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Glābējs 
krīzē

Par darbu informē SOS 
bērnu ciematu koordinatore 
Solvita Degle

2. lpp.

Vārds  
deputātam

Deputāts Jānis Sarva stās-
ta un vērtē darbus pagastā un 
pilsētā

3. lpp.

Melnais 
stārķis

Olaines novada Pēternieku 
apkaimē novērots lidojam mel-
nais stārķis

5. lpp.

Muzeju 
nakts 2011

Fotoreportāža. Muzeju nak-
ti 2011 apmeklējuši 2012 ska-
tītāji

7. lpp.

Atpakaļ 
uz mājām
Visi plūdu laikā evakuētie 

Olaines novada iedzīvotāji at-
griezušies mājās

8. lpp.

Informējam, ka Olaines pilsē-
tas svētku laikā no 28. maija plkst. 
10.30 līdz 29. maija plkst. 5.00 tiks 
slēgta transportlīdzekļu kustība 
Zemgales ielā posmā no Skolas ie-
las līdz Dzērvenītes ielai. Aicinām 
autovadītājus izmantot apbrauk-
šanas ceļus. 

28. maijā Olainē:

Olaines novada iedzīvotā-
ji Lielajā talkā piedalījās jau 
ceturto reizi. Organizējot tal-
ku, pašvaldība lika uzsvaru 
uz publisko vietu sakārtoša-
nu un aicināja arī visas dārz-
kopības sabiedrības sakopt 
koplietošanas teritorijas un 
to apkārtni. 

Kaut arī dārzkopības sa-
biedrības teritorijas ir pri-
vātīpašums, un tām pašām ir 
jārūpējas par savas teritorijas 
sakopšanu un atkritumu izve-
šanu, lai novads būtu sakop-
tāks pašvaldība izdalīja mai-
sus, nodrošināja un apmaksāja 
talkas laikā savākto atkritumu 
izvešanu. Šim pašvaldības ai-
cinājumam atsaucās 30 dārz-
kopības sabiedrības. 

Lielā talka Olaines novadā
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• Zemgales ielā posmā no Sko-
las ielas līdz Dzērvenītes ielai nebūs 
iespējams iebraukt un izbraukt no 
dzīvojamās mājas Zemgales ielā 34 
pagalma. Zemgales ielas 34 dzīvoja-
mās mājas iedzīvotāju ērtību un svēt-
ku dalībnieku drošības dēļ, lūdzam 
savlaicīgi pārvietot automašīnas vie-
tās, kur nebūs slēgta satiksme.

• 28.maijā no plkst.10.30, visas 
dienas laikā autobuss nepieturēs 
pieturā pie 2. vsk. stadiona (tuvākās 
pieturas – galapunkts Parka ielā un 
pietura pretī veikalam “Maxima”).

Atvainojiet  
par sagādātajām neērtībām!

Svētku organizatori

Pavisam Olaines nova-
dā tika sakoptas 70 vietas 
jeb talkošanas objekti, t.sk. 
Olainē, Jaunolainē, Gaismās, 
Medemciemā, Pēterniekos, 
Grēnēs, Jāņupē u.c. (41 ob-
jekts Olaines pagastā, 29 ob-
jekti Olaines pilsētā). Olaines 
novadā talkas laikā tika pie-
dāvāti dažāda veida darbi – 
atkritumu savākšana, rotaļu, 
sporta un atpūtas laukumu sa-
kārtošana, t.sk. arī krāsošana, 
apzaļumošana.

30.aprīlī bija vērojama lie-
la atsaucība no iedzīvotāju un 
dažādu organizāciju puses. 
Kopumā talkā piedalījās aptu-
veni 1500 cilvēki, t.sk. novada 

turpinājums 5. lpp. u 

Olaines pirmsskolas izglītības iestāžu 
grafiks 2011. gada vasaras periodā

OPII „Zīle” slēgts bērnu apmeklējums 
no 1. jūnija līdz 15. jūlijam;

OPII „Dzērvenīte” slēgts bērnu apmeklējums 
no 18. jūlija līdz 12. augustam;

OPII „Magonīte” slēgts bērnu apmeklējums 
no 1. jūlija līdz 29. jūlijam;

OSPII „Ābelīte” slēgts bērnu apmeklējums  
no 27. jūnija līdz 22. jūlijam.

Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Zīle”, 
„Dzērvenīte”, „Magonīte” un „Ābelīte” pašvaldī-
bas grupu bērnu vecākiem atļauts nepieciešamī-
bas gadījumā ievietot bērnu strādājošā Olaines 
pirmsskolas izglītības iestādē, saskaņojot to ar 
iestādes vadītāju.
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Iedzīvotājiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo 
īpašumu Olaines novadā, PIRMS IEGĀDĀTIES NE-
KUSTAMO ĪPAŠUMU būtu Olaines novada būvvaldē 
jānoskaidro:
• vai nodrošināta juridiska piekļūšana līdz valsts vai 

pašvaldības autoceļiem,
• vai teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktā 

atļautā (plānotā) izmantošana atbilst būvniecības ie-
cerei,

• vai detālplānojumā iekļauta sadaļa par detālplāno-
juma realizācijas kārtību, kurā norādīta iekļaujamā 
informācija par pasūtītāja – īpašnieka izbūvējamām 
inženierkomunikācijām: 1) centralizēto ūdens apgādi 
vai informācija par pieslēguma pie perspektīvā ma-
ģistrālā ūdensvada izbūvi; 2) vietējās lokālās ūdens 
ņemšanas vietu, centralizētu kanalizācijas tīklu pie-
slēgumu esošām vai jaunām attīrīšanas ietaisēm,

• vai līdz kanalizācijas tīklu izbūvei paredzētas hermē-
tiski slēgtas sertificētas izsmeļamās akas vai septikas, 
kas ir sertificētas vai bioloģiskās attīrīšanas ietaises,

• vai ielu apgaismojums izbūvēts saskaņā ar tehniska-
jiem noteikumiem,

• vai izbūvētas iekšējās ielas saskaņā ar detālplānojuma 
ceļa shēmu un tehnisko projektu. Pirmajā etapā ceļu 
izbūvē un segumu veido no šķembām. Cieta seguma 
ceļa vai ielas, kas nav pašvaldības īpašums, izbūve 
notiek par zemesgabalu īpašnieku līdzekļiem,

• vai perspektīvā paredzēta centralizēta gāzes apgāde 
no projektējamā gāzes vada,

• vai nodrošināta ceļu un ielu, apgaismojuma un ma-
ģistrālo inženiertīklu uzturēšana līdz to nodošanai 
pašvaldībai. Pašvaldība var izskatīt jautājumu par 
bez atlīdzības objektu nodošanu tās īpašumā (dāvi-
nājums) tikai par izbūvētiem un ekspluatācijā nodo-
tiem objektiem.

Centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu iz-
būves gadījumā pieslēgums tīkliem ir obligāts visiem 
īpašniekiem attiecīgajā detālplānojuma teritorijā, neat-
karīgi no īpašuma sadales.

Esošo lokālo attīrīšanas ietaišu un ūdens urbumu 
tamponēšana notiek par īpašnieku līdzekļiem pēc cen-
tralizēto komunikāciju pieslēgšanas.

Pie nodošanas ekspluatācijā uzrādāms atbilstošs at-
tīrīšanas ietaišu sertifikāts un krājrezervāra sertifikāts 
un slēptu darbu akts par tā hermētiskumu, kā arī līgums 
par vietu (kas ir tiesīga pieņemt notekūdeņus) uz kurieni 
notiks notekūdeņu izvešana.

Detālplānojuma realizācijas noteikumus iekļauj de-
tālplānojuma saistošajā daļā un tos paraksta visi īpašnie-
ki (arī pēc īpašnieku maiņas) attiecīgajā detālplānojuma 
teritorijā. Ja kāds no īpašniekiem nav šos noteikumus 
parakstījis, tas neatbrīvo viņu no nosacījumu ievēroša-
nas.

Ja paredzēta sadale vai būvniecība zemes gabalos, 
kam minimālā platība nosaka centralizētu pieslēgumu 
ūdens apgādei un kanalizācijai, komunikācijas jāizbū-
vē līdz ūdens ieguves un notekūdeņu novades vietai un 
jānodod ekspluatācijā par zemes īpašnieku līdzekļiem, 
būvatļaujas dzīvojamo māju būvniecībai izdod pēc būv-
atļaujas saņemšanas ūdensapgādes un kanalizācijas sis-
tēmas komunikāciju izbūvei, bet pieņem ekspluatācijā 
pēc komunikāciju nodošanas ekspluatācijā.

