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LIELS PALDIES VISIEM 
TALKOTĀJIEM!

 
Olaines novada iedzīvotāji Lielajā talkā 

piedalījās jau sesto reizi un atkal visi kopā ir 
paveikuši labu darbu, kas nes patiesu prieku, 

gandarījumu un pozitīvas  
emocijas par zaļu un skaistu novadu!

PALDIES IKVIENAM, KAS LIELAJĀ TALKĀ 
GĀDĀJA, LAI OLAINES NOVADS BŪTU TĪRS 

UN SAKOPTS!

Aicinām sūtīt talkas norises fotogrāfijas Lielās 
talkas koordinatorei 

Inesei Priedītei uz e-pastu:
inese.priedite@olaine.lv 

Sīkāka informācija par talkas norisi būs 
pieejama Olaines domes mājas lapā

www.olaine.lv

Saudzēsim dabu, cienīsim kopīgi paveikto un 
rūpēsimies par savu apkārtējo vidi ne tikai tal-

kas dienā, bet arī ikdienā!

INFORMĒJAM!
Saskaņā ar Olaines novada domes projekta “Autoceļa 
“A8-Kūdras fabrika” Medemciemā, Olaines pagastā, 

Olaines novadā rekonstrukcija” īstenošanu, 
tiks ierobežota transportlīdzekļu kustība 

Medemciemā no šī gada 7.maija līdz 10.oktobrim.

Plašāka informācija Olaines domes mājas lapā 
www.olaine.lv

Olaines novada dome atvainojas
par sagādātajām neērtībām!

No 23 līdz 31. martam seši 
Olaines 1.viduskolas par-
lamenta jaunieši piedalījās 
jauniešu apmaiņas projektā 
Austrijā. Šis ir jau trešais prog-
rammas “Jaunatne darbībā” 
ietvaros realizētais projekts 
Olaines 1.vidusskolā. “Jaunat-
ne darbībā” ir starptautiska jau-
niešu apmaiņas un mobilitātes 
programma, ko finansē Eiropas 
Savienība.
Projekta “Māksla būvē vieno-
jošus tiltus” mērķis bija veidot 
mākslas, dejas un mūzikas tiltu 
pret rasismu un ksenofobiju. 
Radošajās mūzikas, deju un 
diskusiju darbnīcās piedalījās 
72 jaunieši no 9 dažādām Ei-
ropas valstīm – Austrijas, Hor-
vātijas, Polijas, Spānijas, Grie-
ķijas, Rumānijas, Bulgārijas, 
Turcijas un Latvijas. Patiesi 
multikulturāla kompānija!
Projekts risinājās Austrijas 
Korintijas reģionā (Dienvidal-
pos), pasaulslavenās muzikā-
lās filmas “Mūzikas skaņas” 
patieso notikumu darbības 
vietā. Nodarbības, aktivitātes, 
lekcijas, dejas un dziesmas 
notika 12.gadsimta bīskapijas 
kompleksā ciematā Gurktālē. 
Dzīvošana bija klostera tel-
pās. Interesanti, ka arī viena 
no klostera māsām Gerda pie-

dalījās valstu prezentācijās, 
vēroja jauniešu aktivitātes un 
interesējās par notiekošo, ak-
tīvi paužot atbalstu jauniešu 
iniciatīvām. Tika apmeklēts arī 
Korintijas reģiona rātsnams, 
kur neformālā gaisotnē jaunie-
ši tikās ar vietējo Eiropas pro-
jektu vadītāju.
Projekta iniciatori ir 2 radoši 
un pilsoniski aktīvi austriešu 
multimākslinieki – Markus 
Jastraunigs un Tonijas Lārdžs 
no mākslinieku apvienības 
“SPEAK”. Deju nodarbības 
vadīja afroamerikānis Tonijs, 
kurš bija visu klātesošo jau-
niešu favorīts, jo bija vitāls, 
atraktīvs un atvērts, dziedāšana 
notika baznīcas akustiskajās 
telpās kopā ar austrieti Marku-
su un skatuves mākslas pamati 
tika apgūti ekstravagantās itā-
lietes Klaudijas vadībā.
Radošo darbnīcu ietvaros  
8 dienas notika Vīnes augst-
skolu pasniedzēju priekšlasīju-
mi par rasisma un ksenofobijas 
tēmām. Katra valsts atraktīvā 
veidā iepazīstināja klātesošos 
ar savas valsts kultūru, kā arī ar 
etniskajām un starpnacionāla-
jām problēmām.
Deju un teātra radošo darbnīcu 
galarezultāts – tematisks kustī-
bu uzvedums pret rasismu - tika 

izrādīts noslēguma pasākumā 
vietējā muzeja ēkā. Kopīgās 
aktivitātēs un pārrunās pazuda 
etniskās, valodas un kultūras 
barjeras. Projekta dalībnieku 
darba valoda bija angļu valoda 
un visus vienojošā mākslas va-
loda. Jāpiezīmē, ka daudzi no 
jauniešiem uz skatuves dēļiem 
kāpa pirmo reizi, bet tieši tāds 
bija projekta mērķis, pierādīt, 
ka nebūt nav jābūt profesionā-
lam dejotājam un dziedātājam, 
lai ar mākslinieciskiem līdzek-
ļiem piepildītu mūsdienu starp-
kultūru telpu Eiropā.
Latvijas komandu veidoja vi-
dusskolēni Teiksma Jankava, 
Līva Janauska, Krists Indrišo-
noks, Aleksandrs Geržatovičš, 
Artūrs Lībietis Lībaitis un ab-
solvente Brigita Medne. Tika 
gūta lieliska starpkultūru pie-
redze, priekšlasījumi un video 
materiāls par ksenofobisko un 
rasistisko pieredzi tepat līdzās, 
mūsdienu Eiropā, lika mums 
iziet ārpus savas nacionālās 
komforta zonas rāmjiem un 
izvērtēt savus priekšstatus par 
starpetniskajām attiecībām.
Īpašs paldies Olaines novada 
domei par atbalstu projekta 
realizācijā.
Aija Jankava, 
projekta vadītāja

Māksla būvē vienojošus tiltus

Attēlā: Klāgenfurtes rātsnama sesiju zālē
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Mēs esam īpašs novads, kur 
pienenīte – mazais, dzeltenais 
pavasara prieks - plaukst un 
zied visu gadu. Jūs neticat? 
Dodieties uz Jaunolaines kul-
tūras namu! Tur bērnu deju ko-
lektīvs “Pienenīte” čakli strādā 
gan ziemas spelgonī un rudens 
lietavās, gan vasaras svelmē un 
pavasara ziedonī jau 30 gadus. 

Pašus pirmos dejotājus uz ko-
lektīva pirmo mēģinājumu 
veda vecāki uz padomju saim-
niecības “Olaine” kantora ēku, 
un pirmais koncerts notika lau-
kumā pie toreizējās bibliotē-
kas. Tērpus – vienkāršus svār-
ciņus no kaprona matu lentām 
- šuva paši vecāki. Kad 1987.
gadā ekspluatācijā tika nodots 
kultūras nams, dejotāji tika pie 
lielas skatuves un savas baleta 
zāles ar spoguļiem. Pateicoties 
padomju saimniecības “Olai-
ne” direktoram Jurijam Dali-
bam, kolektīvs ieguva skaistus 
tērpus un atbalstu pirmajiem 
pieredzes apmaiņas braucie-
niem. Tā “Pienenīte” liktenīgi 
sadraudzējās ar baltkrievu deju 
kolektīvu “Vesjaluška”. 1990.

gadā, uzstājoties Rīgā uz fil-
harmonijas skatuves ar Mins-
kā iepazīto deju, “Pienenītes” 
dejotāji piesaistīja Latvijā 
atzītu horeogrāfu uzmanību. 
Turpmāk “Pienenīte” bieži tika 
aicināta dejot kopā ar Latvijā 
pazīstamākajiem bērnu deju 
kolektīviem.
“Pienenīte” vienmēr ir izpelnī-
jusies atzinīgus vārdus par savu 
sniegumu. Lai tā būtu, daudz 
darba ir ieguldījuši pedagogi. 
Kad kolektīva vadītājai Svet-
lanai Ļitvinovai piepulcējās 
deju skolotāja Jeļena Panfilo-
va, dejotāji iepazina klasiskās 
dejas ābeci. Savukārt kopā ar 
deju skolotāju Aiju Freimani ir 
apgūti latviešu deju soļi. Kopā 
ar prasīgajām skolotājām pat 
vasaras nometnēs Baltijas jū-
ras krastā katru dienu noteikts 
stundu skaits ir bijis jāvelta, lai 

atkal un atkal noslīpētu ikkat-
ru dejas niansi. Taču vienmēr 
ir bijis liels gandarījums, kad 
paveiktais darbs konkursos un 
skatēs ir augstu novērtēts. 
Kopš 1995.gada “Pienenīte” 
vienmēr ir bijusi godalgoto 
kolektīvu vidū un piedalīju-
sies nu jau četros Latvijas sko-
lu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos. 2010.gadā 1.pakāpi 
ieguva 3.-4. klašu grupa, bet 
1-2. un 5-6. klašu grupas kļu-
va par laureātiem un piedalījās 
labāko Latvijas deju kolektīvu 
– dziesmu un deju svētku lau-
reātu - koncertā VEF Kultūras 
pilī Rīgā. Šī paša gada nogalē 
mūsu kolektīvs uzstājās Arē-
nā “Rīga” kopā ar labākajiem 
deju kolektīviem, koriem, or-
ķestriem un maestro Raimondu 
Paulu grandiozajā pasākumā 
“Dziesmusvētki Ziemassvēt-
kos”.
Gadu gaitā dejotāji ieprieci-
nājuši skatītājus gan ar lat-
viešu tautas deju, gan cittautu 
deju izpildījumu. Repertuārā 
vienmēr ir bijušas dažādu tau-
tu dejas: baltkrievu, ukraiņu, 
krievu, čigānu, vācu, somu, 

