolā. Turpinās sadarbība 
starp Olaines, Salaspils un Ķe-
kavas novadu skolām. Olaines, 
Salaspils un Ķekavas novadu 
skolas ar šo mācību gadu iesais-
tījušās Zemgales reģiona bērnu 
un jauniešu sporta spēļu sacen-
sībās. Labākā komanda katrā 
sporta veidā izcīna tiesības pie-
dalīties Zemgales reģiona bērnu 
un jauniešu sporta spēļu sacen-
sībās. Šajā pavasarī skolēni sa-
centīsies minibasketbolā, viegl-
atlētikā, futbolā un piedalīsies 
sacensībās “Drošie un veiklie”. 

Mūsu novada skolās ārpus-
stundu aktivitāšu ir tik daudz, 
ka par visām izrunāt vienā rei-
zē nemaz nevar, tāpēc aicinām 
ikvienu iedzīvotāju atvērt abu 
skolu mājas lapas www.o1vsk.
lv un www.olaine2vsk.lv

Darbojoties ārpusstundu ak-
tivitātēs, pat vairāk kā mācību 
stundās bērni mācās uzņemties 
atbildību par sevi un savu iz-
vēli, pret līdzcilvēkiem un ap-
kārtējo vidi. Lai plašajā piedā-
vājumā atrastu sev noderīgāko, 
svarīgi ir piedalīties. Mēs visi 
vēlamies, lai mūsu bērni būtu 
veseli un laimīgi, tāpēc interešu 
izglītības piedāvātās iespējas ir 
nozīmīgas.

Informāciju sagatavoja:  
Līga Gulbe, Elita Kalnbērza, 

Brigita Eltermane,  
Lilita Zujeva, Māris Auzāns, 

Tatjana Fastoviča,  
Ināra Fomantjeva,  

Jolanta Briede, Mārīte Zaube

Ārpusstundu aktivitātes Olaines novada skolās

SLĒPOšANAS SACENSĪBAS 
OLAINĒ UN JAUNOLAINĒ

Olaines Sporta centrs organizē 
OLAINES NOVADA DOMES 

BALVAS IZCĪņU SLĒPOšANĀ 
un aicina visus slēpotājus un 

šī sporta veida piekritējus piedalīties tajās.

Arī šogad tiek plānotas divas slēpošanas kārtas, 
kurās, summējot rezultātus, tiks noteikti 

labākie Olaines novada slēpotāji. 
1. kārta - 2. februāris, 

(starts – Olaine, Persiki); 
2. kārta – 24. februāris 

(starts – Jaunolaine, Mežezers). 

Dalībnieku pieteikšanās sacensībām – 
rakstot uz sports@olaine.lv vai zvanot 26658689. 

Sīkāka info/nolikums: www.olaine.lv.
Dalībniekus pēc trases veikšanas 

gaidīs pīrādziņi un silta tēja!
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Daudzi olainieši 2012.
gada nogalē savos e-pastos 
saņēma aicinājumu atbalstīt 
sporta apģērba iegādi FK 
Olaine jaunatnes komandai. 
2003./2004.gadā dzimušo 
puiku vecāki izrādīja inicia-
tīvu un iesniedza projekta 
“Sporta apģērba iegāde FK 
Olaine jaunatnes komandai” 
pieteikumu labiedarbi.lv pro-
jektu konkursā. 