Ja esošo vai perspektīvo attīrīšanas ietaišu un ūdens 
ņemšanas objektu jauda nenodrošina atbilstošu apjomu, 
šo objektu paplašināšana var tikt realizēta par zemes 
īpašnieku līdzekļiem, ja attīrīšanas ietaišu un ūdens 
ņemšanas objektu īpašnieks tam piekrīt un pastāv teh-
niskas iespējas realizācijai.

Ģimeņu stiprināšanas pro-
jekts Olaines novadā noslēdz 
projektu „Glābējs no krīzes 
krīzē”

Biedrības „Latvijas SOS 
Bērnu ciematu asociācijas” Ģi-
meņu stiprināšanas un atbalsta 
projekta Olaines novadā ietvaros 
no 2010.gada 1.marta līdz 2011.
gada 30.aprīlim tika īstenots 
„Sorosa fonda Latvija” Ārkārtas 
palīdzības fonda projekts „Glā-
bējs no krīzes krīzē – apstākļu 
uzlabošana uz robezšķirtnes eso-
šajās ģimenēs un ģimenēs augo-
šo bērnu integrācija sabiedrībā”. 

No Sorosa fonda saņemtais 
finansējums vairāk nekā 32 500 
euro apmērā ļāva SOS Bērnu 
ciematu asociācijai aizvadītā 
gada laikā ievērojami izvērst ģi-
meņu stiprināšanas projekta dar-
bu Olaines novadā. Projekta ie-
tvaros ģimenēm ar bērniem bija 
pieejama neliela materiālā palī-
dzība. Kā atzīst projektā iesais-
tītās ģimenes: „Papildus mate-
riālajai palīdzībai, ko saņēmām, 
daudz nozīmīgāks bija morālais 
un psiholoģiskais atbalsts, iespē-
ja apzināties, ka savās problē-
mās neesam vieni, dzirdēt labus 
vārdus un sagaidīt izpratni.”

Papildus jau esošajām psiho-
loga konsultācijām, pateicoties 
Sorosa fonda projektam, gada 
laikā esam spējuši nodrošināt 
papildus psiholoģiskā atbalsta 
konsultācijas 35 bērniem un 59 
vecākiem 584 stundu apjomā. 

75 personas (49 bērni un 26 
bērnu aprūpes veicēji) no 18 ģi-
menēm piedalījās 3 dienu „Ģi-
menes skolā” – izglītojošos un 
motivējošos vasaras semināros. 
Galvenā uzmanība tika vērsta uz 
veidiem, kā semināra dalībnieki 
individuāli un ģimenēs  var uzla-
bot savu emocionālo pašsajūtu, 
ieraudzīt savas spējas, izmanot 
tās, ieraudzīt savu bērnu spēcīgās 
puses. Bērni un vecāki darbojās 
izglītojošās, radošās grupās, pie-
dalījās sporta aktivitātēs, lekciju 
ciklos u.c. aktivitātēs. Vecāki 
atgriezeniskajā saitē minēja, ka 
ieguvums no grupu darba būs – 
vairāk uzmanības un laika veltīt 
savām vajadzībām, līdzsvarot 
vecāku ikdienas darbošanos, lai 
vairāk pietiktu laika rotaļām ar 
bērniem. Pēc semināra vecāki 
atzīmēja, ka „pavadītais laiks 
bija ne tikai pilns ar noderīgām 
nodarbībām un pasākumiem, bet 
arī garīgi stiprinošs. Informācija, 
kas mums dota semināra laikā, 
tika ienesta ģimenēs, kas palī-
dzēja saglabāt daudzas ģimenes, 
iemācīja saprast sevi, otru pusī-
ti un savus bērnus. Atgriežoties 
mājās jutāmies ļoti pozitīvi uz-
lādēti un spēka pilni veidot savu 
dzīvi labāku un skaistāku.”. 

Viena no aktivitātēm - „Ģi-
mene palīdz ģimenei” kurā ve-
cāki, kas paši ir izkļuvuši no 
krīzes bija ar mieru dalīties savā 
pieredzē ar citām projekta ģime-
nēm krīzes situācijā, motivēt tās 
un mācīt tām kādus arodus vai 

citas dzīvē noderīgas iemaņas. 
Par savu ieguldījumu, patērēto 
laiku un iesaistīšanos 4 ģimenes 
saņēma materiālu atlīdzību – sti-
pendiju. 

Kā rāda pieredze, ģimenes, 
kas atrodas krīzes situācijā, 
daudz labāk pieņem atbalstu un 
padomu no kāda, kam pašam ir 
bijusi līdzīga pieredze, tādēļ sti-
pendijas mērķis no vienas puses 
bija iegūt labākus un ātrākus 
rezultātus krīzes risināšanā, kā 
arī iespēju attīstīt solidaritāti un 
izveidot savstarpējās palīdzības 
tīklu konkrētajā pilsētā vai nova-
dā, kas darbosies arī pēc projekta 
nobeiguma. 

Kopš 2010.gada 21.augus-
ta Ģimeņu stiprināšanas un at-
balsta Olaines novadā projekta 
ietvaros vienu/divas reizes mē-
nesī notikušas floristikas nodar-
bības. Kopā īstenotas 14 nodar-
bību cikli, kurus apmeklējušas 
33 personas (17 bērni un 16 
bērnu aprūpes veicēji). Nodar-
bību laikā tika veidotas dažādas 
kompozīcijas, piem. konfekšu 
lietussargs, konfekšu pušķis, 
Adventes vainagi, grāmatas, 
somas, tortes u.c. brīnumi, kuru 
tapšanā izmantoti sausās flo-
ristikas materiāli un konfektes. 
Paldies sakām nodarbību vadī-
tājai Ingai par savu ieguldījumu 
projekta aktivitātes īstenošanā, 
mācot ģimenēm floristikas pa-
matus. Jāteic, ka nodarbību laikā 
apgūtās prasmes ļauj ģimenēm 
taupīt savas finanses, pagatavo-
jot skaistas svētku dāvanas no 
mājās esošiem materiāliem, kā 
arī iegūt papildus ienākumus, 
tirgojot pašgatavotās floristikas 
kompozīcijas. 

Projekta ietvaros viena ģi-
mene veikusi aprūpi mājās, pa-
līdzot veikt dažādus darbus māj-
saimniecībā nepilngadīga bērna 
mātei, kura veselības stāvokļa 
dēļ pati to nav spējusi veikt. Pa-
teicamies Anitai par savu pūļu 
ieguldījumu.

Šī gada sākumā uzsāktas 
praktiskas grupu nodarbības 
bērniem vecumā no 5 līdz 11 
gadiem un vecākiem „Mazais 
amatnieks”. Notikušas 8 amat-
nieku nodarbības zēniem, mei-
tenēm un vecākiem, kurās dalīb-
nieki strādāja ar naglām, āmuru, 
zāģi, mācoties no koka gatavot 
dažādus amatniecības darbus, 
piem. putnu barotavas, putnu bū-
rus u.c. Ir tapusi pat „bruņinieku 
pils”, kuras tapšanā piedalījās 
katrs grupas dalībnieks. Vairā-
kiem bērniem šī bija pirmā reize, 
kad rokās tika turēti amatniecī-
bas darba rīki. Kopīgi iepazinām 
dažādas naglas, sākot no maza-
jām kurpnieku nagliņām līdz pat 
naglām, kuras tiek izmantotas 
būvniecībā, zirgu apkalšanai 

un pat kādreiz tika izmanto-
tas dzelzceļa darbos. Minējām 
mīklas, skatījāmies nodarbību 
vadītāja sagatavoto materiālu 
par putniem, kuri ziemo Latvijā 
un kuriem bērni gatavoja putnu 
barotavas un putnu būrus put-
niem, kurus gaidām atgriežoties 
no siltajām zemēm. Nodarbībās 
piedalījušies 19 bērni un 12 ve-
cāki. Paldies par grupas vadīša-
nu Mārtiņam un Ilzei.

