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Jauns 
autobuss

Olaines novada pašvaldī-
ba saņēmusi jaunu autobusu 
skolēnu pārvadāšanai

2. lpp.

Sākas 
mācības

1. septembrī Olaines nova-
dā mācības uzsāka 1473 sko-
lēni un 944 bērnudārznieki

3. lpp.

Mēs 
lepojamies

Daži olainiešu šīs vasaras 
sasniegumi – Ginesa rekords, 
medaļas Eiropas čempionātā...

5. lpp.

Zelta 
kāzas!

Šovasar Olaines novadā  
50 gadu kopdzīves jubileju  
svinēja septiņi pāri!

6. lpp.

Olaine 
sporto

Fotogrāfijas no vienas  
nedēļas nogales: “Diena bez 
Auto”, bokss un motokross

8. lpp.

Olaines novadā jaunie-
šiem tiek piedāvāti dažādi 
personības attīstības pa-
sākumi, sevis pilnveidoša-
nas, brīvā laika pavadīša-
nas iespējas, laba izglītība 
un sportiskas aktivitātes. 
Protams, ne vienmēr paši 
jaunieši to visu saskata un 
izmanto sev par labu, taču 
mūsu uzdevums ir radīt šīs 
iespējas, dažādos veidos mē-
ģināt viņus uzrunāt, ļaut vi-
ņiem izvēlēties...

Olaines novada iedzīvo-
tāji, arī jaunieši, ir tie, kurus 
pašvaldība uzskata par savu 
vērtību. Tāpēc 3.septembrī 
jauniešiem un Starptautiskajai 
Jauniešu dienai par godu tika 
organizēts pasākums „Olaines 
novada Jauniešu diena”. Olai-
nes novadā diezgan bieži tiek 
organizēti pasākumi, aktivi-
tātes jauniešiem, arī viņi paši 
raksta projektus un īsteno da-
žādas iniciatīvas saviem vien-
audžiem, bet Jauniešu diena 
Olaines novadā tika organizē-
ta pirmo reizi. 

Pasākumu ar domes finan-
siālo atbalstu organizēja Olai-
nes novada pašvaldība sadarbī-
bā ar Olaines Jauniešu padomi, 
Olaines Kultūras centru, Olai-
nes Sporta centru, Zemessar-
dzes 17. Pretgaisa aizsardzības 
bataljonu, Jaunajiem vanagiem 

Jauniešu diena Olaines novadā

u.c. Jauniešu dienas moto bija 
„Kopā varam un darām!”. 

Pasākums sākās ar aktivi-
tāti „Flash mob „OLAINE””, 
kuras laikā jaunieši sanāca 
kopā un sagatavoja dāvanu 
Olaines pilsētai 45 gadu ju-
bilejai (kura būs 2012.gada 
20.februārī) – video klipu 
flash moba veidā, izveidojot 
ar saviem ķermeņiem lielu 
uzrakstu „OLAINE”. Video 
klips pavisam drīz būs pieej-
ams mājas lapā, bet pēc bil-
dēm var redzēt, ka jauniešu 
dāvana Olainei ir izdevusies. 

Pēc flash mob „OLAINE” 
jaunieši tika aicināti vienoties 
draudzības skrējienā – protes-
ta akcijā „NĒ demolētājiem” 
un šādi izteikt savu noraidošo 
attieksmi pret tiem, kas demo-
lē mūsu kopīgo īpašumu – in-
formācijas stendus, autobusa 
pieturvietas, bērnu rotaļu lau-
kumus, atpūtas vietas, noplēš 
puķes no puķu kastēm un do-
bēm, apzīmē ēku sienas utt. 
Skrējiena maršruts ietvēra vie-
tas un objektus, kuros notika 
demolēšana. Prieks, ka jaunieši 
atsaukušies šim aicinājumam. 
Radošajā darbnīcā „Animāci-
jas filmu veidošana” Nila Ska-
pāna un Lolitas Šteinbergas va-
dībā bērni un jaunieši veidoja 
animācijas filmiņu, izmantojot 
plastilīnu. Ļoti pieprasītas bija 