itāļu, čehu... Ar lepnumu rā-
dīt latviešu deju, iepazīt cit-
tautu dejas mākslas dažādību, 
mācīties saskatīt kopīgo – tas 
ir bijis arī viens no kolektīva 
uzdevumiem, viesojoties citās 
zemēs, piedaloties dažādos fes-
tivālos. “Pienenītes” dejotāju 
raitie soļi deju zīmējumu vei-
dojuši uz respektablām operas 
namu, horeogrāfijas augstskolu 
un lielo koncertzāļu skatuvēm 
Baltkrievijā, Igaunijā, Lietuvā, 
Krievijā, Slovākijā. Latvijas un 
Olaines vārdu “Pienenīte” go-
dam ir nesusi Moldovā, Ungā-
rijā, Bulgārijā, Zviedrijā, Uk-
rainā un Polijā, arī Baltijas jūrā 
uz kruīza kuģa “Eiropa”. 
Dejotāju prasme precīzi izpil-
dīt doto uzdevumu, emocionāli 
un spilgti atklāt dejas raksturu 
vienmēr ir piesaistījusi Latvi-
jas horeogrāfu uzmanību, tāpēc 

daudzi no viņiem - Olga Frei-
berga, Ilze Mažāne, Rita Spal-
va, Gaida Ivanova, Olga Žitlu-
hina, Dace Adviljone, Sergejs 
Rozencveigs, Marija Ķērpe – 
labprāt ir sadarbojušies ar ko-
lektīvu, lai iestudētu kādu deju. 

“Pienenītes” skatītāji ir piera-
duši pie krāšņiem koncertiem. 
Taču 1996.gadā tapa pārstei-
gums – muzikāla pasaka dejā 
“Rācenis”. Pagājušajā gadā uz-
vedums -nu jau jaunā sastāvā- 
tika atjaunots, un atkal ieguva 
skatītāju lielu atsaucību. Uzve-
dumā piedalījās ne tikai kolek-
tīva pamatsastāvs, kura vidū ir 
daudzi bijušo dejotāju bērni, 
bet arī paši bijušie audzēkņi.
Kas ir tas, kas bijušajiem au-
dzēkņiem atkal liek pulcēties 
kopā, lai gatavotos jubilejas 
koncertam? Protams, prieks 
satikt bērnības draugus un at-
kal dejot kopā. Tās noteikti ir 
arī skaistās atmiņas par kopā 
pavadītajiem brīžiem, kur sūrs 
darbs mijās ar dzīvesprieku. Tā 
ir pateicība par to nenovērtēja-
mo guvumu, ko daudzu stundu 
garumā “Pienenītes” nodar-
bībās snieguši tie cilvēki, kas 
strādājuši kopā ar kolektīvu: 
māksliniece – gaismu operato-
re Maija Goba, skaņu operatori 
Aigars Matisons un Andrejs 
Viduss, kultūras nama vadītājs 
Viktors Melbārdis, koncert-
meistare Ņina  Bokija.

Taču vislielākā pateicība ko-
lektīva vadītājai Svetlanai Ļit-
vinovai. Daudzi deju skolotāji 
labi zina, kādam jābūt dejas 
rakstam, taču ne visi to kopā ar 
bērniem izdejo savas sirds rit-
ma rakstā. Kolektīva veiksmes 
atslēga ir pati kolektīva vadī-

tāja, jo ikkatrs dejotājs, kurš 
“Pienenītē” mēģinājis izdejot 
polkas, tarantellas, mazurkas 
vai kādas citas dejas soļus, ir 
izjutis viņas sirds siltumu. Un 
tāpēc “Pienenīte” zied jau 30 
gadus.
Jaunolaines kultūras namā ap-
rīlī “Pienenīte” svin savu jubi-
leju. Dejotājiem 26.aprīlī savu 
sveicienu nesa viņu draugi: de-
jotāji no Olaines deju kolektīva 
“Oļi” un Olaines 1.vidusskolas, 
mākslas vingrošanas studija 
“Piruete”, draugi no Siguldas 
“Vizbulītes”, no Rīgas – deju 
kolektīvs “Dzintariņš”, studija 

“Todes”, kolektīvs “Magaļ”, 
“Zadorinka”, arī draugi no 
Šauļiem un Jonišķiem Lietuvā. 
Savukārt 27.aprīlī “Pienenīte” 
dāvināja koncertu saviem vie-
siem. Uz to aicināja arī savus 
bijušos dalībniekus. Savukārt 
visus Olaines novada iedzīvo-
tājus “Pienenīte” gaida savā 
koncertā 12.maijā. Lai dejas 
prieks silda katru “Pienenītes” 
dejotāju un skatītāju! Lai “Pie-
nenīte” zied un priecē ikvienu!

Mārīte Zaube, 
speciāliste izglītībā, kultūrā un 
jaunatnes lietās

“PIENENĪTE”: ES TECIŅUS VIEN TECĒJU  
NU JAU GADUS 30!

Attēlā: Kopā ar skolotājām S.Ļitvinovu un J.Panfilovu pirms XXIV Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XIV Deju svētku koncerta 2008.gadā

Attēlā: Mazie dejotāji vienā no pirmajiem koncertiem 
pirms 30 gadiem
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16. un 23.martā norisinājās Pierīgas sporta spēlēs 
2013 “Telpu futbolā”, kur Olaines novadu pārstāvēja 
mūsu novada jaunie futbolisti, trenera Jevgēnija Mihaļ-
kova vadībā. Priekšsacīkšu turnīros četrās grupās di-
vās nedēļas nogalēs piedalījās 13 komandas. 

16.martā Ulbrokā, norisinājās priekšsacīkstes, kurās 
Olaines novadam pretī stājās Krimuldas un Stopiņu no-
vadi. Zaudējot Stopiņu novadam ar rezultātu 1:6, bet 
izcīnot uzvaru pār Krimuldas novadu ar rezultātu 5:3, 
kvalificējāmies finālam par 5.-8.vietu. 
Finālturnīrā, kas norisinājās Mālpils sporta kompleksā, 
par kopvērtējuma 5.vietu cīnījās arī Siguldas, Babītes 
un Mālpils novadi. Gūstot vienu uzvaru pār Mālpils no-
vadu un divus zaudējumus Babītes un Siguldas nova-
diem, Olaines novads kopvērtējumā ieguva 7.vietu. 

Olaines Sporta centra kolektīvs apsveic futbolistus 
un treneri, kas pārstāvēja Olaines novadu ar gūta-
jiem sasniegumiem un panākumiem!

OLAINES NOVADS IZCĪNĪJIS
7.VIETU TELPU FUTBOLĀ 

PIERĪGAS SPORTA SPĒLĒS

MONTESORI ATTĪSTĪBAS 
NODARBĪBĀM
“Cilvēka dzīvē ir tikai viens posms pare-
dzēts prāta “būvēšanai”: vecums no 0 līdz 
6 gadiem. Šis ir radošs periods, kad tiek 
likti pamati tādām rakstura īpašībām kā 
spēja koncentrēties, kārtīgums, pašdis-
ciplīna, radošās intereses. Ja šīs iespē-
jas tiek ignorētas, vai tiek radīti nelabvē-
līgi apstākļi, šīs īpašības neattīstīsies...”  
Marija Montesori

Attīstošās nodarbības pēc Montesori me-
todikas balstās uz bērna personības res-
pektēšanu. Bērni laiku pavada īpaši ie-
kārtotā Montesori vidē, kur viņi darbojas 
ar pašu izvēlētiem materiāliem praktiskās 
dzīves, sajūtu, matemātikas, valodas un 
kosmiskās audzināšanas zonās. 
 Piedāvājam:
• Grupu nodarbības bērniem 
 no 1 - 2,5 gadiem. Nodarbības notiek
 kopā ar mammu 1vai 2 reizes nedēļā.
 Grupā 2-3 bērni.
• Grupu nodarbība bērniem 
 no 2,5 – 7 gadiem. Nodarbības 
 notiek 1 vai 2 reizes nedēļā  bez 
 vecākiem. Grupā 2-3 bērni
• Individuālas nodarbības bērniem 
 no 2,5 gadu vecuma. Nodarbības 
notiek bez vecākiem. Nodarbības sekmē 
pašregulāciju, patstāvīgu domāšanu, ra-
došu darbību, savas rīcības un darbības 
analīzi, rezultātu novērtēšanu.

Montesori materiāli ir iegādāti projek-
ta “Montesori didaktisko materiālu un 
pamatlīdzekļu iegāde biedrībai Olaines 
ģimeņu atbalstam “Pumpurs”” ietvaros, 
kas tiek realizēts ar Eiropas Lauksaim-
niecības fonda Lauku attīstībai (ELFLA) 
LEADER pieejas atbalstu.