Māmiņas ar savām meitām 
varēja piedalīties 8 nodarbībās, 
mācoties adīt, tamborēt, filcēt, 
izšūt ar lentītēm, kā arī katra no 
dalībniecēm varēja jautāt pado-
mu sev interesējošos jautājumos. 
Pateicamies tekstilmāksliniecei 
Anitai par savu ieguldījumu un 
darbu nodarbību vadīšanā. No-
darbībās piedalījušies 5 bērni un 
6 māmiņas. Nu, dāmas un dā-
mītes varēs rotāties ar pašgata-
votām rotām, tamborētām matu 
lentēm, ziediem, tamborētām 
somām, čībām u.c. Mācījāmies 
izmantot rokdarbu pagatavoša-
nai izejmateriālus, kurus esam 
raduši izmest atkritumu tvertnēs. 
Proti, no reklāmas bukletiem, 
kuri krājas mūsu pasta kastēs, 
gatavojām skaistus groziņus, 
kas izmantojami gan kā zīmuļu, 
diegu u.c. sadzīves priekšmetu 
glabāšanas trauki. Atliek vien 
nedaudz citādi palūkoties uz lie-
tām, kuras Tev apkārt un radoši 
darboties, vēlāk gūstot gandarī-
jumu par paveikto.

Projekta aktivitātē „Ģimene 
– ģimenei” savstarpējā pieredzes 
un amatu prasmju apmaiņas 
programmā iesaistījās 54 perso-
nas (31 bērns un 23 bērnu aprū-
pētāji) no 29 ģimenēm. 

„Esam ārkārtīgi gandarīti, 
ka projekts „Glābējs no krīzes 
krīzē” SOS Bērnu ciematu aso-
ciācijai ļāva sniegt ģimenēm ar 
bērniem tik ļoti nepieciešamo 
palīdzību krīzes brīžos, ievēro-
jami izvēršot asociācijas ģimeņu 
stiprināšanas aktivitātes. Šis pro-
jekts mums deva iespēju ne tikai 
stiprināt ģimenes, kas nonākušas 
krīzes situācijās, bet arī mudināt 
tās solidarizēties un attīstīt ģime-
ņu savstarpējo palīdzības tīklu, 
šādā veidā stiprinot vietējās ko-
pienas,” stāsta Latvijas SOS bēr-
nu ciematu asociācijas direktore 
Ilze Paleja. 

Lai arī projekts „Glābējs no 
krīzes krīzē” noslēdzies, SOS 
Bērnu ciematu asociācija ģi-
meņu stiprināšanas projekta 
Olaines novadā ietvaros turpi-
na sniegt palīdzību ģimenēm ar 
bērniem, kas nonākušas dažādās 
krīzes situācijās. 

Solvita Degle, 
ģimeņu stiprināšanas un 
atbalsta Olaines novadā 

projekta koordinatore

Pirms nekustamā 
īpašuma iegādes

BŪVVALDE INFORMĒNoslēdz projektu  

Glābējs no krīzes krīzē
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Vārds deputātam

Jānis Sarva, A8 partija

Sveicināti novadnieki pil-
sētā un laukos!

Pienākusi mana kārta kā 
deputātam izteikties novada 
vēstīs.

Nerakstīšu par pavasari un 
putniņiem, bet nedaudz par 
sevi un darbiem pagastā un pil-
sētā.

Piedodiet man par izteikto 
domu īsumu, jo neesmu runā-
tājs vai rakstnieks. Esmu de-
putāts bez pieredzes un rutīnas 
varas koridoros, un Saeimas 
klasifikācijā pieskaitāms “zaļo 
gurķu” kategorijai.

Tomēr tas nenozīmē, ka 
man nav savs vērtējums par 
novadā notiekošo un tas dod 
man iespēju brīvāk izteikt sa-
vas domas.

Domē algotu darbu neie-
ņemu. Valstī un novadā no-
tiekošais man vienmēr ir bijis 
svarīgs. Piedalījos gan barikā-
žu laika, gan puča laika pasā-
kumos, tāpēc arī esmu zemes-
sardzes ierindā. Darba gaitās 
nācies daudz tikties gan ar pil-
sētas, gan pagasta iedzīvotā-
jiem.

 Redzu, ka atrašanās pie va-
ras dod labklājību, bet zaudē-
jot to, zūd arī labklājība, tāpēc 
tiek izmantoti jebkādi līdzekļi. 
Demokrātija pie mums vēl īsti 
negrib ieviesties.

Gribu izteikties par notiku-
šo pagastā un notiekošo manā 
deputāta darbā. Redzēju un 
piedalījos sava nelaiķa tēva ak-
tivitātēs par tīru vidi pagastā. 
Par cīņu pret bīstamo atkritu-
mu poligona izvietošanu purva 
malā. Redzu nolaidību bīstamo 
šķidro atkritumu baseina ap-
saimniekošanā.

Redzēju amatpersonu div-

kosību un lišķību. Atceroties 
zemes reformu pagastā, pat ru-
nāt negribas. Tās gaitā jāšaubās 
vai kāds domāja par pagasta 
attīstību, un likumā noteiktajā 
kārtībā necentās reformas veikt 
pagasta interesēs. Lielveikals 
ir Jaunolaines sapnis. Pagastā 
strādājošo “skapjos tika ielikti 
skeleti” zemes gabalu formā un 
izveidota paklausīga, klusējoša 
komanda.

Tuvojoties pašvaldību vē-
lēšanām, nekautrējoties tiek 
izmantoti visi varai pieejamie 
veidi, tostarp sociālā budžeta 
līdzekļi. Tajā pat laikā, pārē-
jiem sarakstiem startējot jālieto 
tikai savi resursi.

Esam bijuši ļoti nadzīgi uz 
papīru atražošanu, vēl jo labāk, 
ja zini, ka saražotā projektu 
produkcija var būt ar kļūdām, 
nekad netiks realizēta un kļū-
das nebūs redzamas.

Pievērsīšos Priežu ielai gar 
kuru bija aizaudzis grāvis, un 
iela bija bez apgaismojuma. 
Māju pagrabos stāvēja ūdens. 
Kopš neatkarības atgūšanas, 
15 gadu laikā pagastam pēc 
piektā apmaksātā apgaismoju-
ma projekta izstrādes izbūvēja 
apgaismojumu. Rezultāts ir trīs 
lampas uz vienu projektu...Vēl 
trakāk bija ar grāvi. To pagasts 

nespēja iztīrīt. Apvienojoties 
novadā, grāvis gada laikā tika 
iztīrīts, bet atklājās, ka savu-
laik caurteku remontu laikā 
radīta to augstumu nesaderī-
ba. Bet rezultāts ir. Iedzīvotāji 
priecīgi, jo pagrabi mājām at-
kal ir sausi. Paldies novadam 
par labi veikto pagasta lielās 
problēmas atrisinājumu!

Nezinu, cik pagasta budžets 
atskaitīja par “Gaismas pils” 
(grausts pie kluba) projektu pa-
pīru atražošanu. Tāpēc jau jā-
saprot, ka esam tur, kur esam, 
jo neprotam izvērtēt un izdarīt 
secinājumus. Eju pa Olaines 
bruģi un domāju, ja nebūtu 
dažiem lielu ambīciju, tad pa-
gasts būtu saņēmis valsts sub-
sīdijas un būtu nauda bijusi gan 
bruģim, gan pat veloceliņam 
līdz novada centram.

Esmu pagasta iedzīvotājs 
un ikdienā redzu lauku rūpes. 
Gribu īsumā uzskaitīt man re-
dzamās rūpes un redzējumu 
par veicamiem darbiem nova-
dā. Ļoti lielas problēmas nova-
dā rada ceļš A8 pēc rekonstruk-
cijas. Cilvēkiem apgrūtināta tā 
šķērsošana. Esmu veicis iestrā-
des pārejas izveidošanai pie 
p/u Zeiferti, lai saīsinātu ceļu 
uz pastu, medpunktu, aptieku 
un kapsētu, jo minētā vieta ir 

ceļa posmā ar 50km/st. ierobe-
žojumu. Līdzīgas pārejas ir pat 
ceļa posmos, kur ātruma iero-
bežojuma nav. Līdzīga problē-
ma pastāv arī ciematam “Lu-
bauši” un vēl pretī Pārolainei, 
kur gada laikā tika nobraukti 
aptuveni trīs cilvēki, par ko te-
levīzijā uzstājās pārstāvis cien. 
Akantjeva k-gs.