militārās sporta spēles (ietvēra 
granātas mešanu, šaušanu ar 
gaisa šauteni, strēlnieku ieroču 
un ekipējuma demonstrēšanu 
u.c.), kurās piedalīties gribē-
tāju rindas neizsīka līdz pat 
aktivitātes noslēgumam. Īstais 
veiklības, orientēšanās spēju, 
izturības un galvenais koman-
das saliedētības pārbaudījums 
bija dalība komandu sacensī-
bās „Piedzīvojumu taka”, ku-
ras notika Olaines mežaparkā. 
Vakarā bija iespēja noskatīties 
dažas filmas un nodemonstrēt 
dejotprasmi vai atpūsties drau-
gu lokā diskotēkā, kura notika 
Olaines slidotavā. Ieejas biļe-
tes vietā bija viena nosacījuma 
izpilde – apaviem bija jābūt 
bez spicajiem papēžiem, lai 
nesabojātu multifunkcionālo 
segumu slidotavā! 

Pēc atsauksmēm var spriest, 
ka pasākums ir izdevies. Pal-
dies tiem, kas palīdzēja organi-
zēšanā, un tiem, kas atbalstīja 
un piedalījās. Aicinu arī pārē-
jos nelaist garām pašvaldības 
sniegtās iespējas vai nākt uz 
pašvaldību ar savām idejām. 
Pašvaldība vienmēr atbalsta 
labās idejas un cilvēkus, kuri 
grib kaut ko darīt sava novada, 
savu līdzcilvēku labā! 

Nataļja Tropkina,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

vairāk foto un video skatīt www.olaine.lv

Labdarības akcija 
“NO SIRDS UZ SIRDI”

Olaines sociālais dienests
aicina iedzīvotājus ziedot 

Olaines novada grūtībās nonākušām 
ģimenēm ar bērniem 

drēbes, apavus, mantas, traukus, spēles, 
videokasetes, labas filmas, grāmatas, biroja un 

sadzīves tehniku, mācību grāmatas, 
kancelejas piederumus.

Jūs varat atstāt, kā arī 
apmainīt pret Jums nepieciešamām lietām 

savus  ziedojumus (darba dienās):
• Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrā 

„OLAKS”, Olainē, Stacijas ielā 38A, 67965662,  
29116760;

• Gaismās, Gaismas ielā 6, Stūnīšos, 67931164.

Palīdzēsim nelaimē nonākušām ģimenēm ar 
bērniem!

Olaines sociālais dienests saka paldies par 
Jūsu sirds dāsnumu un novēl, 

lai labie darbi atgriežas!
_______________________________

Благотворительная акция 
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

Социальная служба самоуправления 
Олайнского края 

приглашает жителей принять участие в акции 
сбора пожертвований для оказания помощи 
семьям с детьми, оказавшимися  в сложной 

жизненной ситуации.
Желающие могут принести 

одежду, обувь, посуду, хорошие фильмы, 
видеокассеты, офисную и бытовую технику, 

школьные принадлежности, книги, 
развивающие игры, игрушки, 

а также 
обменять нa Вам  необходимoe по адресам:

  • Детский и юношеский социальный 
центр «ОЛАКС» Олайне, ул.Стацияс 38А, 

67965662,  29116760;
• ул.Гайсмас 6, Гайсмас, Стуниши, 67931164.

Социальная служба Олайнского края 
выражает всем свою искреннюю 

благодарность за оказанную 
благотворительную помощь для 

нуждающихся многодетных, малоимущих 
семей.

Пусть ваша доброта и щедрость 
вернутся к вам сторицей!

Спасибо  Вам за  доброту и отзывчивость!
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Olaines skolēniem savs autobuss

2011.gada vasarā Olaines 
novada pašvaldība saņēma 
jaunu autobusu Volkswagen 
Crafter skolēnu pārvadāša-
nai. Autobuss ir oranžas krā-
sas un speciāli trafarets, tajā 
ir 19 vietas.   