LOGOPĒDA NODARBĪBĀM 
Audiologopēds palīdzēs Jūsu bērnam
• attīstīt pareizu, vecumam atbilstošu 
 valodiņu,
• novērst/mazināt skaņu izrunas
 traucējumus,
• novērst/mazināt runas tempa/ritma
 traucējumus (stostīšanās),
• novērst/mazināt orāli - faringeālās 
 funkcijas traucējumus
 (traucēta rīšanas funkcija),
• apgūt lasīt un rakstītprasmi 
 (kā arī novērst/mazināt lasītprasmes, 
 rakstītprasmes grūtības),
• veicināt saziņas un komunikācijas
 spēju attīstību

Audiologopēds nodrošinās logopēdisko 
rehabilitāciju personām ar dzirdes un re-
dzes traucējumiem, kā arī sniegs kon-
sultāciju un padomus kā bērna valodiņu 
iespējams attīstīt mājās ar Jūsu palīdzī-
bu, izmantojot tieši Jūsu bērna vajadzī-
bām pielāgotus uzdevumus!
Konsultēs arī pieaugušos!

BĒRNU UN MĀMIŅU MUZIKĀLIEM 
TREŠDIENU RĪTIEM
Muzikālā nodarbība ar dziesmām un ro-
taļām bērniem no 6 mēnešu vecuma līdz 
2 gadiem kopā ar māmiņām

Nodarbības notiek Jelgavas ielā 15, 
Olainē. Sīkāka informācija pa tel. 
29352622 vai www.pumpurs.1s.lv,  
www.draugiem.lv/pumpurs/

BIEDRĪBA OLAINES 
ĢIMEŅU ATBALSTAM
“PUMPURS” AICINA UZ:

AS “Latvenergo” turpina sniegt atbalstu 
Latvijas sociāli mazaizsargātajām ģime-
nēm ar bērniem. Atbalsts tiek sniegts 2 
dažādos veidos – atkarībā no ģimenes 
statusa un iepriekšējā atbalsta saņem-
šanas.

No 2013.gada 1.aprīļa AS “Latvener-
go” elektrības norēķinu karti  
LVL 53,70 vērtībā savas pašvaldības 
sociālajā dienestā var saņemt  
šādas iedzīvotāju grupas:
	trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes

 ar bērniem;
 ģimenes ar bērniem invalīdiem;
 ģimenes ar audžubērniem un 

 aizbildniecībā esošiem bērniem;
 daudzbērnu ģimenes (kuras nav

 saņēmušas papildu 2400 kWh  
 pēc Starta tarifa);  

 ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo
 ar celiakiju; 

 ģimenes ar jaundzimušajiem
 (bērni, kas dzimuši, sākot ar 
 2013.gadu); 

 Černobiļas AES avārijas seku
 likvidēšanas dalībnieku ģimenes,
 kurās ir bērni; 

 nepilnās ģimenes, kurās zaudēts
 kāds no apgādniekiem vai viens no  
 vecākiem audzina bērnu viens; 

 ģimenes ar bērniem, kurās kāds no 
 vecākiem ir invalīds. 

Tās daudzbērnu ģimenes, kas 
saņēmušas dāvanu karti iepriekš,  
pēc 2013.gada 1.aprīļa var to saņemt 
atkārtoti.

Vairāk par sociālā atbalsta saņemšanas 
iespējām varat uzzināt pa tālruni  
80 200 402 vai vēršoties savas pašval-
dības sociālajā dienestā.

LATVENERGO
SOCIĀLĀ ATBALSTA PROGRAMMA

Olaines
Domes Vēstis

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

Saņem

pa pastu!

Pieteikuma forma pieejama 
www.olaine.lv un klātienē uz 
vietas pašvaldībā (Zemga-
les ielā 33, Olainē un Meža 
ielā 2, Jaunolainē) un Gais-
mu bibliotēkā (Gaismas ielā 
1-1, Gaismās, Stūnīšos).

Atgādinām, ka visi izdevu-
ma numuri elektroniskā for-
mā (sākot no 2006.gada) ir 
atrodami www.olaine.lv

Ja vēlaties saņemt “Olaines 
Domes Vēstis” savā pasta 
kastītē, tad piesakieties 
pakalpojuma saņemšanai. 



JAUKTAIS KORIS
“DZIESMA”
“Būt draugos ar dziesmu no-
zīmē atdot tai sevi un reizēm 
tās labā atteikties no mierīgām 
stundām ģimenes lokā, no dar-
biem, kas mēģinājumu vakaros 
paliek nepadarīti”, to apliecina 
jauktā kora“ Dziesma” diri-
ģents Uģis Reķis un kormeista-
re Sanita Šeflere.
Korī, kurš var svinēt savu 47 
gadu pastāvēšanas gadadienu, 
vidēji dzied 30 – 35 cilvēki. 
Dalībnieki vienmēr ir atvērti 
jaunām idejām, aktīvi koncer-
tē, piedalās dažādos svētkos 
pilsētā un novadā. 
Skates ir ikviena kora māksli-
nieciskā snieguma apliecinā-
jums. Pēdējos 3 gados mūsu 
“Dziesma” var lepoties ar 
1.pakāpes diplomiem. Šobrīd 
koris aktīvi strādā, lai aprīļa 
nogalē piedalītos skatē, kurā 
tiks izdziedāts XXV Vispārējos 
latviešu Dziesmu svētku reper-
tuārs.
Kora dzīvi varētu raksturot ar 
vārdiem – spilgta un daudzvei-
dīga. To apliecina draudzība 
ar mūsu folkloras kopu “Dze-
dzieda” kopīgajos braucienos 
uz Čehiju un Austriju, kora cie-

mošanās Slovākijā un Polijā. 
Korim ir izveidojusies skaista 
sadarbība ar jaukto kori “Ria-
la” no Tallinas, veidojot kopī-
gas koncertprogrammas. Šoru-
den ir plānota kora “Dziesma” 
viesošanās pie draugiem Igau-
nijā.
Dziedātāji dzied sev par prieku 
un ir laimīgi, ja spēj aizkustināt 
skatītāju un klausītāju sirdis. 
No kora dibināšanas tajā dzied 
Ārija Spunģe Pēteris Gailums, 
Inta Pommere, Jānis Feldners. 
Pēdējos gados arvien vairāk 
korī dzied arī jaunieši, kuri ļoti 
priecāsies, ja to pulks palieli-
nāsies. Koristi aicina pievieno-
ties jaunus dalībniekus! Esiet 
gaidīti katru pirmdienu un treš-
dienu Olaines Kultūras nama 
lielajā zālē no plkst. 19.00!

SIEVIEŠU VOKĀLAIS 
ANSAMBLIS “SARMAS”
Kolektīva pirmsākumi mek-
lējami pirms vairāk kā 30 ga-
diem, kad toreizējā P/S ”Olai-
ne” kultūras namā tika dibināts 
sieviešu vokālais ansamblis. 
Ar skanīgām balsīm kolektīvs 
priecēja visdažādāko pasāku-
mu – koncertu, bērnības un 
pilngadības svētku, kāzu – da-

lībniekus. Laika gaitā ir mainī-
jies sastāvs un vadītāji, bet jo 
sevišķi gribas izcelt talantīgo 
un neparasto Ludi Bombānu, 
kurš mācēja atrast katrai dzies-
mai dvēseli. Tad kolektīva 
dzīvē bija ilgāks pārtraukums, 
līdz 1999. gadā dziedātājas 
kopā aicināja jaunā un enerģis-
kā vadītāja, toreiz Jaunolaines 
sākumskolas skolotāja Velda 
Bičkova (tagad Veinberga). 
Senioru vokālais ansamblis, 
kuram tika dots nosaukums 
”Sarmas”, darbojās ar lielu 
aizrautību. Mainījās vadītāji, 
nedaudz arī kolektīva sastāvs, 
un nu jau sesto gadu to vada 
komponista Jāņa Ozoliņa meita 
Baiba Ozoliņa. Šos gadus var 
saukt par īstu izaugsmes laiku. 
Kolektīvu raksturo interesants 
un daudzveidīgs repertuārs, uz-
drošināšanās parādīt sevi ne ti-
kai salidojumos, labdarības vai 
citos koncertos, ieražu svētkos 
Olaines novadā, Rīgā, Salaspi-
lī, Liepājā un Valdemārpilī, bet 
arī konkursos un skatēs. 2012.
gadā kolektīvs ir piedalījies 
vairāk kā 20 dažādos pasāku-
mos. Pilnveidojot repertuāru, 
rūpīgi un neatlaidīgi strādājot, 
ansamblis ”Sarmas” ir godam 
sevi parādījis valsts nozīmes 
skatēs un ieguvis 3.pakāpi, tad 
2.pakāpi, bet pēdējos divus ga-
dus arī 1.pakāpi. 
Ja vēlies piebiedroties dziedā-
tājām, nāc uz Jaunolaines Kul-
tūras namu!
Šobrīd kolektīvs gatavojas 
valsts skates 2.kārtai, kas, ce-
ram, pavērs kolektīvam ceļu 
dalībai visu Latvijas dziedātāju 
lielākajam notikumam - XXV 
Vispārējiem latviešu Dziesmu 
svētkiem jūlijā.