Jārod iespēja kanalizācijas 
trašu pabeigšanai, ko neizdarī-
ja pagasta pastāvēšanas laikā.

“Grēnes” ciematam ir ceļu 
problēma un ūdens apgādes 
jautājums. No spicēm ūdens 
nebūs lietojams, jo ciemats at-
rodas tuvu piesārņojuma plūs-
mai gruntsūdeņos. Pēc sakārto-
šanas prasās ceļš piebraukšanai 
Jaunolaines dzelzceļa stacijai 
no abām sliežu pusēm. Uztrauc 
arī pamanītās, izmestās šļirces, 
kas norāda uz zināmām problē-
mām. Šīs ir tikai dažas no prob-
lēmām, ko iedzīvotāji ir man 
izteikuši. Nav jau viss tik grūti, 
ja būsim aktīvi, negatīvi pret 
slikto un atsaucīgi pret labo.

Esmu vienmēr gatavs uz-
klausīt iedzīvotājus un viņu ie-
rosinājumus neatkarīgi no pie-
ņemšanas laika, kā arī palīdzēt 
savu iespēju robežās.

Priecīgus un siltus vasaras 
svētkus!

Ikvienam jaunietim ir 
iespēja piedalīties Eiropas 
Jauniešu parlamenta sesijās.

Kas ir Eiropas Jauniešu 
parlaments? Eiropas Jaunie-
šu Parlaments (EJP) ir unikāls 
starptautisks jauniešu forums, 
kura galvenais mērķis ir vei-
cināt starpkultūru dialogu, 
sociālo iniciatīvu un jauniešu 
personīgo attīstību. EJP tiek 
pārstāvēts 32 Eiropas valstīs, 
oficiālā un vienīgā EJP pār-
stāvniecība Latvijā ir Jauniešu 
organizācija „Tellus”, kas Lat-
vijā ik gadu organizē reģionā-
lās un nacionālās sesijas, kurās 
ir iespēja piedalīties ikvienam 
9.-11. klases skolēnam.

Vai Olaines jauniešiem ir 
iespēja piedalīties Eiropas 
Jauniešu parlamenta sesi-
jās? Protams! Ja viņi mācās 
kādā no Olaines skolām un ir 
9.-11. klašu skolēni, tad, tik-
līdz skola saņem aicinājumu 
piedalīties kādā no EJP sesi-
jām, tad jebkurš jaunietis var 
izrādīt iniciatīvu un pieteikties. 
Kā arī viņi var sekot līdzi EJP 
jaunumiem mājas lapā –  
www.tellus.lv (pārstāvniecības 
mājas lapa). Ja gadījumā viņu 
skola nav saņēmusi nevienu 
aicinājumu pieteikties, tad viņi 

Piedalies Eiropas Jauniešu parlamenta sesijās!

var sazināties ar kādu no EJP 
koordinatoriem (kontaktinfor-
mācija mājas lapā). Kad šie 
jaunieši būs piedalījušies kādā 
no EJP sesijām, tad varēs do-
māt par to organizēšanu.

Olaines jaunieši jau ir pie-
dalījušies Rīgas reģionālajā se-
sijā, kas norisinājās janvāra sā-
kumā Salaspilī. Taču pavisam 
nesen – 7. un 8. maijā, Jelgavā 
seši Olaines 1. vidusskolas jau-
nieši piedalījās Jelgavas reģio-
nālajā sesijā, kurā iepazinās ar 
EJP darbību un sesijas uzbūvi. 
Sesijas komiteju tēmas bija 
dažādas, taču tās visas kopā 
vienoja ļoti svarīgs sabiedrības 

faktors – cilvēktiesības. Jau-
nieši diskutēja par mazākum-
tautību, sieviešu, organizāciju, 
preses un pat Ķīnas strādnieku 
tiesībām.

Kā noris Eiropas Jau-
niešu parlamenta sesijas? 
Jaunieši, kas piedalās EJP se-
sijā, tiek iedalīti dažādās ko-
mitejās. Katrai komitejai ir 
sava tēma, piem., minoritāšu 
tiesības Latvijā. Komitejas 
darbs sākas ar iepazīšanās un 
saliedēšanās spēlēm, kas rosi-
na jauniešus būt atvērtiem un 
komunikabliem. Kad jaunieši 
ir iepazinušies un saliedēju-
šies, tad sākas nopietns darbs 

Papildus informācija:
http://www.tellus.lv/

http://www.tellus.lv/ejp/

– diskutēšana un rezolūcijas 
rakstīšana. Apmācītu EJP or-
ganizatoru uzraudzībā jaunieši 
mācās izteikt un uzklausīt do-
mas un viedokļus. Šo diskusiju 
laikā jaunieši raksta rezolūciju, 
kurā min konkrētus faktus un 
ieteikumus. Kad rezolūcija ir 
uzrakstīta, tad jaunieši gata-
vojas to aizstāvēt Ģenerālajā 
asamblejā, kas ir EJP sesijas 
noslēgums. Ģenerālajā asamb-
lejā komitejas iepazīstina citus 
jauniešus ar savām rezolūcijām 
– faktiem un ieteikumiem, taču 
citiem jauniešiem ir iespēja uz-
dot jautājumus un balsot, vai 
rezolūciju apstiprināt vai ne. Ja 

balsu pārākums ir par, tad re-
zolūcija tiek apstiprināta un tas 
nozīmē, ka ieguldītais darbs 
diskusiju laikā ir bijis lietde-
rīgs un sekmīgs.

Kas organizē Eiropas 
Jauniešu parlamenta sesijas? 
Sesijas organizē jaunieši, kas 
darbojas organizācijā „Tellus” 
un kas iepriekš ir piedalījušies 
kādā no Eiropas Jauniešu par-
lamenta sesijām. Arī Olaines 1. 
vidusskolas skolēni ir organi-
zatoru komandā un palīdz no-
organizēt EJP sesijas.

Kāda ir rezolūciju jēga? 
Jauniešu sagatavotās rezolūci-
jas tiek nosūtītas valsts iestā-
dēm, kuras tiek aicinātas ņemt 
vērā rezolūcijā rakstītos ietei-
kumus.

Ieva Ozoliņa,
Latvijas Jauniešu  

organizācijas Tellus 
Sabiedrisko attiecību 

koordinatore
ieva.ozolina@tellus.lv

+371 28329487
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iedzīvotāji – gan mazie, gan 
pieaugušie,  dārzkopības sa-
biedrību, Olaines evaņģēliskās 
luterāņu draudzes, Olaines ne-
valstisko organizāciju, pašval-
dības iestāžu pārstāvji, Olai-
nes hokeja kluba biedri u.c. 
Jau otro gadu Olaines cietums 
izrādīja iniciatīvu, un 30.ap-
rīlī 41 notiesātā persona un 4 
darbinieki no Olaines cietuma 
atklātās nodaļas piedalījās Lie-
lajā talkā Olaines pilsētā. Atzi-
nīgi vērtējams ir fakts, ka talkā 
iesaistījās arī daudz bērnu un 
jauniešu.

Pašvaldības atbalsts Lielās 
talkas organizēšanā neapro-
bežojas tikai ar talkas vietu 
izvēli un norādīšanu, maisu 
dalīšanu. Lai talcinieki varē-
tu strādāt, pašvaldība iegā-
dājas arī citas talkošanai ne-
pieciešamās lietas – cimdus, 
krāsas, otas, stādus un citu 
inventāru. Tad, kad talcinieki 
savu darbu bija pabeiguši un 
publisko vietu sakopšanas da-

Aicinām visus Olaines 
novada iedzīvotājus 
apmeklēt Ģimeņu 
dienas pasākumu 

„Kopā varam,  
kopā darām” 

4.jūnijā plkst. 12.00 
Jaunolainē, 
Meža ielā.

Lielā talka Olaines novadā
u turpinājums no 1. lpp. 

lībnieki baudīja pateicībā par 
ieguldītām pūlēm pašvaldības 
sarūpētu tēju, kafiju un pīrā-
dziņus, pašvaldība organizēja 

savāktu atkritumu izvešanu 
un nogādāšanu uz atkritumu 
poligonu „Getliņi”. Lielās tal-
kas ietvaros savākto atkritumu 
izvešanu un nodošanu atkri-
tumu poligonā apmaksā paš-

valdība. SIA „Getliņi EKO” 
no pašvaldības ir pieņēmusi  
20 t par samazinātu izceno-
jumu (t.i. 6,11 Ls/tonnā), sa-
vukārt pārējos savāktos at-
kritumus apmēram 70 tonnas 

pašvaldība nodos bez atlaidēm 
– par 17,87 Ls/tonnā.