Volkswagen Crafter tika 
iegādāts sadarbībā ar Valsts 
reģionālās attīstības aģentūru, 
projekta “Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu novadu pašvaldī-
bām Sociālās drošības tīkla 
pasākumu īstenošanas ietva-
ros 2010. gadā skolēnu pārva-
dājumu nodrošināšanai”. Pēc 

vienošanās nosacījumiem  tas 
tiks izmantots skolēnu pārva-
dājumiem, tas nozīmē:

• skolēnu nogādāšanai uz/
no ar mācību procesu sais-
tītiem pasākumiem (mācību 
olimpiādes un tml., sporta sa-
censības un tml.);

• skolēnu nogādāšanai uz/
no skolēnu pašdarbības kolek-
tīvu koncertiem, skatēm, mēģi-
nājumiem un tml.;

• skolēnu nogādāšanai uz/
no skolēnu dziesmu un deju 
svētkiem (arī gadījumos, ja 
skolas pašdarbības kolektīvi 

piedalās vispārējos dziesmu un 
deju svētkos);

• skolēnu nogādāšanai uz/
no skolas (mācību iestādes).

Kopējās autobusa izmaksas 
sastāda Ls 33117,42, no ku-
riem 10% sedza pašvaldība un 
90% - valsts finansējums.

Šis autobuss tiks izmantots 
pēc vajadzības, regulāros sko-
lēnu pārvadājumus saskaņā ar 
iepirkumu procedūru nodro-
šina AS „Rīgas Taksometru 
parks”.

Kristīne Matuzone,
izpilddirektora vietniece

VED SKOLĒNUS

Šogad tāpat kā iepriekšē-
jos gados pašvaldība parūpējās 
par to, lai Olaines pilsētas un 
Jaunolaines ciemata vide būtu 
zaļāka un skaistāka, izveidojot 
publiskajās vietās puķu dobes, 
puķu piramīdu parkā pie Kul-
tūras centra, saliekot puķu kas-
tes uz apgaismojuma stabiem 
pilsētā utt. Jāatzīmē, ka šogad 
izdaiļošanā un apzaļumošanā 
tika ieviests viens jauninājums 
– puķu kastes ar puķēm uz til-
tiņiem, kuri iet pāri pilsētas 

Kaitē ne tikai pašvaldībai, 
bet arī iedzīvotājiem

kanālam. Diemžēl pašvaldības 
centieni izdaiļot šo pilsētas ob-
jektu un sagādāt iedzīvotājiem 
patīkamu, estētisku vidi vaina-
gojušies ar neveiksmi. Tāpēc, 
ka atsevišķi ļaundari pastāvī-
gi kaitēja, ņemot ārā no puķu 
kastēm iestādītos puķu stādus 
un metot tos turpat kanālā vai 
blakus esošajos atkritumu kon-
teineros. Pašvaldība nemitīgi 
papildināja puķu kastes ar jau-
najiem stādiem, bet ļaundari 
kaitēja atkal un atkal. Līdz ar to 

šis noformējums sniedza nevis 
patīkamas emocijas un estētis-
ku skatu, bet tieši otrādi – pus-
tukšas vai tukšas puķu kastes 
un stādi kanālā, izskatījās nees-
tētiski, nebaudāmi un sniedza 
sarūgtinājumu.

Olaines novada pašvaldība 
un daudzi iedzīvotāji izsaka 
savu sašutumu par mūsu iedzī-
votāju – ļaundaru rīcību. Šāda 
rīcība, kas ir arī administratī-
vi sodāma, liek aizdomāties, 
vai ir vērts censties un iegul-
dīt naudas līdzekļus pilsētas 
izdaiļošanā, ja iedzīvotāji to 
posta, tai kaitē, un acīmredzot 
nevēlas, lai tā būtu?.. Protams, 
uzreiz iedomājies arī par to, kā-
pēc pārējiem ir jācieš kaut kāda 
ļaundara dēļ?

Olaines novada pašvaldība 
aicina nekaitēt mūsu visu kop-
īpašumam un noformējumam 
un nebūt vienaldzīgiem, ja re-
dzat, ka kāds kaitē īpašumam – 
noplūc puķes, apraksta sienas, 
demolē stendus, rotaļu un at-
pūtas  laukumus utt. Aizrādiet 
ļaundarim, ziņojiet pašvaldī-
bas policijai (tālr. 67967196, 
29198070, 26613481)!