FK „Olaine” darbojas kopš 
2002.gada, ar mērķi dot iespēju 
bērniem nodarboties ar futbolu. 
Kluba komandas regulāri pieda-
lās Latvijas čempionātā dažādās 
vecumu grupās, kā arī dažādos 
turnīros Latvijā un ārpus Lat-
vijas. Ar neaprakstāmu degsmi 
un entuziasmu mūsu jaunie fut-
bolisti dodas laukumā, lai parā-

dītu savu cīņassparu un vēlmi 
uzvarēt. Trenera Alekseja Gro-
mova vadībā 2003./2004.gadā 
dzimušie puikas šajā sezonā ie-
kļuva LRČ finālturnīrā un 70 
komandu starpā izcīna augsto 
6. vietu. Ir  iegūts arī starptau-
tiskā bērnu futbola turnīra 
„Ülenurme Cup 2012” kauss. 
Šai grupai ir labākais rezul-
tāts kluba vēsturē starp bērnu 
jaunatnes komandām. Vecāki 
uzskata, ka viņu treneris ir su-
per treneris, kas māca bērniem 
neatlaidību, mērķtiecību, cīņas 
sparu un vēlmi cīnīties līdz ga-
lam, tāpēc vecāki gribēja izrādīt 
arī savu iniciatīvu un iesniedza 
savu projektu konkursam.

Pateicoties šo vecāku aktī-
vai darbībai visa mēneša garu-
mā, par šo projektu tika savākta 

7821 balss, mazie Olaines fut-
bolisti ieguva 3.vietu decembra 
projektu konkursā un līdz ar to 
iespēju iegādāties jaunu sporta 
apģērba komplektu - treniņkos-
tīmu ar 2 krekliņiem, jaku, lietus 
jaku  un ziemas jaku. Šāds pilns 
komplekts izmaksā 100 Ls un 
esošajā ekonomiskajā situācijā 
ne visas ģimenes var segt visas 
izmaksas.

2003./2004.gadā dzimušo 
bērnu vecāki un treneris Aleksejs 
Gromovs saka sirsnīgu paldies 
visiem kluba FK Olaine līdz-
jutējiem, visiem, kas atbalstīja 
šo projektu un deva iespēju tikt 
puišiem pie jauna sporta apģērba 
un viņi tic, ka viņu uzvara pro-
jektu konkursā būs par iedvesmu 
citiem vecākiem, kolektīviem un 
aktīviem iedzīvotājiem!

Paldies atbalstītājiem!
Pedagoģiski medicīniskās komisijas 
sēdes 2013.gada pirmajā pusgadā!

Komisijas uzdevums ir ieteikt bērna spējām, ve-
selības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu 
izglītības programmu. Komisijā būtu jāvēršas ve-
cākiem, kuru bērniem ir novērotas (vai paredza-
mas) grūtības apgūt pietiekamā līmenī skolas vai 
pirmsskolas izglītības programmu. Grūtības var 
būt saistītas ar garīgās vai fiziskās veselības trau-
cējumiem, valodas traucējumiem, mācīšanās trau-
cējumiem, redzes vai dzirdes un citiem traucēju-
miem. Bērniem, kuri apgūst speciālo programmu, 
ir svarīgi veikt izvērtējumu komisijā katru gadu, 
lai novērotu viņu attīstības dinamiku. Gadījumos, 
kad bērnam ir veselības problēmas un viņš nevar 
apmeklēt skolu mēnesi vai ilgāk, pamatojoties uz 
ģimenes ārsta atzinumu, tiek noteikta mājas ap-
mācība- kas nozīmē, ka bērns izglītības program-
mu apgūst savā dzīvesvietā. Komisijā var vērsties 
vecāki, kuru bērnam ir deklarēta dzīvesvieta Olai-
nes novadā. 
Mūsu novada abās vidusskolās bez vispārizglīto-
jošajām programmām tiek īstenotas programmas 
bērniem ar mācīšanās grūtībām. Lai bērns varētu 
mācīties šajā programmā, noteikti ir nepieciešams 
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.

2013.gada pirmajā pusgadā Olaines novada pe-
dagoģiski medicīniskā komisija strādās 22.01., 
26.02. (bērniem ar stājas traucējumiem), 12.03., 
19.03., 09.04., 23.04., 07.05., 04.06. un 11.06.

Konsultēties par iesniedzamajiem dokumentiem, 
kā arī pieteikties uz komisiju var pie komisijas va-
dītājas Daces Lasmanes pa tālr. 67512854.