Kopīgiem spēkiem ir pa-
veikts liels darbs. Olaines no-
vadā pavisam tika savākti ap-
tuveni 90 t atkritumu, sakārtoti 
un nokrāsoti pieci rotaļu lau-
kumi un viens sporta laukums, 
nokrāsoti 8 soliņi, sakopta vie-
na puķu dobe un apzaļumots 
viens atpūtas laukums, sakop-
tas Olaines novada iedzīvotāju  
iecienītas atpūtas vietas – Stū-
nīšu ezera un Jāņupes karjera 
apkārtne. 

Šie rezultāti ir apliecinā-
jums tam, ka Olaines novada 
iedzīvotāji nav vienaldzīgi pret 
vidi, kurā dzīvo, strādā un at-
pūšas! Ceram, ka līdzcilvēki 
novērtēs viņu darbu.

Paldies visiem talcinie-
kiem!

Lai Olaines novads būtu 
skaistāks, aicinām arī privāt-
īpašniekus, juridiskas organi-
zācijas un pārējas dārzkopības 
sabiedrības sakopt savas teri-
torijas, kā arī ikvienu Olaines 
novada un Latvijas iedzīvotāju 
ikdienā ievērot kārtību un rū-
pēties par vidi, kurā atrodaties.

Pavasara saulgrieži jeb 
Lieldienas ir svētki, kuros vi-
sās pasaules malās un tautās 
cieši savijušies seni rituāli ar 
tradīcijām.

Neatkarīgi no tā, kāda ir 
katra svinētāja pārliecība un 
motīvi, šie svētki nes līdzi prie-
ku par to, ka ir beigusies zie-
ma. Mūsdienās, kā liecina sta-
tistika, aptuveni 90% Latvijas 
iedzīvotāju savā ģimenē ievēro 
tradīcijas un svin Lieldienas.

Šogad ar Olaines domes at-
balstu Lieldienas tika svinētas 
ne tikai Olaines Kultūras namā 
un Jaunolaines Kultūras namā, 
bet arī Olaines novada Me-
demciemā 2011.gada 24.aprī-
lī Lieldienu pasākumā  “Ripo 
saule, ripo ola”, kur piedalījās:
• folkloras kopa „Dzedzieda”;
• bērnu vokālais ansamblis 

”Olaines cālīši” un soliste 
Elizabete Siliņa;

• bērnu deju kolektīvs „Oļi”;
• vidējās paaudzes deju kolek-

tīvs „Janita”.
Lai Lieldienu saulgriežos 

uzkrātā enerģija dod spēku 
lieliem darbiem visa gada ga-
rumā. Lai šajos svētkos ikviens 
no mums, vērojot svētku no-
skaņu un līdzdarbojoties, ie-
domājas kādu labu, sirsnīgu 
vēlēšanos un, lai tā piepildās. 
Domāsim labas domas! Darī-
sim labus darbus!

Anita Kirilova,
Olaines Kultūras centra 

direktore

Lieldienu pasākums Medemciemā

vairāk foto w
w

w
.olaine.lv

vairāk foto w
w

w
.olaine.lv
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Speciāli organizētas aktivitātes brīvā laika pavadīšanai bērniem vasaras brīvlaikā Olaines novadā
kas kad kam kur Atbildīgās iestādes informācija Piezīmes

Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs „OLAKS” 
piedāvā Olaines novada bērniem interesanti un 
lietderīgi pavadīt vasaras brīvdienas Olaines pilsētā
• spēlēt aktīvās sporta spēles (galda tenisu, novusu, 
Tvisteru),
• spēlēt intelektuālās galda spēles (dambretes, šahs, 
Alias, monopols, risks, pasaku ceļš);
• spēlēt lomu un sižeta spēles (leļļu māja, lego 
konstruktors un mašīnas, mīkstās mantas);
• paši jaunākie apmeklētāji kopā ar mammu var 
izbaudīt mūsu „mazuļu stūrīti”

kā visu gadu 
darbadienās 

un sestdienās 
visu 

vecumu 
bērniem

Bērnu un 
jauniešu 
sociālā 

atbalsta centrā 
„OLAKS”, 
Stacijas ielā 
38A, Olainē

Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centra 
„OLAKS” darba laiks vasarā
I    12.00-20.00
II     8.00-20.00    (darbnīca 12.00-16.00)
III    8.00-20.00    (darbnīca 12.00-16.00)
IV    8.00-20.00    (darbnīca 12.00-16.00)
V     8.00-20.00    (darbnīca 12.00-16.00)
VI  10.00-18.00

Sīkāka informācija pa tālruni 67965662, vai 
e-pastā olaks.centrs@inbox.lv, kā arī Olaines 
novada sociālajā dienestā 67146055.

Visas nodarbības ir 
bez maksas. 

Bērnu ēdināšana 
NETIEK 
NODROŠINĀTA.

Radošās darbnīcas
• šūšana;
• veidošana/zīmēšana/aplikācija;
• adīšana/tamborēšana;
• pirogrāfija (zīmējuma izdedzināšana uz koka)

visus vasaras 
mēnešus no 

otrdienas līdz 
piektdienai

Radošās darbnīcas 
• zeķuzvēru šūšna + filcēšana un konstruēšana;
• sedziņu apgleznošana + lakatu vai šaļļu aušana;
• rokassprādžu krāsošana + filcēšana un 
konstruēšana;
• pērļošana pēc shēmas + konstruēšana un aušana;
• vainagu pīšana un Ielīgošanas pasākums

14., 15., 
16., 17., 

21.jūnijā  no 
plkst.11.00 
līdz 14.00

bērni 
no 8 

g.v. un 
jaunieši

Olaines 
Vēstures 

un mākslas 
muzejā, 

Zemgales ielā 
33, Olainē

Olaines Vēstures un mākslas muzejs, 
kontaktpersona Ilze  (tālr.26136083)

Vietu skaits – 
30, iepriekšēja 
pieteikšanās 
obligāta. Bezmaksas.
Precīzāka 
informācija  
www.olaine.lv

Radošās darbnīcas
Rokdarbi, dejošana, sportošana

no 22. līdz 
26.augustam
plkst.10.00 – 
plkst.14.00

bērni 
vecumā 
no 7 - 

14 gadi

Jaunolaines 
Kultūras namā, 

Meža ielā 2, 
Jaunolainē

tālr. 67811305
Vietu skaits – 15.
Nodarbības 
bezmaksas.

Vasaras eko-nometne „Zaļās dienas”
no 6.jūnija 

līdz 
17.jūnijam

bērni 
vecumā 
7 - 12 
gadi

Olaines 
1.vidusskolas 

filiālē „Olaines 
sākumskola”

Meža ielā 2, Jaunolainē

Grupa jau 
nokomplektēta 
– 40 dalībnieki. 
Ar pašvaldības 
līdzfinansējumu.

Vasaras eko-nometne „Varavīksne”
no 6.jūnija 

līdz 
17.jūnijam

bērni 
vecumā 
7 - 12 
gadi

Olaines 
2.vidusskolā Skolas ielā 1, Olainē

Grupa jau 
nokomplektēta 
– 60 dalībnieki. 
Ar pašvaldības 
līdzfinansējumu.

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesnie-
gumu pieņemšanas II kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības 
fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības 
stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ie-
viešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada 18.jūnija līdz 
2011.gada 18.jūlijam.

II kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 219168.50 LVL (divi simti 
deviņpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi latu 50 santīmu).

Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, Daugavas ielā 29, 2.stā-
vā 2-12.kabinētā (tel.: 26440279, 67149874) vai Olaines novadā, Zemgales 
ielā 33 (tālr.67146030)

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas 
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Te-
ritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes “Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana 
un attīstība” ietvaros rīcība:

1. rīcība. „Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un 
attīstība”, pieejamais finansējums 202 214,03LVL; 

Mērķis: sakopjot apkārtējo vidi, vecināt kultūras un tūrisma attīstību cie-
matos, izmantojot dažādus pasākumus

Iespējamie risinājumi (plānotās darbības);
1. Labiekārtot dzīves vidi mājokļa tuvākajā apkārtnē;
2. Mūžizglītības, kultūras un sporta infrastruktūras attīstības veicināšana, 

nodrošināt kultūras un sporta infrastruktūras objektu pieejamību visiem part-

Biedrības „Pierīgas partnerība” paziņojums
nerības teritorijas iedzīvotājiem

Aktivitātes “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infra-
struktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros rīcība:

2. rīcība. Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktū-
ras un pakalpojumu attīstība, pieejamais finansējums 16 954,47 LVL;

Mērķis – radīt brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta pasākumu un aktī-
vās atpūtas vietas, labiekārtot tos, un nodrošināt pieeju visām sociālajām iedzī-
votāju grupām un vecumiem.

Radīt teritorijā esošo kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību sa-
sniedzamību un pieejamība, to apkārtējas vides labiekārtošana, saglabājot un 
sakopjot dabas un kultūras mantojumu.

Iespējamie risinājumi: 
1. Izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai domātas publiski pieejamas vietas 

pie ūdeņiem, nodrošināt ūdeņu piekrastes pieejamību;
2. Celt iedzīvotāju apziņu par dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāša-

nas nepieciešamību
3. Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana
4. Veloceliņu, gājēju celiņus izbūve
5. Tūrisma potenciāla popularizēšana un attīstības veicināšana

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, 
projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinu-
ma saņemšanai var iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība” konsultantu at-
rašanās vietā Mārupes novadā, Daugavas iela 29, atbildīgā Nadīna Millere, 
tālr.67149872, 26440279, nadina.millere@marupe.lv  un Olaines novadā, 
Zemgales ielā 31, atbildīgā Ilze Mazure, tālr.67146030, ilze.mazure@olaine.
lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un mājas lapā 
www.marupe.lv. sadaļā Eiropas Savienība un www.olaine.lv

Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv,  
www.marupe.lv, www.pierigaspartneriba.lv. 
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Vai pašvaldība nevarētu 
palīdzēt risināt jautājumus par 
zāles nopļaušanu, bīstamo koku 
likvidēšanu, un tam līdzīgiem 
darbiem saimniecībās, kur īpaš-
nieki paši veselības vai vecuma 
dēļ, to nav spējīgi izdarīt? 

Olaines novada pašvaldības 
īpašuma apkopi un  apsaimnie-
košanu veic AS „Olaines ūdens 
un siltums”. Pēc privātīpašnie-
ku pasūtījuma  AS „Olaines 
ūdens un siltums” par maksu 
sniedz apkopes un apsaimnie-
košanas pakalpojumu arī privāt-
īpašniekiem. 

Ja iedzīvotāji vēlas pieteikt 
šo pakalpojumu, lūdzam AS 
„Olaines ūdens un siltums” dar-
ba laikā zvanīt pa tālr.28660090.

Vai tiek risināts jautājums 
par dārzkopības teritoriju turē-
šanu atbilstošā kārtībā? 

Olaines novada dome 2010.
gada 29.septembī ir apstiprinā-

jusi saistošos noteikumus Nr.17 
„Olaines novada teritorijas un 
tajā esošo nekustamo īpašumu 
uzturēšanas noteikumi” (http://
www.olaine.lv/uploads/filedir/
Pasvaldiba/Dokumenti/saisto-
sie_noteikumi/teritorijas_ne-
kustamo_ipasumu_uzturesana.
doc) un 2010.gada 25.augustā 
ir apstiprinājusi saistošos notei-
kumus Nr.16 „Olaines novada 
sabiedriskās kārtības un sani-
tārās tīrības noteikumi” (http://
www.olaine.lv/uploads/filedir/
Pasvaldiba/Dokumenti/saisto-
sie_noteikumi/sabiedriska_kar-
tiba_un_sanitara_tiriba.doc).

Noteiktā kārtība attiecas 
uz visiem nekustamā īpašuma 
īpašniekiem, nomniekiem, lie-
totājiem, neatkarīgi, kur atrodas 
nekustamais īpašums. 

Olaines novadā atrodas 48 
dārzkopības kooperatīvi (viens 
no tiem „Lībieši” ir likvidēts). 

• Diāna Smule ievēlēta par 
Olaines novada bāriņtiesas lo-
cekli uz laiku līdz 2014.gada 
29.septembrim.

• Piešķirti Ls 80 K.Taimiņa 
dalībai Starptautiskajā jauniešu 
orķestru konkursā Beļģijā.    

• Ņemot vērā jaukta kora 
„Dziesma” 45 gadu un fol-
kloras kopas „Dzedziedza” 
5 gadu ieguldījumu Olaines 
novada kultūrizglītībā, no-
lemts finansiāli atbalstīt kora 
„Dziesma” un folklora kopas 
„Dzedzieda” dalību koncert-
turnejā Austrijā no 24.jūlija 
līdz 2.augustam (piešķirts 
Ls 1500 (Ls 37,50 uz vienu  
dalībnieku)).

• Nolemts piešķirt pirms-
skolas izdevumu kompensā-
ciju Ls 80,- mēnesī trīs bērnu 
vecākiem, kuru bērni apmeklē 
privāto pirmsskolas izglītības 
iestādi.

• Piešķirta adrese Tiltiņi 
321, Stīpniekos, Olaines pa-
gastā zemes gabalam ar kadas-
tra Nr.8080 018 0613. 

• Nolemts pagarināt AS 
„Olaines kūdra” nekustamā 
īpašuma nodokļa kārtējo mak-
sāšanas termiņu uz 3 mēne-

•  OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
šiem par nekustamo īpašumu 
„Puplas meži”.

• Apstiprināts 19.aprīļa dzī-
vokļa īpašuma Jelgavas ielā 28 
-73, Olainē īres tiesību izsoles 
protokols.

• Atsevišķai zemes vienī-
bai 4.61 ha platībā apstiprināts 
nosaukums - Jaunvilītes, Jau-
nolaine, Olaines pagasts, Olai-
nes novads. Zemes īpašniekam 
atdalīto zemes vienību uzdots 
nostiprināt zemesgrāmatā kā 
pastāvīgu īpašumu.

• Nolemts saskaņot sagata-
votās celtniecības remontdarbu 
tāmes ar logu nomaiņu sociāla-
jā dzīvoklī Rīgas ielā 8-5, Olai-
nē Ls 1073.89 apmērā. 

• Apstiprināti saistošie no-
teikumi Nr.7 „Olaines novada 
p/a „Olaines sociālais dienests” 
nolikums’’. 

• Ņemot vērā to, ka Solvita 
Degle un Ineta Buiķe izteica 
vēlmi atteikties no Adminis-
tratīvās komisijas bērnu lietu 
apakškomisijas locekles amata 
pildīšanas, nolemts: atbrīvot 
S.Degli un I.Buiķi no Admi-
nistratīvās komisijas bērnu 
lietu apakškomisijas locekles 
amata pildīšanas un apakško-

misijā ievēlēt Pēteri Četroni ar 
21.aprīli un Irinu Novohatjko 
ar 28.aprīli.

• Apstiprināts Olaines no-
vada pašvaldības 2010.gada 
konsolidētais finanšu pārskats 
ar pielikumiem.

• Rīgas plānošanas reģio-
nam saskaņā ar valdības rī-
kojumu samazināta dotācija 
pasažieru pārvadājumiem un 
piedāvā samazināt maršrutu 
Nr.5140 „Olaine – Sila kapi” 
sakarā ar zaudējumiem, kas 
rodas pārvadātājam veicot 
reisus, kuru segšanai valsts fi-
nansējums nepietiekošs. Lai 
nepārtrauktu Olaines novada 
iedzīvotajiem nepieciešamo 
sabiedriskā transporta kustī-
bu uz „Sila kapiem” (minētā 
virzienā nav citu sabiedriskā 
transporta reisu), nolemts segt 
Rīgas plānošanas reģiona aprē-
ķinātos sabiedriskā pārvadātāja 
radušos zaudējumus maršrutā 
Nr.5140 „Olaine – Sila kapi” 
periodā no 1.maija līdz 31.jūli-
jam. Attīstības nodaļas vadītā-
jam uzdots izskatīt noteikumus 
sabiedriskā transporta kustības 
turpināšanai maršrutā „Olaine 
– Sila kapi”.