Iepriekš pateicoties, 
Olaines novada pašvaldība

2011./2012.MĀCĪBU GADĀ TIEK NODROŠINĀTI 
SKOLĒNU PĀRVADĀJUMI SEKOJOŠOS  

MARŠRUTOS UN LAIKOS: 

Maršruts „Medemciems – dz.st.”Baloži” - Jaunolaine 
- Olaines 1.vidusskola – Olaines 2.vidusskola”

Turp un atpakaļ skolēni ar brīvbiļeti var braukt ar 
jebkuru AS „Rīgas Taksometru parks” maršruta 

autobusu Nr.5034 sākot no 7.00. līdz 19.00.
 

Maršruts „Jaunolaine - Olaines 1.vidusskola - 
Olaines 2.vidusskola”

Turp: no galapunkta „Jaunolaine”  – plkst. 7.30.
Atpakaļ: no galapunkta Olaines 2.vidusskola – 

plkst. 13.50.un 15.45.

Maršruts „Virši, dz/s „Aurora” – Birznieki – 
Jaunolaine – dz/s „Ezītis” - Olaines 1.vidusskola – 

Olaines 2.vidusskola – SPII „Ābelīte”  
Turp: no galapunkta „Virši, dz/s „Aurora” – 

plkst. 7.00.
Atpakaļ: no galapunkta SPII „Ābelīte” 
(pieturvieta Parka ielā) – plkst.15.45.

Maršruts „Uzvaras Līdums – Pēternieki – 
Olaines 1.vidusskola – Olaines 2.vidusskola”

Turp: no galapunkta „Uzvaras līdums” - plkst. 7.10.;
Atpakaļ: no galapunkta „Olaines 2.vidusskola” – 

plkst.13.50. un 15.45.

Maršruts „Jāņupe – Ozollejas – Vīksnas – Dāvi – 
Ielejas – Blijas – Jaunolaine – Olaines 1.vidusskola 

-  Olaines 2.vidusskola – SPII „Ābelīte””
Turp: no galapunkta „Jāņupe „Mežsētas””  - 

plkst. 7.00.
Atpakaļ: no galapunkta SPII „Ābelīte” 
(pieturvieta Parka ielā) – plkst.15.45.

Maršruts „Vectīreļi – Grēnes - Olaines 1. un 
2.vidusskola”

Turp: no galapunkta „Vectīreļi” -  plkst. 7.45.;
Atpakaļ: no galapunkta Olaines 2.vidusskola – 

plkst.14.15.

Pārējie skolēni ar brīvbiļeti var braukt ar jebkuru 
AS „Rīgas Taksometru parks” maršruta autobusu 

Nr.5034 sākot no 7.00. līdz 19.00.

2011./2012. MĀCĪBU GADĀ KURSĒ SKOLĒNU 
AUTOBUSS MARŠRUTĀ

Jāņupe – Vīksnas – Dāvi – Ielejas – 
Blijas – Jaunolaine – Olaine

SKOLĒNU AUTOBUSA kursēšanas laiki:

Pietura
Atiešanas 

laiks
 

Mežsētas (galapunkts) 7.00
Vīksnas 7.05
Ozollejas 7.07
Dāvi 7.10
Ielejas 7.20
Blijas 7.30
Jaunolaine (sākumskola,  
PII „Magonīte”) 7.40

Olaine (Olaines 1.vidusskola, Olai-
nes 2.vidusskola, SPII „Ābelīte”) 7.55

Atpakaļ skolēnu autobuss kursēs no Olaines (gala-
punkts SPII „Ābelīte”, Parka ielā) plkst.15.45. 
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Ar cerībām un rūpēm 
vecāku, bet smaidu un ap-
ņēmību skolēnu sejās aizva-
dīta Zinību diena. Tā mūsu 
novadā šogad pulcējusi 944 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņus un 1473 skolēnus. 
Kaut citviet valstī nākas slēgt 
skolas, mūsu novadā šogad 
pirmklasnieku skaits palieli-
nājies. Salīdzinot ar iepriek-
šējo mācību gadu, krietni 
lielāks ir arī to bērnu skaits, 
kuri apmeklēs pirmsskolas 
izglītības iestādi „Magonīte”.