VOKĀLAIS ANSAMBLIS
“UNDĪNE”
Vokālais ansamblis “Undīne” 
darbojas no 2000.gada janvā-
ra. Kopš 2001. gada dziedātā-
ju skanīgās balsis vada Sanita 
Šeflere. Šobrīd ansamblī dzied 
12 dziedātājas.

1.pakāpes godalgas skatēs, 
kuras notiek katru gadu, ir at-
vērušas ceļu mūsu dziedātāju 
dalībai šovasar vienā no nozī-
mīgākajiem kultūras dzīves no-
tikumiem Latvijā, kas reizi pie-
cos gados pulcina tūkstošiem 
skatītāju un klausītāju.

Katru sezonu ansamblis Olai-
nē rīko sadraudzības koncertu, 
kurā aicina piedalīties arī citus 
Latvijas ansambļus, lai kopā 
dziedātu, iepazītos, sadraudzē-
tos un atpūstos. Tā ir izveido-
jusies cieša draudzība ar citiem 
Latvijas kolektīviem, un nu jau 
“Undīne” bieži tiek aicināta 
koncertēt arī citās Latvijas pil-
sētās.
Pateicoties pašvaldības atbals-
tam, ansambļa dziedātājas ir 
tikušas pie vairākiem koncert-
tērpiem – kleitām, svārkiem un 
blūzēm, arī tautiskajiem svār-
kiem. Tagad ansambļa dalīb-
nieces priecē gan ar interesanto 
repertuāru un izpildījuma kva-
litāti, gan ar izteiksmīgu vizuā-
lo tēlu. 
Šajā dziesmu svētku gadā, 
kad dziedāt prieks aizrauj aiz-
vien jaunus un jaunus šīs kus-
tības dalībniekus, “Undīnes” 
draudzīgais kolektīvs gaida 
jaunas dalībnieces Olaines 
Kultūras centrā katru otrdienu 
plkst.19.00. Līgo – lai top!

FOLKLORAS KOPA 
“DZEDZIEDA”
Olaines Kultūras nama fol-
koras kopu “ Dzedzieda” rotā 
skanīgs nosaukums, kam ro-
dams skaidrojums “Latviešu 
folkloras krātuves vārdnīcā” 

un kas raksturo gan pašas da-
lībnieces, gan latviešu tautas 
mantojumu, ar ko viņas dalās 
ar ikvienu, kurš atsaucas aici-
nājumam kopā svinēt latviskās 
tradīcijas. Kopā ar folkloras 
kopas sievām olainieši varējuši 
ieskandināt pavasara, vasaras, 

rudens vai ziemas saulgriežus 
gan Jāņupē un Uzvaras līdumā, 
gan Jaunolainē un Olaines pil-
sētā. 
Kopš 2005.gada kolektīvs ir 
piedalījies vairāk nekā 50 da-
žādos pasākumos, tai skaitā 
starptautiskajos masku festi-
vālos Daugavpilī un Mālpilī, 
Vienotības dienā Saulkrastos 
un Daugmalē, Eiropas Kultū-
ras fonda pasākumā Svitenē un 
daudzos citos. Vadot Lieldienu 
tradīciju svinības Katlakalnā 
un Valgundē, mūsu folkloras 
kopa ir bijusi kaimiņiem kā 
rosinājums veidoties jauniem 
vietējiem folkloras kolektī-
viem. 
Pagājušajā vasarā, kad starp-
tautiskais festivāls Baltica Lat-
vijā pulcēja vairāk nekā 2000 
dalībnieku, to vidū mūsu nova-
du krāšņi pārstāvēja “Dzedzie-
da”, piedaloties gan gājienā, 
gan dziedot Rīgā un novadu 
dienā Ķekavā, gan festivāla 
noslēguma pasākumā Madonā.
Šogad folkloras kopa un tās 
vadītāja Silvija Silāre aicina 
ikvienu latvisko tradīciju pie-
kritēju būt kopā Vislatvijas 
folkloras kopu Līgo vakara ie-
skandināšanā Staļģenē.
Šī vasara ar Dziesmu svēt-
ku laiku ir īpaša, kad atkal no 
jauna varēsim apliecināt savu 

Dziesmu un deju svētku tradīcija Latvijā ir nepārtraukts radošā 
darba process, kurā sadarbojas tautas mākslas kolektīvi, profesio-
nālie mākslinieki un tradicionālās kultūras lietpratēji.  Pēc savas 
misijas Dziesmu un deju svētki ir kļuvuši par sava veida Latvijas 
nācijas svētceļojumu, kurā dodas lieli un mazi no visām Latvijas 
malām. Olaines Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi, XXV 
Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkus gaidot, regulāri 
tiekas mēģinājumos, kopīgos pasākumos, koncertizbraukumos, 
koru, ansambļu un deju skatēs. 2013. gada svētku moto ir “Līgo 
– lai top!”. “Līgo” ir pārtapšanas, garīgas un fiziskas attīrīšanās, 
auglības un pats galvenais - gaismas (saules) pavadīšanas un sa-
gaidīšanas rituāls. Tā ir sava veida atdzimšana arī veselas tautas 
dzīvē, un tāpēc – lieli un mazi olainieši un mūsu novada kultūras 
dzīves atbalstītāji – būsim kopā ar mūsu kolektīviem gan dzie-
dātāju pulkā, gan kā skatītāji, ieskandinot, sagaidot un pavadot  
XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkus!
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latvisko kodu, piederību sa-
vai zemei, savām tradīcijām, 
spēkam un varēšanai un izjust 
vienojošo kopības sajūtu. Taču 
arī starp ikdienas rūpēm gadu 
simtos krāto tautas spēku var 
iepazīt un izjust kopā ar “Dze-
dziedu” katru trešdienu Olai-
nes Kultūras namā plkst.18.00. 
Folkloras kopa aicina nākt 
kopā visus – gan lielus, gan 
mazus, gan jauniešus, gan da-
lībniekus ar sirmām galvām!

SIEVIEŠU VOKĀLAIS 
ANSAMBLIS “IVUŠKI”
Mūsu novada kultūras dzīvē 
nozīmīgu un krāsainu dzīparu 
ieauža arī sieviešu vokālais an-
samblis “Ivuški”, kurš tika di-
bināts 2007.gadā, lai veicinātu 
mazākumtautību identitātes sa-
glabāšanu, lai attīstītu bērnu un 
jauniešu vidē cieņu un iecietī-
bu pret citas tautas kultūru, kā 
arī lai popularizētu mazākum-
tautību komponistus, autorus 
un tradīcijas. 
Šobrīd, lai  iegūtu ceļazīmi da-
lībai Dziesmu un deju svētkos, 
“Ivuški” kopā ar savu vadītāju 
Olgu Zujeviču  aktīvi apgūst 
repertuāru. Maijā būs jāpieda-
lās mazākumtautību vokālo an-
sambļu skatē Rīgā, lai godam 
pirmo reizi sevi parādītu XXV 
Vispārējos latviešu Dziesmu 
svētkos mazākumtautību kon-
certos.
Ansamblis lepojas ar to, ka ak-
tīvi ir piedalījies Olaines pilsē-

tas un visas Latvijas kultūras 
dzīvē: uzstājies krievu dzies-
mu festivālā Daugavpilī un 
festivālā “Serebrjanij Rodņik” 
Salaspilī, vairākkārtēji pieda-
lījies mazākumtautību mākslas 
festivālā “Vienoti dažādībā”, 
kuplinājis Jēkabpils pilsētas 
jubilejas svētku koncertu, pie-
dalījies Moldovas kultūras 
centra festivālā “Mercišor”, 
koncertējis Jelgavā. Ar pašval-
dības finansiālu atbalstu kolek-
tīvs veiksmīgi koncertējis arī 
Krievijas pilsētās: Ivangorodā, 
Velikij Novgorodā, Pleskavā, 
Belozerskā.
“Ivuški” ir radoša sadarbība ar 
dažādu Latvijas pilsētu vokāla-
jiem ansambļiem, kuri ir viesi 
Olaines novada pasākumos.
Kolektīvs un vadītāja ir dažā-
du kultūras projektu iniciato-
ri. Lielākie no tiem ir “Tautas 
mākslas svētki Olaines nova-
dā”, “Draudzības vainags”, 
“Krievu kultūras dienas mūsu 
pilsētā”. 
Šo gadu laikā kolektīva pamat-
sastāvs nav mainījies, klāt nā-
kušas jaunas dalībnieces, kuras 
itin ātri iejutušās atraktīvajos 
vietējos koncertos un izbrau-
kumos. 
Kolektīvs mēģina katru treš-
dienu un ceturtdienu Olaines 
Kultūras namā no 19.30 un 
gaida jaunas dziedātājas, kam 
sirdij tuvas ir krievu, ukraiņu 
un citas slāvu tautu melodijas.