Šobrīd noris Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda 3.2.1.3.1. 
apakšaktivitātes “Satiksmes 
drošības uzlabojumi apdzīvo-
tās vietās ārpus Rīgas” pro-
jekta „Gājēju satiksmes 
drošības uzlabojumi Stūnīšu 
ciemā, Olaines novadā” rea-
lizācija, ko ir apstiprinājusi LR 
Satiksmes ministrija.

Pamatojoties uz Olaines novada domes 27.04.2011. sēdes 
lēmumu „Par mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sa-
karu masta Olaines nov., Olaines pag., dzelzceļš Rīga-Jelgava 
12.68 km būvniecības publisko apspriešanu” (6.prot., 28.p.), 
SIA „Jaunmājas”, reģ.Nr.40003706622, Nīcgales ielā 33-19, 
Rīgā, tālr. 2976 2257, nodod publiskai apspriešanai būvniecī-
bas ieceri „Tele 2” mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas 
un sakaru masta Olaines nov., Olaines pag., dzelzceļš Rī-
ga-Jelgava 12.68 km. Kontaktpersona – Mārtiņš Blumentāls, 
tālr. 29762257.

Būvniecības ieceres projektētājs: SIA „Jaunmājas”,  
reģ.Nr.40003706622, Nīcgales ielā 33-19, Rīgā, tālr. 2976 2257.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 
19.05.2011 līdz 17.06.2011, Olaines novada pašvaldības vesti-
bilā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Olaines novada paš-
valdības darba laikā, tālr. 67146060. 

Aptaujas anketas par būvniecības ieceri aizpildāmas un 
rakstiskas atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas – 
Olaines novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un in-
formācijas centrā (līdz 17.06.2011.) Zemgales ielā 33, Olainē, 
LV-2114, tālr. 67146060.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks – 30.05.2011, 
plkst. 18:00. Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, 
Olainē, LV-2114, tālr. 67146060.

Iedzīvotāji vēlas zināt...
Šobrīd par 9 dārzkopības ko-
operatīvo sabiedrību koplie-
tošanas zemēm nav noslēgti 
Lauku apvidus zemes nomas 
līgumi (nomas pirmtiesības 
kooperatīvi var izmantot līdz 
31.05.2011., pēc tam koplieto-
šanas zemes tiks ieskaitītas re-
zerves zemes fondā).

Ar pašvaldību noslēgtie Lau-
ku apvidus zemes nomas līgumu 
5.daļa nosaka nomnieku pienā-
kumus (koplietošanas zemes uz-
turēšanai, kopšanai, uzturēšanai 
(tajā skaitā iekšējos ceļus, me-
liorācijas un apūdeņošanas sis-
tēmas, ūdenstilpnes, ūdensteces) 
un tiesības.

Taču  nekustamo īpašumu 
īpašniekiem jāsaprot, ka viņu 
īpašumi atrodas noteiktās teri-
torijās un, lai piekļūtu pie sev 
piederoša nekustamā īpašuma 
jābrauc un/vai jāiet pa koope-
ratīva koplietošanas zemēm. 

Koplietošanas zemes ir jāuztur 
un jāapsaimnieko pašiem šo 
zemju un ceļu lietotājiem. Tātad 
kooperatīva valdei kopā ar īpaš-
niekiem, nomniekiem jārisina 
jautājums – kā notiks koplieto-
šanas zemes apsaimniekošana 
un uzturēšana, atbilstoši savām 
vajadzībām, nosakot uzturēša-
nas maksu.

Kāpēc pagastā netiek orga-
nizēta un popularizēta atkri-
tumu šķirošana? Jaunolainē 
varētu novietot konteinerus 
plastmasai un stiklam. 

Saskaņā ar sadzīves atkritu-
ma apsaimniekotājas AS „Olai-
nes ūdens un siltums” sniegto 
informāciju, 2011.gada Jauno-
laines ciemā  plānots uzstādīt 
atkritumu konteinerus šķiroto 
atkritumu (plastmasas un papīra) 
vākšanai. Pašlaik šķiroto atkritu-
mu konteineri netiek uzstādīti, jo 
esošajos  konteineru laukumos 

nav vietas papildus konteineru 
izvietošanai. Papildus šķiroto at-
kritumu konteineri tiks uzstādīti 
pēc atkritumu laukumu labiekār-
tošanas darbu veikšanas.

Vai nevarētu, vismaz reizi 
gadā, organizēt (piemēram, ar 
iepriekšēju pierakstīšanos) veco 
TV, radioaparātu, ledusskapju 
un līdzīgu lietu savākšanu no 
pagasta iedzīvotājiem? 

 2010.gadā tika veikta viena 
bīstamo un lielgabarīta atkri-
tumu savākšanas akcija, kas, 
galvenokārt, skāra Olaines pil-
sētas teritoriju. 2011.gadā  AS 
„Olaines ūdens un siltums” plā-
no organizēt divas šāda veida  
akcijas, aptverot visus Olaines 
novada ciematus. Lūdzam sekot 
līdzi informācijai pašvaldības 
informatīvajos stendos, izdevu-
mā „Olaines Domes Vēstis” un 
pašvaldības interneta mājas lapā 
www.olaine.lv.

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka 
Olaines novada pašvaldība praktizē īres tiesību izsoļu 

rīkošanu uz pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem. 
Informācijai par īres tiesību izsolēm aicinām sekot līdzi 
pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv sadaļā “izsoles”.

Ģimeņu stiprināšanas un atbalsta projekts 
Olaines novadā aicina 

vecākus kopā ar bērniem 
radīt zīmējumu „Mana ģimene”.

Darbiņi jāiesniedz līdz 27.maijam 
Ģimeņu stiprināšanas projektā, Meža ielā 2, 

Jaunolainē, Olaines novadā. 
Darbiņš var būt zīmēts ar visu, 
kas atstāj „pēdas” uz A4 papīra 

(lapai jābūt horizontāli).

Visi darbi tiks izstādīti 4.jūnijā, 
Ģimeņu dienas pasākumā 

Jaunolaines kultūras nama mazajā zālē 
(Meža ielā 2, Jaunolainē). 
Darbus varēs apskatīt arī 

Olaines Vēstures un mākslas muzejā 
(Zemgales ielā 33, Olainē) jūnija beigās. 

Sīkāka informācija pa tālr. 27860992, 27842939

Projekta mērķis ir uzlabot 
satiksmes dalībnieku drošī-
bu, izbūvējot gājēju ietves un 
veloceliņus, kā arī ierīkojot 
atbilstošu ielas apgaismoju-
mu un izveidojot gājēju pār-
eju gar autoceļu V13 posmā 
no apdzīvotas vietas „Gais-
mas” līdz Baložu stacijai.

Šo projektu īsteno saskaņā 
ar noslēgto vienošanos starp 
Olaines novada pašvaldību un 
Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru par Eiropas Savienī-

bas fonda projektu īstenošanu, 
paredzot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansē-
jumu, kā arī valsts budžeta 
dotācijas un pašvaldības fi-
nansējumu. Kopējais projekta 
attiecināmo izmaksu budžets ir  
Ls 129 687,59.

Projekta ietvaros jau ir iz-
strādāts būvprojekts. Tuvākajā 
laikā tiks veikta iepirkuma pro-
cedūra par būvdarbu veikšanu. 
Projektu plānots realizēt līdz šī 
gada septembra beigām.

Gājēju satiksmes drošības uzlabojumi Stūnīšos
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NVA Rīgas reģionālā filiāle aicina 
bezdarbniekus, darba meklētājus un bezdarba riska pakļautās personas 

(kuras atrodas NVA uzskaitē) apmeklēt maijā

datums laiks pasākuma nosaukums norises vieta
20.05. 9.00 Seminārs „Kā sagatavoties darba intervijai” (8 ak. stundas) NVA Olaines 

KAC, 
Zemgales iela 

33, Olaine

24.05. 9.00 Individuālās psihologa konsultācijas
25.05. 9.00 Lekcija „Darba tiesības” (5 ak. stundas)
25.05. 13.15 – 16.00 Jurista individuālās konsultācijas

Katra mēneša beigās NVA Olaines KAC (Zemgales iela 33, Olaine, 2.st.) pie informācijas stenda tiek 
izlikta informācija par lekcijām, semināriem, konsultācijām utt. nākamajā mēnesī.