Olainieši katru gadu var 
vērot, kā tiek uzlabota un piln-
veidota mūsu izglītības iestā-
žu materiāli tehniskā bāze. Ja 
iepriekšējā gadā ar interaktī-
vajām tāfelēm, multimediju 
iekārtām un citiem moderniem 
mācību līdzekļiem tika aprīko-
ti dabaszinību kabineti, tad šo-
gad kārta ir pienākusi izglītības 
iestāžu koptelpu remontiem. 
Kaut arī mācību gada sākumā 
izglītības iestādēs vēl visas ie-
ceres nebija īstenotas dzīvē, un 
remontdarbi, kuru dēļ bija arī 
jāpārvar neērtības, turpinājās, 
tomēr plānotie ieguvumi kriet-
ni uzlabos vidi - jo īpaši vērie-
nīgās pārmaiņas pirmsskolas 

Jaunais mācību gads ir klāt

izglītības iestādes „Zīle” un 
Olaines 1. vidusskolas ēdinā-
šanas blokos. Šovasar paveik-
to var jau baudīt pirmsskolas 
izglītības iestādē ”Magonīte”, 
kura ir tikusi pie jaunām div-
stāvu gultām, visās pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
bērniem piemērotāki ir kļuvuši 
bērnu rotaļu laukumi. Ir izre-
montētas grupu telpas, kāpnes 
un gaiteņi pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs „Ābelīte”, „Dzēr-
venīte” un „Zīle”. Nopietni 
iekšdarbu remonti ir notikuši 
Olaines 2. vidusskolas gaite-
ņos, un lielas pārvērtības ģēr-
btuvē, kur no šī gada katram 
skolēnam, no 1. – 12. klasei, ir 
savs ģērbtuves skapītis. 

Vairāk kā 240 mūsu novada 
bērni krāsu un skaņu brīnumai-
no pasauli var izzināt Olaines 
Mūzikas un mākslas skolas 14 
profesionālās ievirzes prog-
rammās. Arī šī skola šovasar 
ir ieguvusi citu veidolu: ir iz-
remontētas mākslas klases un 
gaiteņi, tagad skolai ir arī jauna 
ieeja no Zemgales ielas.

Tāpat kā iepriekšējos ga-
dos, arī šogad Olaines novadā 
dzīvojošie bērni var bez mak-
sas nokļūt līdz skolām Olaines 

pilsētā. Atsaucoties iedzīvotāju 
lūgumam, šogad ir palielināts 
skolēnu pārvadājumu mar-
šrutu skaits, organizējot divus 
jaunus: „Jāņupe – Olaine – 
Jāņupe” un „Vectīreļi – Olaine 
– Vectīreļi”. Ar skolēnu pārva-
dājumu maršrutiem ikviens var 
iepazīties Olaines novada mā-
jas lapā www.olaine.lv.

Varam teikt, ka mūsu nova-
da bērniem ir sagādāti vislabā-
kie apstākļi, lai mācību process 
varētu noritēt mūsdienu prasī-
bām atbilstoši. Bet izcili rezul-
tāti ir sasniedzami tikai tad, ja 
šajā procesā ar pilnu atdevi ie-
saistās visi: pašvaldība, vecāki, 
pedagogu un atbalsta personāla 
kolektīvs un, protams, paši sko-
lēni. Uzzinot iepriekšējā mācī-
bu gada centralizēto eksāmenu 
rezultātus, varam priecāties, 
ka mūsu novada vidusskolas 
ir beiguši talantīgi, mērķtiecīgi 
un strādīgi jaunieši. No visiem 
iegūtajiem vērtējumiem cen-
tralizētajos eksāmenos Olai-
nes 1. vidusskolas audzēkņiem 
84% ir ABC līmenis, Olaines 
2. vidusskolas audzēkņiem – 
76%. Tas ir ļoti augsts rādītājs.

Tomēr pagājušajā mācību 
gadā mūsu novada izglītības 
iestādēs bija arī tādi skolēni, 
kuri uzskatīja, ka skolu šad 
un tad var neattaisnoti neap-
meklēt, kuriem beidzot 9.klasi 
bija arī nepietiekami vērtējumi. 
Šovasar ir veikti grozījumi Iz-
glītības likumā, kas nosaka, ka 
ar šo mācību gadu ir paaugsti-
nātas prasības pamatizglītības 
un vidusskolas beidzējiem, lai 
varētu saņemt izglītības doku-
mentu. 9.klases skolēns aplie-
cību par pamatizglītību nevarēs 
saņemt, ja viņam būs vērtējums 
zemāks par 4 ballēm 2 mācību 
priekšmetos, 12.klases skolēns 

nevarēs saņemt atestātu, ja tam 
būs kaut viens vērtējums ze-
māks par 4 ballēm.