Ar 2013.gada 1.janvāri 
stājušies spēkā apjomīgi gro-
zījumi Civillikuma ģimenes 
tiesību daļā, kā arī jaunais 
Civilstāvokļa aktu reģistrā-
cijas likums. Līdz ar jauno 
kārtību, iedzīvotājiem da-
žādu formalitāšu kārtošana 
kļuvusi pieejamāka, vienkār-
šāka un ātrāka. 

Būtiskākās izmaiņas:
Dzimšanas un miršanas 

fakta reģistrāciju, tāpat kā 
laulības noslēgšanu, tagad var 
veikt jebkurā dzimtsarakstu 
nodaļā Latvijā, neatkarīgi no 
iesaistīto personu dzīvesvietas 
vai fakta notikuma vietas.

Iesniegumu par atkārtota 
civilstāvokļa aktu reģistrā-
ciju apliecinoša dokumenta 
saņemšanu, personas arī var 
iesniegt jebkurā dzimtsaraks-
tu nodaļā Latvijā, neatkarīgi, 
kurā dzimtsarakstu nodaļā 
glabājas civilstāvokļa akta re-
ģistra 1.eksemplārs.

Laulību var noslēgt ne ag-
rāk kā viena mēneša un ne vē-
lāk kā sešu mēnešu laikā pēc 
iesnieguma un citu laulības 
noslēgšanai nepieciešamo do-
kumentu iesniegšanas dzimt-

sarakstu nodaļā. 
Iesniegums un citi doku-

menti laulības noslēgšanai, 
personām jāiesniedz tikai un 
vienīgi dzimtsarakstu nodaļā, 
neatkarīgi, kur laulība tiks no-
slēgta- dzimtsarakstu nodaļā 
vai pie garīdznieka. Ja perso-
nas vēlēsies noslēgt laulību 
nevis tajā dzimtsarakstu no-
daļā, kurā tās iesniedza iesnie-
gumu par laulības noslēgšanu, 
bet gan citā dzimtsarakstu 
nodaļā vai pie garīdznieka, 
dzimtsarakstu nodaļa, kurā 
iesniegts iesniegums par lau-
lības noslēgšanu, personām 
izsniegs izziņu par laulības 
noslēgšanai nepieciešamo do-
kumentu pārbaudi. Ar augstāk 
minēto izziņu, kura ir derīga 6 
mēnešus no tās izsniegšanas 
dienas, personas var vērsties 
citā dzimtsarakstu nodaļā vai 
pie garīdznieka un vienoties 
par laulības noslēgšanas datu-
mu un vietu.

Pēc personas lūguma 
dzimtsarakstu nodaļas amat-
persona var reģistrēt laulību 
ārpus dzimtsarakstu nodaļas 
telpām, citā piemērotā vietā, 
ja personas, kuras vēlas nos-

lēgt laulību, nodrošina laulības 
reģistrācijai piemērotus vai at-
bilstošus apstākļus, piemēram, 
muzejā, parkā vai savas mājas 
pagalmā, taču tikai sava nova-
da administratīvajā teritorijā. 

Ja personas vēlēsies noslēgt 
laulību ārpus dzimtsarakstu 
nodaļas telpām, dzimtsarakstu 
nodaļas amatpersona laulības 
ceremonijas laikā jaunlaulāta-
jiem nevarēs izsniegt laulības 
apliecību, jo līgavainis, līgava 
un divi pilngadīgi liecinieki 
pēc „jā” vārda parakstīs tikai 
protokolu, saskaņā ar kuru vē-
lāk dzimtsarakstu nodaļā tiks 
sastādīts laulības reģistrs un 
dati ievadīti Latvijas valstī vie-
notajā Civilstāvokļa aktu reģis-
trācijas sistēmā. Jaunlaulātie 
laulības apliecību varēs saņemt 
klātienē dzimtsarakstu nodaļā 
vai tā tiks nosūtīta pa pastu uz 
norādīto adresi.