VIDĒJĀS PAAUDZES
 DEJU KOLEKTĪVS 
“JANITA”
1.martā Salaspils kultūras 
namā “Enerģētiķis” 15 Pierī-
gas apriņķa deju kolektīvu vidū 
savu sniegumu rādīja arī mūsu 
vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs “Janita”, iegūstot augsto 
novērtējumu – 1. pakāpes dip-
lomu. Tagad kolektīvam ceļš 
vaļā dalībai deju svētkos. 
Daudzi skatītāji atzīst, ka mūsu 
dejotājiem piemīt skatuviskais 
šarms. Tas nezūd arī tajos brī-
žos, ja ir gūta kāda trauma, 
vai ir kādas citas problēmas, 
skatītājam to nav ļauts manīt, 
dejotāji smaida un šo smaidu 
sniedz arī citiem.
“Janitas” īpašā iezīme ir kolek-
tīvam veidotās deju oriģināl-
programmas. Spilgts pierādī-
jums tam bija 2009.gadā deju 
kolektīva 10 gadu jubilejas 
koncertuzvedums “Apkārt ze-
meslodei”, kura idejas autors, 
koncertprogrammas veidotājs 
un horeogrāfs bija deju kolek-
tīva vadītājs Jānis Precinieks. 
“Janitas” dejotāji skatītājus 
aizrauj ne tikai ar latviešu un 

cittautu deju programmām, bet 
arī cita veida dejām. Daudzu 
skatītāju atmiņā palicis uzve-
dums “Čarlstons”, kas ar savu 
azartu un spilgtumu guva neda-
lītas skatītāju simpātijas. 
Lai koncerti būtu tik krāšņi, 
strādā viss kolektīvs: šuj tēr-
pus, gatavo dekorācijas, veido 
video ierakstus. 
Deja – mūžīgās kustības mo-
tīvs. Deja – satvēriens, rokas-
spiediens, acu skats... Dejas 
ceļš ved pretī saulei, savieno 
rītus un vakarus, savieno cilvē-
ku mūžus. Deja – logs uz pa-
sauli un logs uz mums pašiem. 
Mūžam atvērts logs.
Kolektīvs aicina pievienoties 
visus, kas vēlas izpausties de-
jas priekā. Laipni aicināti uz 
mēģinājumiem Olaines Kultū-
ras namā otrdienās un piektdie-
nās plkst. 19.00!

Lai arī ceļā uz Dziesmu svēt-
kiem ir neskaitāmi mēģināju-
mi, repertuāra apguve, skates 
un kopmēģinājumi, taču kul-
minācija – svētki – tas saviļņo-
jošais emociju vilnis, kas pār-
šalc Latviju, nav izstāstāms, tas 

katram pašam jāpiedzīvo. Pie-
dzīvosim to kopā 30.jūnijā, 
paceļot mūsu XXV Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētku karogus Olainē un 
Jaunolainē, brīdī, kad saule 
būs zenītā! 
Atbalstīsim mūsu novada ko-
lektīvu dalībniekus svētku 
gājienā Rīgā 7.jūlijā un kon-
certā Mežaparkā, kur kop-
kora 13000 dalībnieku vidū 
būs arī mūsējie. Uzgavilēsim 
Daugavas stadionā, kur 600 
visu paaudžu deju kolektīvi 
ar 15 000 dalībniekiem deju 
rakstos atklās latviešu tautas 
vēstures pagriezienus un lat-
viskās dzīvesziņas vērtības. 
Pamanīsim savējos koncertos 
Rīgas parkos. Priecāsimies 
kopā par mūsu novada amatier-
mākslas kolektīviem!

Materiālu sagatavoja Olaines 
Kultūras nama kultūras pasā-
kumu organizatore Vita Janso-
ne, Jaunolaines Kultūras nama 
vadītājs Viktors Melbārdis, 
Olaines novada speciāliste iz-
glītībā, kultūrā un jaunatnes 
lietās Mārīte Zaube.

KOMERSANTU NODARBINĀTO PERSONU REĢIONĀLĀS MOBILITĀTES
VEICINĀŠANAS PASĀKUMS

NVA no 19.marta īsteno Ko-
mersantu nodarbināto personu 
reģionālās mobilitātes veicinā-
šanas pasākumu.
Atbalsta pasākumā iesaistī-
tajiem cilvēkiem kompensēs 
transporta tēriņus braucie-
niem no deklarētās dzīvesvie-
tas uz darbavietu un atpakaļ 
vai dzīvokļa īres izdevumus. 
Paredzēts, ka atbalsta saņēmējs 
pirmajos četros darba mēnešos 
varēs saņemt kopā ne vairāk 
kā 280 latus. Par darba tie-
sisko attiecību pirmo mēnesi - 
avanss 100 latu apmērā, par 
nākamajiem trijiem darba 
tiesisko attiecību mēnešiem 

- finanšu atlīdzība, kas nav 
lielāka par 60 latiem mēnesī.
Finanšu atlīdzību var saņemt 
Nodarbinātais, kurš vienlaikus 
atbilst šādām prasībām:
• līdz darba tiesisko attiecību 
nodibināšanas dienai ar kon-
krēto darba devēju ir bijis re-
ģistrēts bezdarbnieka statusā 
vismaz sešus mēnešus;
•	 darba tiesiskās attiecības ir 
nodibinājis pie darba devēja, 
kurš pirms darba tiesisko attie-
cību nodibināšanas ar Nodar-
bināto vismaz vienu nedēļu 
iepriekš ir bijis reģistrējis 
Aģentūrā brīvu darba vietu 
tādā pašā profesijā vai ama-

tā, kādā strādā Nodarbinā-
tais;
•	 darba vieta atrodas vismaz 
20 km attālumā no deklarētās 
dzīvesvietas un darba tiesisko 
attiecību ietvaros darba devējs 
Nodarbinātajam nekompensē 
ceļa vai dzīvojamās telpas īres 
izdevumus;
•	 norādītājā dzīvesvietā ir 
deklarēts vismaz gadu;
•	 darba tiesiskās attiecības 
ir nodibinātas uz nenoteiktu 
laiku, Nodarbinātajam ir no-
teikts normālais darba laiks 
un darba alga ir vismaz valstī 
noteiktās minimālās mēneša 
darba algas apmērā, bet ne 

lielāka par divu valstī noteik-
to minimālo mēneša darba 
algas apmēru;
•	 darba tiesiskās attiecības 
ir nodibinātas ne agrāk kā 
desmit darba dienas pirms 
finanšu atlīdzības pieprasīša-
nas dienas.
Pasākumu īsteno darba vietās 
Latvijas Republikas adminis-
tratīvajā teritorijā, izņemot 
Rīgu. Izņēmums attiecībā 
uz Rīgu netiek piemērots, 
ja darba devējs piedāvā uz-
sākt darba tiesiskās attiecī-
bas vienlaicīgi ar vismaz 25 
Aģentūrā reģistrētiem bez-
darbniekiem.

Iesniegumus, kam pievienota 
darba devēja izziņa iesniedz 
Rīgas reģionālajā filiālē šādos 
veidos: 
•	 klātienē - Rīgā, Jēzusbaznī-
cas ielā 11, 202. kabinetā;
•	 elektroniski, sūtot vēstuli 
uz adresi – rigasfiliale@nva.
gov.lv; iesniedzot, iesniegums 
ir jāparaksta ar drošu elektro-
nisko parakstu un jānoformē 
atbilstoši normatīvajiem ak-
tiem par elektronisko doku-
mentu noformēšanu;
•	 izmantojot pasta pakalpo-
jumus, sūtot vēstuli uz adresi - 
Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga, 
LV-1050.

Papildus informāciju var saņemt Rīgas reģionālajā filiālē Jēzusbaznīcas ielā 11, 202. kabinetā, tālr. 67507858, e-pasts: Konstantins.Mihailovs@nva.gov.lv,  
vai arī NVA mājas lapā (www.nva.gov.lv) sadaļā “Klientiem – Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”.
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•  OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI •

Saistošie noteikumi Nr.11
Grozījumi Olaines novada domes 2013. gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 
“PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANU OLAINES NOVADA 

ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 2013.GADĀ” 
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2013.gada 3.aprīļa sēdes lēmumu (3.prot., 32.p.) 

Spēkā no 2013.gada 10.aprīļa

Izdarīt Olaines novada domes 2013. gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par nekustamā īpašuma no-
dokļa piemērošanu Olaines novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā”, grozījumus, papildinot noteikumus 
ar 4.1 punktu šādā redakcijā: - “Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini:

4.1 1. sagruvusi būve – ēka (būve), kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, 
plūdos u.c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas 
nesošās konstrukcijas, tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;  
4.1 2. vidi degradējoša būve – neapdzīvota vai saimnieciskajai darbībai neizmantota ēka (būve), kas kons-
truktīvi cieši saistīta ar zemi, tajā skaitā nepabeigtās būvniecības objekti, kuriem būtiski bojātas nesošās vai 
norobežojošās konstrukcijas, tai nav veikta konservācija un tā ir pieejama nepiederošām personām, īpaš-
nieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ būve vizuāli zaudējusi savu sākotnējo izskatu un 
negatīvi ietekmē novada ainavu; 
4.1 3. cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, kurai trūkst nosedzošu konstrukciju vai ir atklātas ailas, kas 
ir pamesta būvniecības stadijā un nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā vai tajā ir nedro-
šas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/vai 
veselībai.”