Šajā mācību gadā ir vēl 
kāds jaunums – pamatizglī-
tības programmā ir izmaiņas 
vēstures apguves modelī: līdz-
šinējais mācību priekšmets 
„Latvijas un pasaules vēsture” 
tiek sadalīts divos, nodrošinot 
vēstures mācību satura propor-
cionālu sadalījumu. Mācību 
priekšmetā „Latvijas vēsture” 
skolēni pētīs gan savas dzimtas 
vēsturi un novada vēsturi, gan 
mācīsies par Latviju pasaules 
notikumu kontekstā. Šim mācī-
bu priekšmetam attēli un kartes 
vairs nav tik ierastajā papīra 
formā, bet elektroniski. Arī ve-
cāki ar šiem materiāliem var 
iepazīties Valsts izglītības satu-
ra centra mājas lapā. Skolas no 
valsts mērķdotācijas līdzekļiem 
šogad varēs iegādāties jaunas 
mācību grāmatas priekšmetam 
„Latvijas vēsture” un angļu 
valodai sākumskolas posmā. 
Vēl šoruden valsts ir plānojusi 
piešķirt finanses jaunu mācību 
materiālu iegādei pirmsskolas 
izglītības iestādēs un skolās 
6gadīgo bērnu apmācībai.

Skolās elektroniskie mācī-

bu materiāli ir ikdiena, arī ve-
cākiem ikdienas saziņa ar skolu 
jau vairākus gadus ir elektro-
niska: Olaines 1. vidusskola iz-
manto „E-klase” elektroniskos 
žurnālus, Olaines 2. vidusskola 
digitālo skolas mācību procesa 
pārvaldes sistēmu „Mycoob”. 
Neskatoties uz iespēju opera-
tīvi iegūt informāciju par savu 
bērnu, vecāki vienmēr ir laipni 
gaidīti skolā ne tikai skaistajos 
svētkos – Zinību dienā, Mātes 
dienas pasākumos un intere-
šu izglītības pulciņu atskaites 
koncertos, - bet arī ikdienā. 

Šajā mācību gadā mūsu no-
vada bērni savus talantus un 
spējas dziedāt, dejot, zīmēt, 
spēlēt teātri, pērļot, nodarbo-
ties ar kokapstrādi un citādi 
radoši izpausties, pētīt vidi, kā 
arī spēlēt dažādas sporta spēles 
un nodarboties ar dažādiem 
sporta veidiem varēs turpat 
trīsdesmit dažādos valsts un 
pašvaldības finansētos interešu 
izglītības pulciņos. Un pavasa-
rī mēs atkal varēsim lepoties ar 
to, ka mūsu bērni un jaunieši ir 
apguvuši daudzas jaunas lietas, 
parādījuši savas prasmes sa-
censībās, skatēs un konkursos. 

Mūsu novada izglītības ies-
tādēm, kaut arī visām ir kopējs 
mērķis sniegt kvalitatīvu izglī-
tību, katrai ir savs interesants, 
atšķirīgs veidols. To rada ne ti-
kai materiāli tehniskā bāze, bet 
radoši un rezultātos ieinteresēti 
skolotāji, gatavi sadarboties un 
dalīties labākajā pieredzē, mā-
cīties arvien ko jaunu. Par to 
augusta nogalē Olaines nova-
da izglītības iestāžu pedagogu 
gadskārtējā konferencē varēja 
pārliecināties tās dalībnieki - 
vairāk kā 200 novada izglītības 
iestāžu pedagogu. Par to var 
pārliecināties arī ikviena ģime-
ne, kuras bērni ir kādas novada 
izglītības iestādes audzēkņi. 

Uzsākot jauno mācību 
gadu, gribu novēlēt, lai ikviens 
pirmsskolas vai skolas audzēk-
nis un pedagogs justu lepnumu 
par savu izglītības iestādi, jus-
tos tai piederīgs.