Dzimtsarakstu nodaļas 
amatpersonai ir tiesība atteikt 
laulāt ārpus dzimtsarakstu no-
daļas telpām, ja, pēc rūpīgas 
situācijas izvērtēšanas, amat-
persona uzskata, ka laulības 
noslēgšanai nav radīti piemē-
roti vai atbilstoši apstākļi (iz-

vēlētā vieta ir pārāk ekstrēma 
vai ceremonijai nepiemērota).

Ja personas vēlēsies nos-
lēgt laulību ārpus Olaines no-
vada Dzimtsarakstu nodaļas 
telpām, t.i. kādā no Olaines 
novada skaistākajām vietām, 
jāņem vērā, ka iesniegums par 
laulības noslēgšanu jāiesniedz 
savlaicīgi, lai kopīgi vienotos 
par laulības noslēgšanas vietu, 
apstākļiem, jo, it sevišķi vasarā 
piektdienās un sestdienās, lau-
lāties gribētāju ir daudz.

Attiecībā uz bērna dzim-
šanas reģistrāciju, ļoti pozi-
tīvi vērtējama Civillikumā 
iestrādātā tiesību norma, kas 
nosaka, ka bērna dzimšanas 
reģistrācijas brīdī paterni-
tāti var atzīt arī tad, ja bērna 
māte, bērna mātes vīrs vai 
bērna mātes bijušais vīrs un 
bērna bioloģiskais tēvs perso-
nīgi iesniedz kopīgu iesniegu-
mu dzimtsarakstu nodaļā vai 
dzimtsarakstu nodaļai adre-
sētu iesniegumu, uz kura no-
tariāli apliecināts iesniedzēja 
paraksta īstums, ar lūgumu par 
bērna tēvu dzimšanas reģis-
trā ierakstīt bērna bioloģisko 
tēvu. Šādu trīspusēju vienoša-

nos var iesniegt arī pirms bēr-
na dzimšanas. 

Jaundzimušā bērna vecā-
kiem jāievēro, ka dzimšanas 
fakts jāreģistrē dzimtsarakstu 
nodaļā mēneša laikā pēc bēr-
na piedzimšanas. Ja reģistrāci-
ja nokavēta ilgāk par mēnesi, 
bērna dzimšanas faktu drīkst 
reģistrēt tikai pēc nokavējuma 
apstākļu noskaidrošanas.

Tā kā Jaunā parauga dzim-
šanas apliecībā ir ieraksts par 
bērna tautību, tad saskaņā ar 
vecāku vienošanos to var arī 
neierakstīt vai ierakstīt bērna 
radinieku tautību tiešā augšup-
ējā līnijā divu paaudžu robežās.

Vēlos atgādināt tām Olai-
nes novada administratīvajā 
teritorijā dzīvesvietu dekla-
rējušajām personām, kurām 
2013.gadā būs Zelta kāzu 
jubileja, savlaicīgi vērsties 
Olaines novada Dzimtsaraks-
tu nodaļā, lai varētu nokārtot 
visas formalitātes, kas saistī-
tas ar Zelta kāzu jubilejas at-
zīmēšanu.

   InāraBrence,
Olaines novada  

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Izmaiņas civilstāvokļa aktu reģistrācijā



Izsludināta pietiekšanās  
LEADER projektu konkursa jaunajai kārtai

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludinājusi LEADER projektu konkursa 6. kārtu Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” 
ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 6.kārtas kopējais projektiem 
pieejamais publiskais finansējums ir 220 272,27 LVL.