Olaines novada domes 2013.gada 3.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11  
“Grozījumi Olaines novada domes 2013. gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3  
“PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANU OLAINES NOVADA  

ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 2013.GADĀ””  
PASKAIDROJUMA RAKSTS

 Paskaidrojuma raksta  
 sadaļa 
1.  Projekta nepieciešamības  
 pamatojums

2. Īss projekta satura  
 izklāsts

3. Informācija par plānoto 
 projekta ietekmi uz  
 pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto 
 projekta ietekmi uz  
 uzņēmējdarbības vidi 
 pašvaldības teritorijā

Informācija
1.1. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4daļa, paredz 
pašvaldībām tiesības - Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu būvi aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu 
apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus 
tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim (no būvei piekritīgās 
zemes kadastrālās vērtības) 
1.2. Pārejas noteikumi 40.1 punktu, Pašvaldībai ir tiesības 2013.gadā 
piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt 
nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada līmenī, kā arī noteikt šā pieaugu-
ma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus, ja līdz dienai, 
kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2013.gadu, 
likuma “Par pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā ir izdoti saistošie 
noteikumi. 
1.3. Olaines novadā ir spēkā izdotie saistošie noteikumi “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu Olaines novada administratīvajā teritorijā 
2013.gadā”. Tomēr neviens normatīvais akts neraksturo terminus - sagru-
vusi būve, vidi degradējoša būve, cilvēku drošību apdraudoša būve, līdz 
ar to nepieciešams šo terminu raksturojums. 

Saistošos noteikumos tiek raksturotas – sagruvušas būves, vidi degradē-
jošas būves, cilvēku drošību apdraudošas būves. 

Nosakot kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degra-
dējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves, prognozējams, ka 
ir iespējami papildus ieņēmumi pašvaldības budžetā (kurus šobrīd nav 
iespējams aprēķināt).

4.1. Saistošo noteikumu projekts neietekmē uzņēmējdarbību Olaines no-
vada administratīvajā teritorijā.  
4.2. Ēku (būvju) īpašnieki, valdītāji vai lietotāji kļūst motivētāki nekusta-
mo īpašumu sakārtošanā. 

Saistošie noteikumi Nr.7 
Grozījumi Olaines novada domes 2010. gada 28.aprīļa

saistošajos noteikumos Nr.7 
“PAR P/A “OLAINES SOCIĀLAIS DIENESTS’’ SNIEGTAJIEM 

MAKSAS PAKALPOJUMIEM UN IZCENOJUMIEM”
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2013.gada 27.februāra  

sēdes lēmumu (2.prot., 37.3.p.)
Spēkā no 2013.gada 29.aprīļa

Izdarīt Olaines novada domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos notei-
kumos Nr.7 “Par p/a”Olaines sociālais dienests’’ sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un izcenojumiem” (Olaines novada domes 2010.gada 
28.aprīļa sēdes lēmums (5.prot., 15.p.) šādus grozījumus:

1. Nodaļu numerācijas arābu ciparus nomainīt ar romiešu cipariem; 
2. Nodaļas nosaukumu “Vispārīgie noteikumi’’ izteikt šādā redakcijā: 
 “Vispārīgie jautājumi’’;  
3. Papildināt 2.punktu ar 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 
 “2.7. bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centra “OLAKS’’  
 telpu noma.’’ 
4. Svītrot 6.3.apakšpunktu; 
5. Svītrot 8.punktā iekavas un tajās ierakstīto informāciju – “Ls 135,-”; 
6. Svītrot 9.punktu; 

7. Papildināt ar jaunu VIII nodaļu šādā redakcijā:
 “VIII Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centra 
 “OLAKS’’ telpu noma 
 18. Telpu nomas maksa par bērnu un jauniešu sociālā atbalsta
  centra “OLAKS’’ lielo zāli: 
 18.1. personām, kurām piešķirts trūcīgās personas  (ģimenes) statuss 
  vai pastāvīga apmeklētāja karte – Ls 5,00 (pieci lati) stundā;
 18.1. pārējiem apmeklētājiem – Ls 10,00 (desmit lati) stundā;
 19. Telpu nomas maksa par bērnu un jauniešu sociālā atbalsta  
  centra “OLAKS’’ nodarbību telpu: 
 19.1. personām, kurām piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss 
  vai pastāvīga apmeklētāja karte – Ls 2,00 (divi lati) stundā;
 19.2.  pārējiem apmeklētājiem – Ls 4,00 (četri lati) stundā.’’

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli par latiem

IZSOLA SEV PIEDEROŠUS NEIZĪRĒTUS 
DZĪVOKĻA ĪPAŠUMUS 

AR ĪRES TIESĪBĀM UZ 12 GADIEM: 

• Parka ielā 14 - 63, Olainē, Olaines novadā; 
• Stacijas ielā 36 - 20, Olainē, Olaines novadā;
• Jelgavas ielā 30 - 32,Olainē, Olaines novadā;
• Kūdras ielā 25 - 3, Olainē, Olaines novadā.

Plašāka informācija Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 1.stāvā, 
Apmeklētāju un informācijas centrā, Olaines novada pašvaldības mājas 
lapā www.olaine.lv.

Saistošie noteikumi Nr.5
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2013.gada 27.februāra sēdes  

lēmumu (2.prot., 37.1.p.)
Grozījumi Olaines novada domes 2011.gada 23.novembra  

saistošajos noteikumos Nr.22 
“NODEVAS PAR REKLĀMAS UN AFIŠU IZVIETOŠANU  

PUBLISKĀS VIETĀS OLAINES NOVADĀ”
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2013.gada 27.februāra sēdes  

lēmumu (2.prot., 37.1.p.). Spēkā no 2013.gada 26.marta.

1.Izdarīt, Olaines novada domes 2011.gada 23.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.22 “Nodevas par reklāmas un afišu izvietošanu publis-
kās vietās Olaines novadā”, šādus grozījumus:
1.1. dzēst 1.6.punktu;
1.2. papildināt noteikumus ar 3.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
3.3.3. Nodeva par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu  
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, aģitācijas 
materiālu nesējam platībā līdz vienam kvadrātmetram uz atļaujā  
norādīto laiku:

3.3.3.1 Olaines pilsētas Zemgales ielas,  Ls 50.00
 Jelgavas ielas un Zeiferta ielas teritorijā 
3.3.3.2. Olaines pilsētas pārējā teritorijā Ls 25.00

3.3.3.3. Olaines novada pārējā teritorijā Ls 20.00
 
3.3.3.4. Afišas, plakāta, sludinājuma 
 (formāts A4 līdz 50 vienībām) izvietošana Ls 20.00

3.4. Aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus uz Olaines 
novada pašvaldības Informatīvajiem stendiem un sabiedriskā transporta 
pieturvietās.

 (par katru m2)

 (par katru m2)

 (par katru m2)



• Nolemts atbrīvot Olaines 
Kultūras centra direktori no 
amata pienākumu pildīšanas no 
2013.gada 31.maija un izsludi-
nāt konkursu uz Olaines Kultū-
ras centra direktora amatu.

• Nolemts saskaņot siltum-
enerģijas tarifa atlaidi 2.5% 
apmērā sākot ar 2013.gada 
1.martu līdz jauna siltumapgā-
des tarifa apstiprināšanai, un kā 
atbildīgo par šī lēmuma izpildi 
nosaka AS “Olaines ūdens un 
siltums” valdes priekšsēdētāju.

• Nolemts finansiāli atbalstīt 
Olaines novada iedzīvotājas 
stikla mākslinieces V.G. perso-
nālizstādei veidošanu Somijas 
stikla muzejā Riihimaki, So-
mijā 2013.gadā no 4.aprīļa līdz 
7.aprīlim.

• Akceptēti papildus divu 
pirmsskolas izglītības skolo-
tāja palīga slodžu ieviešanu  
speciālās pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Ābelīte” amatu 

sarakstā ar 2013.gada 1.aprīli 
un piešķirt finanšu līdzekļus 
pirmsskolas izglītības skolotā-
ju palīgu atalgojumam Olaines 
speciālās pirmsskolas izglītī-
bas iestādē “Ābelīte” laika pe-
riodam no 2013.gada 1.aprīļa 
līdz 2013.gada 31.decembrim.
 
• Apstiprināti Olaines novada 
jauniešu projektu konkursa re-
zultāti un piešķirts finansējums 
projektiem par kopējo summu 
Ls 4154,- no Olaines novada 
pašvaldības budžeta sadaļas 
“Jauniešu aktivitāšu finansiālā 
atbalsta fonds”

• Veikti grozījumi Olaines no-
vada domes 2010.gada 24.feb-
rāra lēmumā “Par telpu nomas 
maksas un maksas pakalpoju-
mu noteikšanu Olaines sporta 
centrā”. Lēmums papildināts 
ar punktu “2.11. Olaines peld-
baseina vingrošanas zāles no-
mas maksa par vienu stundu  
Ls 5.00.” un noteiktas šādas 
maksas par nodarbībām Olai-

nes slidotavā: 3.4.1.Par hokeja 
nodarbībām Ls 20,- mēnesī no 
viena dalībnieka (3 nodarbības 
nedēļā) vai Ls 2,00 par nodar-
bību, ja hokeja sekcijas dalīb-
nieks nav piedalījies visās no-
darbībās; 3.4.2.Par daiļslidoša-
nas nodarbībām Ls 15,- mēnesī 
no viena dalībnieka (2 nodarbī-
bas nedēļā) vai Ls 2,00 par no-
darbību, ja daiļslidošanas sek-
cijas dalībnieks nav piedalījies 
visās nodarbībās.”

• Nolemts par pirmpirkuma 
tiesību neizmantošanu un pie-
krišanu zemes iegūšanai 12 ne-
kustamajos īpašumos Olaines 
novadā;

• Nolemts par zemes pastāvī-
gās lietošanas tiesību izbeigša-
nu un lauku apvidus zemes no-
mas līguma noslēgšanu piecos 
īpašumos Olaines novadā;

• Nolemts par nekustamo 
īpašumu – Zeiferta ielā 15a, 
Olainē, Olaines novadā, un 

starpgabalu “Senči 1”, Jauno-
lainē, Olaines pagastā publisko 
atsavināšanas izsoles noteiku-
mu apstiprināšanu un izsoles 
komisijas izveidošanu.