Uz individuālajām konsultācijām iepriekš jāpierakstās – Olainē pa tālr. 67870999, 28342230, Rīgā pa 
tālr. 67507864, 67507863. Grupu nodarbībām jāpiesakās vismaz trīs dienas iepriekš.

Uz konkursa „Balss Pa-
vēlnieks 2011” finālu, kas 
notiks 28. maijā Ventspilī, no 
81 priekšnesuma izvirzīti 40. 
Šajā konkursā lielo konku-
renci izturēja arī divas Olai-
nes novada jaunās dziedātā-
jas Elizabete Siliņa (6 gadi) 
un Olaines 1. vidusskolas 6.b 
klases skolniece Viktorija 
Jansone. 

Konkursa fināls tiks veidots 
no diviem koncertiem: pirmajā 
par „Balss Pavēlnieka” kristāla 

zizli cīnīsies bērni vecumā no 5 
līdz 11 gadiem. Olaini pārstāvēs 
Elizabete. 

Otrajā koncertā uzstāsies 
jaunieši vecumā no 12 līdz 16 
gadiem -  10 solisti, Viktorija 
pārstāvēs Olaines pilsētu un 10 
grupas, kur popgrupas „Sapnī-
tis” sastāvā dzied  arī  Viktorija. 

Fināls LTV1 ēterā būs ska-
tāms 28.maijā no plkst. 19:30 – 
20:30 un 21:20 – 22:35.

Atbalstīsim un vēlēsim veik-
smi mūsu meitenēm!

Olaines “balss pavēlnieces”

Muzeju nakts 2011

Muzeju nakts pasākumos Olainē – 2012 skatītāji
14. maijā Olainē notika 

kārtējais Muzeju nakts pasā-
kums. Virsrakstā teiktais nav 
kļūda – Muzeju nakti 2011 ap-
meklēja 2012 skatītāji, gan-
drīz par trim simtiem vairāk, 
nekā pagājušajā gadā.

vairāk foto 
www.olaine.lv

Olaines Vēstures 
un mākslas 

muzejs 
ieeja brīva
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Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
maijā

70. gadskārtā
Vaclavu Beimo
Juri Daini
Vladimiru Derjučenko
Mariju Gloškinu
Janīnu Kravčenko
Andreju Krukovski
Ļubovu Mihailovu
Aleksandru Mihaļkovu
Kilikeju Miklaševiču
Tamāru Osmani
Ilzi Pētersoni
Ņinu Ponomarjovu
Jakovu Slenčaku
Taisiju Stankeviču
Vladislavu Stanulenu
Āriju Stradi
Zigrīdu Tauriņu
Pelageju Timofejevu
Zinaidu Tolmačovu
Pēteri Vancānu

75. gadskārtā
Elzu Aitovu
Gaidu Akermani
Ludmilu Ciguru
Viktoru Drinovu
Matrionu Gušču
Veltu Hartmani
Karlu Jansoni
Eduardu Jedčiku
Aleksandru Kokurinu
Fainu Kuzminu
Uldi Lapiņu
Eduardu Ļaksu
Mariju Pruglo
Arnoldu Rutulu
Vitaliju Strumpu
Jāni Šatrovski
Lidiju Šiņķi

80. gadskārtā
Boleslavu Beļatiču
Sventoslavu Šuipi
Liliju Taupmani
Broņislavu Zukuli

85. gadskārtā
Līviju Grantu
Vladimiru Lambertu
Alfonu Oto
Veroniku Silaunieci
Boļeslavu Zepu

92.gadskārtā
Liliju Jeļisejevu

95.gadskārtā
Mariju Petroviču

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

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 15. aprīļa līdz 12. maijam  

reģistrētie mirušie

Olga Tauriņa, 84 gadus veca – 15.04.2011.
Staņislava Vaičuka, 68 gadus veca – 17.04.2011.

Vasilijs Buščiks, 66 gadus vecs – 19.04.2011.
Milentijs Deņisovs, 63 gadus vecs – 23.04.2011.

Ņina Voronova, 80 gadus veca – 24.04.2011.
Gita Baņģe, 32 gadus veca – 26.04.2011.

Valentina Dudkova, 76 gadus veca – 27.04.2011.
Valentina Kalapaca, 61 gadu veca – 29.04.2011.

Ivans Baranovs, 83 gadus vecs – 30.04.2011.
Alla Polhova, 72 gadus veca – 07.05.2011.

Staņislavs Plukaitis, 73 gadus vecs – 11.05.2011.

Olaines novada pašvaldība 
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Jubilāriem

Atgādinām, ka, ja kāds jubilārs nevēlas, lai 
pašvaldība viņu sveiktu 70., 75., 80., 85., 90. 
utt. gadskārtā, viņam par to jāpaziņo divus 
mēnešus pirms viņa dzimšanas dienas pa 

tālr.67146026, 67964333 vai 
Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju 

pieņemšanas un informācijas centrā 
(Zemgales ielā 33, Olainē, 1.st.), 

Olaines pagasta pārvaldē 
(Meža ielā 2, Jaunolainē).

Parakstu vākšanas vietas Olaines novadā:

Olaines novada pašvaldība, 
adrese - Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, 

LV-2114, tālrunis 67146057

Olaines novada pašvaldības 
Olaines pagasta pārvalde, 

adrese - Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts, 
Olaines novads, LV-2127, tālrunis 67962442

Parakstu vākšanas darba laiki:

darbadienās no plkst. 16:00 līdz 20:00
sestdienās, svētdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00

No 2011.gada 1.aprīļa 
visiem Olaines 1. un 2.vidusskolas 10.-12.klases 

skolēniem  un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas 
koledžas studentiem (audzēkņiem), 

uzrādot skolēnu vai studentu (audzēkņu) apliecību, 
samaksa par Olaines peldbaseina apmeklējumu ir 

tikai Ls 1,50.

27.aprīlī no SIA „Zem-
gales 29” dienesta viesnīcas 
izbrauca pēdējie Olaines no-
vada  iedzīvotāji, kuri bija 
evakuēti plūdu laikā.

Atgādinām, ka pavisam 
tika evakuēti 18 cilvēki. Jāat-
zīmē, ka pašvaldība sniegusi 
palīdzību ne tikai plūdu laikā, 
t.sk. nodrošinot evakuāciju no 
notikuma vietas, nogādāšanu 

Visi evakuētie  
atgriezušies mājās

līdz dienesta viesnīcai, apmak-
sājot uzturēšanos tajā, atseviš-
ķos gadījumos nodrošinot arī 
apmaksātu ēdināšanu, bet arī 
piedāvāja palīdzību, kad cil-
vēki gribēja atgriezties mājās. 
Tos, kam bija nepieciešama 
palīdzība, lai atgrieztos mājās, 
Olaines novada pašvaldības 
policija nogādāja no dienesta 
viesnīcas līdz mājām.

 Darba vieta jaunietim

Kas var piedalīties pasākumā? 
NVA reģistrētie jaunieši - bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 

gadiem:
• kuriem bezdarbnieka statuss ir vismaz 6 mēnešus; 
• ir pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (tēvs vai māte, līdz bērna 

divu gadu vecumam); 
• kuriem ir invaliditāte. 

Kā pieteikties dalībai?
Jāpaziņo savā NVA filiālē par vēlmi tikt nodarbinātam pasākumā 

“Darba vieta jaunietim”, jāaizpilda uz vietas filiālē anketa un jāsaņem 
karjeras konsultanta atzinums par izvēlētās profesijas piemērotību. 
Dalībnieku iesaistes ilgums aktivitātē: līdz 9 mēnešiem. 

Kāds ir iesaistītā jaunieša ieguvums?
Šī ir iespēja, strādājot pie darba devēja, attīstīt 

darba iemaņas un prasmes, iegūt darba pieredzi, 
paaugstinot savu konkurētspēju darba tirgū. Katru 
mēnesi tiek maksāta darba alga, kas nevar būt mazāka par valstī 
noteikto minimālo algu - 200 Ls mēnesī, par kuru darba devējs veic 
visas valstī noteiktās nodokļu iemaksas. Darba vieta jaunietim ne-
tiek organizēta nekvalificētos un mazkvalificētos darbos, piemēram, 
sētnieku, apkopēju un citos līdzīgos darbos.