6. kārtas konkurss attiecas uz Lauku attīstības programmas 2007.-
2013.gadam diviem pasākumiem – “Konkurētspējas veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (Nr. 411) un “Lauku ekonomikas 
dažādošana, dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijās” (Nr.413.). Projekti iesniedzami uz kopumā četrām 
šo pasākumu rīcībām:

•	 Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas 
apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai (iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, infrastruktūras izveide). Pieejamais finansējums – 24 467,08 LVL

•	 Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā 
pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības 
kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu 
un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana (iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, infrastruktūras izveide). Pieejamais finansējums – 25 277,82 LVL

•	 Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem 
iedzīvotājiem (iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide). 
Pieejamais finansējums – 166 345,91 LVL.

•	 Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem (iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā 
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai). Pieejamais finansējums  – 4 181,46 LVL.

Projektu iesniegšana

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 21.janvāra līdz 2013.gada 
21.februārim Mārupes novadā, Daugavas ielā 29, 2.stāvā 2-12.kabinetā (tālr. 26440279, 
67149874).

Elektroniskā formā projekta iesniegumus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu 
un apliecināti ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var 
sūtīt uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv. 
Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu konkursa rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, 
projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai 
var iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un mājas lapās www.
marupe.lv, www.olaine.lv, www.babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv.

Plašāku informāciju var iegūt arī pie biedrības „Pierīgas partnerība” konsultantiem 
Mārupes novadā, Daugavas ielā 29 (Nadīna Millere, tālr. 67149872, 26440279, nadina.
millere@pierigaspartneriba.lv; Gaļina Nicberga, tālr. 67149874, galina.nicberga@
pierigaspartneriba.lv) un Olaines novadā, Zemgales ielā 33 (Ilze Mazure, tālr.67146030, 
ilze.mazure@olaine.lv).

Biedrība “Pierīgas partnerība”
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Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
Olaines novada pašvaldība atsavina 

tai piederošu neapbūvētu zemes gabalu 
“Birznieki”, Jaunolaine, Olaines pagastā, 

Olaines novadā,  ar 
kadastra apzīmējumu 8080 009 0027,  

0.3017 ha platībā

Izsole notiks 2013.gada 19. februārī plkst. 
10.00, Olaines novada pašvaldības telpās, 2. 
stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, 

Olaines novadā.
Izsoles rīkotājs – izsoles komisija.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales 
ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 1.stāvā, 

Apmeklētāju un informācijas centrā, Olaines 
novada pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv. 

Ar zemi var iepazīties dabā.
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 

2013.gada 14. februārī plkst.12.00.

Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA) 2012. gadā 
ESF projekta „Kompleksi 
atbalsta pasākumi” ietvaros 
uzsāka jaunu aktivitāti „At-
balsta pasākums ilgstošiem 
bezdarbniekiem ar atkarības 
problēmām”

Aktivitāte paredzēta tiem 
ilgstošajiem bezdarbniekiem, 
kuriem, lai atsāktu strādāt, 
ir nepieciešams atbrīvoties 
no alkohola, narkotiku, psi-

Ministru kabinets (MK) 
līdz 2014.gada 31.decembrim 
pagarināja pabalsta izmaksu 
I grupas redzes invalīdiem 
par asistentu pakalpojumu 
izmantošanu. 

Pabalsts par 2013.gada 
janvāri tiks izmaksāts 2013.
gada februārī.

Lai varētu saņemt iepriekš 
piešķirto pabalstu par asistenta 
pakalpojumu izmantošanu, uz 
Nodarbinātības valsts aģentū-
ru (NVA)  nav jādodas. Visi I 
grupas redzes invalīdi, kuriem 
2013.gadā tiks turpināta pabal-
sta izmaksa, saņems vienkāršu 
pasta sūtījumu ar NVA pieņem-
to lēmumu. 