• Nolemts par nekustamā īpa-
šuma - zemes “Ceplīši”, Olai-
nes pagastā, Olaines novadā, 
kadastra apzīmējums 8080 014 
0029, 4.12 ha platībā, nomas 
izsoles noteikumu apstiprinā-
šanu un izsoles komisijas iz-
veidošanu.

• Apstiprināti īres tiesību iz-
soles noteikumi un izveidota 
komisija par Olaines novada 
pašvaldības trīsistabu dzīvok-
ļa īpašumu Kūdras ielā 25-3, 
Olainē, Olaines novadā.

• Atļaut apvienot nekustamos 
īpašumus Ieviņa 99, 94, Me-
demciemā, Olaines pagasts, un 
Ieviņa 99, 349, Medemciemā, 
Olaines pagasts, vienā nekus-
tamajā īpašumā ar zemes vie-
nības kopējo platību 0,2912 ha  

un piešķirta vienota adrese: 
Ieviņa 99 94, Medemciems, 
Olaines pagasts, Olaines no-
vads, LV- 2127.

• Piešķirtas adreses piecām 
zemes vienībām un uz tām eso-
šām ēkām (būvēm) Olaines pa-
gastā;

• Atbalstīts dārzkopības ko-
operatīvās sabiedrības “Jāņu-
pe-2” projekts “Koplietošanas 
infrastruktūras labiekārtošanas 
pasākumu realizēšanai (iekšē-
jās melioratīvās sistēmas sakār-
tošanai)” par kopējo summu Ls 
1559.88 ar līdzfinansējumu 50 
procentu apmērā (Ls 779.94) 
no Olaines novada pašvaldības 
pamatbudžeta;

• Nolemts finansiāli atbal-
stīt starptautiskās sacensības 
– kausa “Strongman Champi-
ons League Latvia 2013” no-
risi Olaines 1.vidusskolas sta-
dionā 2013.gada 25.maijā no 
plkst.11.00 līdz plkst.20.00.
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•  OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •

•  OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI •
Saistošie noteikumi Nr.9 

Grozījumi Olaines novada domes 2011. gada 25.maija 
saistošajos noteikumos Nr.10 

“PAR MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM  
OLAINES NOVADĀ”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2013.gada 27.februāra  
sēdes lēmumu (2.prot., 37.5.p.). Spēkā no 2013.gada 29.aprīļa

 
Izdarīt Olaines novada domes 2011.gada 25.maija saistošajos noteiku-
mos Nr.10 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā”  
(Olaines novada domes 2011.gada 25.maija sēdes lēmums  
(7.prot., 41.3p.) šādus grozījumus:
1. izteikt 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 
 “5.5. Pabalsti daudzbērnu ģimenēm;’’; 
2. izteikt VIII nodaļu šādā redakcijā: 
 “VIII Pabalsti daudzbērnu ģimenēm
 20. Ģimenēm, kurās ir vismaz trīs bērni, kas nav sasnieguši  
  18 gadu vecumu, un kuras nesaņem sociālās palīdzības  
  pabalstus kā trūcīgas ģimenes, piešķir ēdināšanas pabalstu un 
  pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai.      
  Olaines novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamie  
  turpina saņemt ēdināšanas  pabalstu un pabalstu bērna izglītībai 
  un audzināšanai līdz Olaines novada pašvaldības izglītības  
  iestādes absolvēšanai. 
 
 21. Ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts Olaines novada domes  
  noteiktajā apmērā par faktiski apmeklēto dienu skaitu vienam 
  no daudzbērnu ģimenes bērna vecākiem vai aizbildnim par 
  katru Olaines novadā deklarētu bērnu, kurš apmeklē Olaines 
  novada vai ārpus Olaines novada teritorijas tuvāk  
  pamatdzīvesvietai esošo pirmsskolas izglītības iestādi vai apgūst 
  izglītību Olaines novada vai ārpus Olaines novada teritorijas 
  tuvāk pamatdzīvesvietai esošajā citas pašvaldības izglītības  
  iestādē. 
       Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā par periodu no  
  01.septembra līdz 31.augustam, pamatojoties uz bērna vecāka 
  vai aizbildņa iesniegumu. 
 
 22.  Dienests piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta  
  attiecīgās izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam  
  lēmumu par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu, un ēdināšanas  
  pakalpojuma sniedzējs līdz tekošā mēneša 10.datumam iesniedz 
  Dienestam rēķinu apmaksai par konkrētajam bērnam iepriekšējā 
  mēnesī ēdināšanai izlietoto summu. 
 
   23.  Pabalstu Ls 50 apmērā, pamatojoties uz iesniegumu, kas  
  iesniegts Dienestā līdz attiecīgā gada 1.oktobrim, mācību  
  līdzekļu iegādei sakarā ar mācību gada sākumu piešķir vienam 
  no daudzbērnu ģimenes bērna vecākiem vai aizbildnim par katru 
  bērnu, kurš mācās dienas apmācības izglītības iestādē.’’ 

Saistošie noteikumi Nr.6 
Grozījumi Olaines novada domes 2011. gada 26.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.4 
“SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBĀ”
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2013.gada 27.februāra sēdes lēmumu (2.prot., 37.2.p.). 

Spēkā no 2013.gada 29.aprīļa 
 
Izdarīt Olaines novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Sociālo pakalpojumu saņem-
šanas un samaksas kārtība Olaines novada pašvaldībā “ (Olaines novada domes 2011.gada 26.janvāra sēdes 
lēmums (1.prot., 13.p.) šādus grozījumus:
 
1. izteikt 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā: ‘‘6.4. transporta un ratiņkrēsla pacēlāja pakalpojumi;’’ 
2. izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: “VII Transporta un ratiņkrēsla pacēlāja pakalpojumi’’
3.  papildināt 23.punktu aiz vārdiem “saņemt transporta’’ ar vārdiem “un ratiņkrēsla pacēlāja’’. 
4.  papildināt 30.punktu ar 30.3.apakšpunktu šādā redakcijā: “30.3. ratiņkrēsla pacēlāja pakalpojumi’’. 

Izdarīt Olaines novada domes 2012.gada 25.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.8 “Par sociālās palīdzības 
piešķiršanas un saņemšanas kārtību Olaines novadā” 
(Olaines novada domes 2012.gada 25.jūlija sēdes 
lēmums (11.prot, 29.1p.)) šādus grozījumus:
1.  papildināt 14.punktu ar otro teikumu šādā  
 redakcijā: “Garantētais minimālais ienākumu  
 līmenis vienai personai ir 40 lati mēnesī.’’ 
2. aizstāt 20.5.apakšpunktā skaitli “80’’ ar skaitli 
 “100’’. 
3. papildināt 25.1.apakšpunktu aiz skaitļa “30’’  
 ar vārdiem “par katru ģimenes locekli’’; 
4. papildināt 25.2.apakšpunktu aiz skaitļa “30’’  
 ar vārdiem “par katru personu’’; 
5.  papildināt 25.3.apakšpunktu aiz skaitļa “40’’  
 ar vārdiem “par katru personu’’; 
6.  svītrot 26.punkta pirmajā teikumā vārdus  
 “vai stingrās uzskaites kvīšu’’; 
7.  papildināt 26.punktu ar otro teikumu šādā  
 redakcijā: “Ja persona ir iesniegusi čekus vai to
 kopijas par bezrecepšu medikamentu iegādi, 
 Dienestam ir tiesības pieprasīt no personas  
 ārstējošā ārsta izziņu par minēto medikamentu
 iegādes pamatotību.’’ 

8. 29.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
 “29.1. tiek piešķirts trūcīgu ģimeņu bērniem, kuri 
 nav sasnieguši 18 gadu vecumu un apgūst  
 izglītību Olaines novada vai ārpus Olaines novada 
  teritorijas tuvāk pamatdzīvesvietai esošā citas  
 pašvaldības izglītības iestādē. 
     Olaines novada pašvaldības izglītības iestāžu 
 izglītojamie turpina saņemt pabalstu līdz Olaines
 novada pašvaldības izglītības iestādes 
 absolvēšanai.’’ 
9. papildināt 30.1. apakšpunktu aiz vārdiem “Olaines 
 novada’’ ar vārdiem “vai ārpus Olaines novada
 teritorijas tuvāk pamatdzīvesvietai esošās’’. 
10. papildināt 35.punktu ar otru teikumu šādā 
 redakcijā: 
 “Olaines novada pašvaldības izglītības iestāžu
 izglītojamie turpina saņemt pabalstu līdz Olaines 
 novada pašvaldības izglītības iestādes 
 absolvēšanai.’’ 
 