Savukārt, lai pirmo reizi 
pieteiktos pabalsta saņemšanai, 
personai ar I grupas redzes inva-
liditāti jāreģistrējas jebkurā no 
28 NVA filiālēm un jāiesniedz 
pieteikums. To var izdarīt arī I 
grupas redzes invalīda pilnva-
rotais pārstāvis. Ja iesniegumu 
iesniedz pilnvarota persona, tad 
papildus jāiesniedz notariāli ap-

stiprināts pilnvarojums.
Tiesības saņemt pabalstu 

par asistenta pakalpojumu 
izmantošanu ir personām ar 
I grupas redzes invaliditāti, 
kuras:

nesaņem valsts pabalstu in-
valīdam, kuram nepieciešama 
kopšana;

neatrodas ilgstošas sociālās 
aprūpes institūcijā, stacionārā 
ārstniecības iestādē vai ieslo-
dzījuma vietā;

nesaņem asistenta pakalpo-
jumus citu Eiropas Savienības 
projektu ietvaros. 

Tiesības saņemt pabalstu ir 
arī tiem I grupas redzes inva-
lidiem, kuri nesaņem asistenta 
pakalpojumus ESF projekta 
„Kompleksi atbalsta pasāku-
mi” aktivitātes „Asistenta, sur-
dotulka un ergoterapeita pakal-
pojums” ietvaros.

Sīkāka informācija www.
nva.gov.lv vai NVA Rīgas re-
ģionālās filiāles klientu apkal-
pošanas centrā, Zemgales ielā 
33, Olainē

aicina visus interesentus piedalīties 
seminārā par izsludinātā atklātā projekta 

konkursa 6.kārtas ELFLA ietvaros 
norisi, veidlapas aizpildīšanu un 

vērtēšanas kritērijiem.

Seminārs notiks šī gada 
1.februārī plkst.13:00 

Olaines Pieaugušo izglītības centrā 
(Olainē, Zemgales ielā 31, 3.stāvā). 

Lūdzam iepriekš pieteikties  
pa tālruni 22019984 

vai rakstot uz e-pastu  
ilze.mazure@olaine.lv.

Atbalsta pasākums ilgstošiem 
bezdarbniekiem ar atkarības 
problēmām

I grupas redzes invalīdi nākamgad 
turpinās saņemt pabalstu par  
asistentu pakalpojumu izmantošanu

Pierīgas Partnerība

•

•

•

•

hotropo vielu vai azartspēļu 
atkarības.

Pasākumā var piedalīties 
bezdarbnieki no 18 gadu vecu-
ma, kuri NVA ir reģistrēti ilgāk 
nekā gadu un kuriem narko-
logs izsniedzis atzinumu par 
atkarību no alkohola, narkoti-
kām, psihotropām vielām vai 
azartspēlēm. 

Ārstēšanās notiek pēc Mi-
nesotas 12 soļu programmas 
metodes stacionārā un ilgst 28 
dienas.

Sīkāka informācija www.
nva.gov.lv vai NVA Rīgas re-
ģionālās filiāles klientu apkal-
pošanas centrā, Zemgales ielā 
33, Olainē.

Olaines novada dome 
plāno vienistabas dzīvokļa 

Kūdras ielā 13-29, Olainē, Olaines novadā, 
īres tiesību izsoli uz 12 gadiem.

Dzīvokļa īres tiesību izsole tiek plānota 
2013.gada 26.februārī  plkst. 9.00, 

Olaines novada pašvaldības telpās 2. stāvā, sēžu 
zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā

 Dzīvokļa īpašuma Nr. 29, kopējā platība  
25.32 kv.m, dzīvojamā platība 13.91 (2.stāvs). 

Pie dzīvokļa īpašuma piederošā mājas 
kopīpašuma domājamā daļa 2532/154421 un 

zemes kopīpašuma  
domājamā daļa 2532/154421.

Ar izsoles noteikumiem varēs iepazīties 
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 

1.stāvā, Apmeklētāju un informācijas centrā, 
Olaines novada pašvaldības mājas lapā 

www.olaine.lv sadaļā „Izsoles” 
pēc 2013. gada 28. janvāra
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Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 14. decembra līdz 11. janvārim 

reģistrētie mirušie

Leontija Danovska, 72 gadus veca - 13.12.2012
Valentina Makarova, 76 gadus veca - 16.12.2012

Valentina Sohaņenko, 58 gadus veca - 16.12.2012
Vladimirs Ļitvinko, 72 gadus vecs - 17.12.2012
Dora Medvedenko, 84 gadus veca - 17.12.2012

Anatolijs Turs, 64 gadus vecs - 24.12.2012
Mirdza Skaidrīte Kalēja, 80 gadus veca - 25.12.2012

Māris Simsons , 66 gadus vecs - 26.12.2012
Irma Siliņa , 88 gadus veca - 30.12.2012

Petrs Matuzonis , 70 gadus vecs - 01.01.2013
Ludmila Nevicka, 53 gadus veca - 02.01.2013

Austra Gube, 86 gadus veca - 04.01.2013
Igors Inozemcevs, 36 gadus vecs - 06.01.2013
Zoja Pozdņakova, 76 gadus veca - 07.01.2013

Nikolajs Boļšakovs , 62 gadus vecs - 09.01.2013
Nikolajs Guļpe, 90gadus vecs – 09.01.2013

Marta Kļaveniece, 100 gadus veca - 09.01.2013

Olaines novada pašvaldība 
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
janvārī

70. gadskārtā
Gaidi Brikmani
Klemenu Gabranu
Birutu Gulbi
Janinu Hoļavsku
Ivanu Jerjominu
Maiju Jureviču
Valiju Kerzoju
Lidiju Kisļakovu
Mariju Kopaču
Venerandu Kūliņu
Mariju Ļipovicku
Viju Mauriņu
Milvi Ohrimenko
Jāni Teilānu
Taisiju Trofimovu

75. gadskārtā
Helēnu Gaišo
Pāvelu Galvānu
Antoņinu Gributi
Aneļu Jankovu
Zinaidu Jurkeviču
Ritu Lazdu-Lazdiņu
Valdi Lazdu-Lazdiņu
Kiru Ļebedevu
Marku Ļivšicu
Austru Mickeviču
Grigoriju Mirvodu
Viktoriju Naruševiču
Alni Ogli
Sergeju Petkovu
ņinu ščeļņikovu 

80. gadskārtā
Leonidu Adamu
Vandu Jegorovu
Kati Maslovsku

85. gadskārtā
Skaidrīti Jākobsoni
Staņislavu Kokinu
ņinu Kurilenko
Ivanu Mizgirevu
Rezedu Siņenko
Darju Skaru

90.gadskārtā
Zinaidu Krutikovu

91.gadskārtā
Onu Matieni
ņinu Ozerovu

92.gadskārtā
Tatjanu Červovu
Olgu Kozlovu

Olaines novada pašvaldības 
informatīvs izdevums  
“Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus 
sūtiet uz e – pastu olainesdo-
me@olaine.lv vai zvaniet pa 
tālr. 67146026, 67146022.
Par rakstu saturu atbildīgi 
rakstu autori. Rakstos paustais 
viedoklis ne vienmēr atspogu-
ļo pašvaldības viedokli.

Bērnu un jauniešu 
sociālā atbalsta centrs “OLAKS” piedāvā

visiem interesentiem apmeklēt

čaklo roku darbnīcu
katru trešdienu no 14.00 līdz 16.00.

Kopā mēs meklēsim jaunu un oriģinālu 
pielietojumu vecām lietām, šūsim neparastus 

dizaina elementus un rotāsim apģērbu.

Ja tev ir fantāzija, čaklas rokas un 
divas stundas laika, nāc pie mums!

ONPA “Olaines sociālais dienests”, 
bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs “OLAKS” 

sadarbībā ar nodibinājumu “Centrs Dardedze” 
piedāvā

“Džimbas 9 soļu drošības programmu”
Džimbas personīgās drošības programma ir 

9 nodarbību programma, kas paredzēta bērniem 
vecumā no četriem līdz astoņiem gadiem. 