 
 Priekšsēdētāja vietniece
 I.Purviņa 

 Saistošie noteikumi Nr.8 
Grozījumi Olaines novada domes 2012. gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 

“PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PIEŠĶIRŠANAS UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBU  
OLAINES NOVADĀ”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2013.gada 27.februāra sēdes lēmumu (2.prot., 37.4.p.) 
Spēkā 2013.gada 29.aprīļa 



8

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
aprīlī

70. gadskārtā
Apsīti Laimu
Beļski Vasiliju
Dzalbi Benitu
Egorovu Antoninu
Isajevu Viktoru
Konopļovu Margaritu
Kupirovu Mariju
Pāži Andreju
Peško Mihailu
Ponkratjevu Kārli
Siliņu Liliju
Stepaņanu Antonu
Vaščenko Mihailu
Zavadsku Nadeždu
Zuju Vilhelmu

75. gadskārtā
Bogdanovu Teresu
Dumpi Ausmu
Fedčuku Anatoliju
Jankovski Vladislavu
Kaptjugi Anatoliju
Kravčevsku Maiju
Krichiane Lidia
Kurenkovu Maiju
Maksimovu Mariju
Petraškeviču Jadvigu
Petrovu Liudmilu
Petrovu Nikolaju
Portnovu Genaīdu
Turlo Juri
Volkoviču Nadeždu
Zīvarti Valentīnu

80. gadskārtā
Baroniņu Antoniju
Grigoriev Mikhail
Ivanovu Leokadiju
Kaptjugs Georgiju
Kārkliņu Fēliksu
Klismetu Poļinu

85. gadskārtā
Gribustu Juri
Mežali Ludmilu
Perevozčikovu Ņinu
Popmani Tamāru

90.gadskārtā
Dabrā Olgu
Kočņevu Annu
Rubeni Veru

92.gadskārtā
Korotkihu Emmu
Mironovu Pelageju

Olaines novada pašvaldības 
informatīvs izdevums  
“Olaines domes vēstis”

Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus sūtiet 
uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv 
vai zvaniet pa tālr. 67146026, 
67146022.

Par rakstu saturu atbildīgi rakstu 
autori. Rakstos paustais viedoklis 
ne vienmēr atspoguļo pašvaldības 
viedokli.

Pasākumi Olaines novadā maijā

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie mirušie
no 2013.gada 21.marta līdz 25.aprīlim

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Mazā plaukta izstāde “Nedrīkst baltu baznīcu tēlot, 
ja tai mūros dvēseles nav”. 26.aprīlī dzejniekam, 
tulkotājam Guntaram Godiņam - 55 (1958) 
Olaines Eksotisko Deju Studijas 
“Oriental Flowers” koncerts 
Bērnu deju kolektīva “Pienenīte” 
30 gadu jubilejas pasākums 
Mātes dienai veltīta iespieddarbu izstāde 
“Es uzaugu pie māmiņas” (1.-4.klasei) 
Tikšanās “Ko dos uzņēmējam un vienkāršam pilsonim 
pāreja uz eiro valūtu” 
Saruna ar finansistiem un pārstāvjiem no www.eiro.lv 
Olaines novada futbola 
turnīrs
Olaines izglītības iestāžu sporta spēles 
Pavasara stafetes (1.-12.klase) 
Latvijas jauno vokālistu un popgrupu konkurss 
“Pavasara balsis 2013”
Mātes dieni veltīts bērnu deju kolektīva 
“Pienenīte” koncerts   
Auto orientēšanās sacensības 
“Novada medības” 
Interešu izglītības pulciņu koncerts
Deju kolektīva “ Pienenīte” un 
sadraudzības kolektīva no Lietuvas koncerts 
Olaines un Mārupes mūzikas skolu stīgu orķestru koncerts 
“Ieskandinot novada svētkus!” 
Liliputu cirks

Liliputu cirks 

Gaismas bibliotēka,  
Gaismas ielā 1-1,  
Stūnīšos 
Olaines Kultūras nams, 
Zeiferta ielā 11, Olainē 
Jaunolaines Kultūras nams, 
Meža iela 2, Jaunolainē 
Olaines bibliotēkas Bērnu lit. nodaļa,  
Kūdras ielā 16, Olainē 
Olaines Vēstures un mākslas muzejs, 
Zemgales iela 33, Olainē 

Olaines stadions, 
Zeiferta ielā 4, Olainē 
Olaines stadions, 
Zeiferta ielā 4, Olainē 
Olaines Kultūras nams, 
Zeiferta ielā 11, Olainē
Jaunolaines Kultūras nams, 
Meža iela 2, Jaunolainē 
Jaunolaines kultūras nams, 
Meža iela 2, Jaunolainē 
Mežaparka estrāde, Olainē 
Mežaparka estrāde, 
Olainē 
Olaines Kultūras nams, 
Zeiferta ielā 11, Olainē 
Olaines Kultūras nams, 
Zeiferta ielā 11, Olainē
Jaunolaines Kultūras nams, 
Meža iela 2, Jaunolainē 

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

KAD  KAS  KUR

Murāne Janīna, 88 gadus veca - 25.03.2013
Fiļipovičs Ivans, 73 gadus vecs - 08.04.2013
Kotova Veronika, 73 gadus veca - 31.03.2013
Krisanovs Valērijs, 60 gadus vecs - 19.03.2013
Krivčenko Marija, 68 gadus veca - 23.03.2013
Kurbatova Sofija, 73 gadus veca - 23.04.2013
Kutjko Jevgeņija, 75 gadus veca - 23.04.2013

Lismane Rita, 39 gadus veca - 08.04.2013

Līdumniece Biruta, 82 gadus veca - 09.04.2013
Pavlovičs Jānis, 69 gadus vecs - 27.03.2013
Plotkans Alberts, 70 gadus vecs - 30.03.2013
Podreza Nadežda, 82 gadus veca - 19.04.2013

Reirs Kārlis, 74 gadus vecs - 09.04.2013
Šabanova Zofija, 82 gadus veca - 16.04.2013
Vancāns Pēteris, 71 gadu vecs - 24.04.2013

Katkevičs Andris, 50 gadus vecs - 07.04.2013

No 26.aprīļa - 03.maijam

 
27.aprīlī plkst. 18:00
 
27. un 28. aprīlī
 
No 29.aprīļa līdz 24.maijam
 
30.aprīlī plkst. 16:00 

11.maijā plkst. 10.00 

Maijā (datums tiks precizēts) 

11.maijā plkst. 11.00

12.maijā plkst. 15:00  

18.majā plkst. 10.00 

15.maijā plkst. 18.00 
17.maijā 

18.maijā plkst. 14.00 

19.maijā plkst. 17.30

19.maijā plkst. 19:30       

INFORMĀCIJA PAR AUTOBUSU 
(SABIEDRISKĀ TRANSPORTA) 

“VAIVADI – JAUNOLAINE – OLAINE”
MARŠRUTU 

Olaines novada dome turpina autobusa sabiedriskā 
transporta maršruta “Vaivadi – Jaunolaine – Olainē” fi-
nansēšanu līdz 2013.gada 1.oktobrim, nodrošinot vie-
nu reisu divas reizes nedēļa (pirmdien un ceturtdien, 
izbraucot no Vaivadiem 9.00 un no Olaines pilsētas 
13.00).

MARŠRUTA KUSTĪBAS SARAKSTS: 
No Vaivadiem 9.00, Egles 9.08, Zīles 9.09, Tulpe 9.11, 
Mežsētas 9.13, Medņi 9.14, Ceriņi 9.15, Lībieši 9.16, 
Lazdas 9.17, Ozollejas 9.18, Puriņi 9.19, Jāņupe 9.20, 
Celtnieks 9.21, Dāvi 9.22, Ābeles 9.23, Kalniņi 9.29, Pa-
grieziens uz Olaini 9.30, Dambji 9.31, Apšukalni 9.33, 
Lubaušu ciems 9.39, Jaunolaine 9.42, Olaines pilsēta 
9.48.

No Olaines pilsētas 13.00, Jaunolaine 13.15, Lubaušu 
ciems 13.18, Apšukalni 13.21, Dambji 13.23, Pagrieziens 
uz Olaini 13.24, Kalniņi 13.25, Ābeles 13.31, Dāvi 13.32, 
Celtnieks 13.33, Jāņupe 13.34, Puriņi 13.35, Ozollejas 
13.36, Lazdas 13.37, Lībieši 13.38, Ceriņi 13.39, Medņi 
13.40, Mežsētas 13.41, Tulpe 13.43, Zīles 13.45, Egles 
13.46, Vaivadi 13.50

Ar pavasara iestāšanos un sniega nokušanu daudzviet 
Olaines novadā paveras nepievilcīga aina, kur nav 
savākti suņu izkārnījumi. Turpinot teritorijas sakop-
šanas darbus un rūpējoties par vides piesārņošanas 
samazināšanos, Olaines novada pašvaldībā izvietotas 
papildus informatīvās zīmes “Lūdzu, sakop!”.
Informatīvās zīmes ir aicinājums suņu īpašniekiem būt 
atbildīgiem un savākt sava mīluļa ekskrementus. 

Atgādinām, ka Ministra kabineta noteikumu Nr.266 
“Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēša-
nai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstā-
dēs, kā arī suņa apmācībai” 52.3 punkts paredz, ka 
mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam 
ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava 
mājas dzīvnieka ekskrementus. Noteikumos sacīts, 
ja īpašnieks vai turētājs neievēro šos noteikumus, viņš 
tiek saukts pie administratīvās atbildības. 
Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu  
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu:  
no 5 līdz 250 latiem.
Būsim atbildīgi par mūsu mazajiem draugiem un rūpē-
simies par vidi, kurā dzīvojam!

LŪDZU,
SAKOP!