Tās mērķis ir izglītot pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērnus un viņu vecākus, 

mazināt vardarbības risku šo bērnu dzīvē. 

Nodarbības notiks bērnu un jauniešu sociālā 
atbalsta centra “OLAKS” telpās (Stacijas iela 38A, 

Olaine) sākot ar 2013.gada februāri. 
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 

67965662, 29116760, vai elektroniski 
olaks.centrs@inbox.lv

26. janvārī 15:00
Jaunolaines Kultūras namā

vokālās show grupas “Svetlana” koncerts
ieeja brīva

Pasākumi Olaines novadā
KAD KAS KUR

08. 01.2013. - 02.02.2013.  Mārtiņš Dāboliņš. 
Gleznu izstāde “No Latvijas līdz Ēģiptei”                                      

Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Zemgales ielā 33, Olainē. Lielajā zālē

22.01.2013. - 02.03.2013
Izstādes prezentācija 
25.01.2013 plkst. 13:30

Jauniešu projekta fotoizstāde “Olaine –  
ES pilsēta” (Olaines 2. vsk.)

Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Zemgales ielā 33, Olainē. Mazajā zālē

26.01.2013. plkst. 12.00 Vingrošanas nodarbība jebkuram interesentam 
pēc 45 “Radošums fiziskajās aktivitātēs”

Olaines Peldbaseins (2.stāvs)
Stadiona iela 3, Olainē

26.01.2013.  plkst. 12.00 Vokālās SHOW grupas “Svetlana” koncerts Jaunolaines kultūras namā
Meža ielā 2, Jaunolainē

02.02.2013. plkst. 12:00
(atkarībā no laika apstākļiem) Slēpošana (1.kārta) Starts – Olaine, Persiki

03.02.2013. plkst. 12:00
Radošā pēcpusdiena vecākiem
“Sajūtu materiāls Montesori pedagoģijā” 
Sīkāka informācija pa tālruni 29352622

Biedrības Olaines ģimeņu atbalstam  
„Pumpurs” telpās, Jelgavas ielā 15, Olainē

05.02.2013 – 09.03.2013
Izstādes atklāšana
05.02.2012., plkst.17.00

Māris Apfelbergs. Gleznu izstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Zemgales ielā 33, Olainē. Lielajā zālē

06.02.2013. - 02.03.2013
Izstādes atklāšana
06.02.2013. plkst. 17:00

Pieaugušo izglītības centra
pērļotāju pulciņa darbu izstāde

Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Zemgales ielā 33, Olainē. Mazajā zālē

09.02.2013 plkst. 15:00 Latviešu mākslas filma
“SAPņU KOMANDA – 1935”

Jaunolaines kultūras namā
Meža ielā 2, Jaunolainē

22.02.2012.plkst. 10:00 Muzejpedagoģiskā nodarbība
“Pa Olaines pilsētas vēstures lappusēm”

Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Zemgales ielā 33, Olaine

22.02.2013. plkst.19.00 Bērnu deju kolektīva “Oļi” 
deju izrāde “Kraukšķītis”

Olaines kultūras namā
Zeiferta ielā 11, Olainē

23.02.2013. Olaines pilsētas 46. gadadienai 
veltīts pasākums Mežaparka estrādē, Olainē

24.02. plkst.12:00
(atkarībā no laika apstākļiem) Slēpošana (2.kārta) Starts - Jaunolaine, Mežezers

24.02. plkst.15:00
LORIJAS VUDAS un HĀRDIJA MADŽUĻA
Romantiska koncertprogramma
“Ūdenskritums”

Jaunolaines kultūras namā
Meža ielā 2, Jaunolainē

Janvāris - Februāris
(spēļu grafiks www.olaine.lv)

Olaines novada atklātais amatieru hokeja  
čempionāts “Olaines sporta centra kauss 2013” Olaines slidotava

Aicinām sekot līdzi pasākumiem www.olaine.lv sadaļā “Pasākumi” un informācijas stendos