Mārīte Zaube, 
speciāliste izglītības, 

kultūras un jaunatnes lietās 
Olaines novadā

• 1. septembrī tika atklāta jaunā ieeja  
Olaines Mūzikas un mākslas skolā • 1. septembris Olaines sākumskolā Jaunolainē
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Olaines novadā ir daudz 
iedzīvotāju, ar kuriem mēs 
varam lepoties. Lūk, daži no 
viņiem, kuri šovasar izcēlu-
šies ar īpašiem panākumiem.

Jānis Kuzmins jau otro 
reizi sasniedz Ginesa rekordu. 
Pirms gada “Nike Riga Run” 
ietvaros J.Kuzmins sasniedza 
Ginesa rekordu 100 konusu 
distancē, šoreiz (28.augustā) 
Jānis sasniedza rekordu skeit-
borda slalomā 50 konusu dis-
tancē. Rekorda labojums noti-
ka labdarības skrējiena “Nike 
Riga Run” pasākumu ietvaros.  
Distanci Kuzmins, nenogāžot 
nevienu konusu, veica 10,02 
sekundēs, iepriekšējo rekordu 
labojot par vairāk nekā divar-
pus sekundēm. Līdzšinējais 
rekords kopš 2007.gada piede-
rēja Martinam Dreitonam no 
Trinidadas un Tobago un bija 
12,83 sekundes. Jānis Kuzmins 
ir 2007. un 2011. gada Pasau-
les čempions, kā arī 2010.
gada pasaules vicečempions 
skeitborda slalomā. Eiropas 
čempionātā slaloma skeitbordā 
Francijā,Grenoblē Jānis Kuz-
mins paralēlajā slalomā izcī-
nīja Eiropas čempiontitulu un 
speciālajā slalomā - 3. vietu.

Bokseriem Ņikitam Ver-
sockim un Ņikitam Stepano-
vam bronzas godalgas Eiropas 
čempionātā junioriem Īrijā. 
Svara kategorijā līdz 81 kilo-
gramam Ņ.Versockis pirmajās 
divās turnīra cīņās uzvarēja 
Velsas un Dānijas sportistus, 
bet cīņā par vietu finālā ar re-
zultātu 8-10 piekāpās mājinie-
kam Gerijam Svīnijam, tādē-
jādi izcīnot bronzas medaļu. 
Ņikita Stepanovs (svara kate-
gorijā līdz 91 kilogramam) pār-
liecinoši iesāka turnīru, ar 11:4 
sakaujot turku Zaferu Elasta-
nu, bet otrajā cīņā salīdzinoši 
viegli tika galā arī ar rumāni 
Mirelu Jitaro – 16:9. Diemžēl 
pusfinālā zaudējums Ukrainim 
Georgam Manukjanam (8:14), 
tādejādi izcīnīta bronzas god-
alga.

Latvijas jaunatnes olimpi-
ādē 2011 mākslas vingrošanā 

Jūrmalā Marika Zavadska 
izcīnīja absolūtās olimpiādes 
čempiones titulu daudzcī-
ņā.  M.Zavadskas finālsacen-
sību rezultāti: vingr. ar apli – 
zelts; vingr. ar bumbu – zelts; 
vingr. ar vālītēm  - zelts; vingr.
ar lentu - bronza. Kopumā Ma-
rika Olaines novadam izcīnīja 
5 Olimpiskās medaļas!

Paulīna Piteņko uzvarēja 
konkursā „Latvijas izcilnieki”, 
kuram bija pieteikušies 1008 
skolēni no 408 Latvijas mācību 
iestādēm. Pretendenti „Latvijas 
izcilnieku” titulam tika izrau-
dzīti par sasniegumiem piecās 
dažādās kategorijās – zinātnē, 
mūzikā, sportā, sabiedriskajās 
aktivitātēs, kā arī mākslas, kul-
tūras un radošajā jomā. 1. sep-
tembrī svinīgā un emocionālā 
gaisotnē Rīgas kinostudijā tika 
sumināti un apbalvoti 40 sti-
pendiju konkursa „Latvijas Iz-
cilnieki” pusfinālisti, no kuriem 
katrs saņēma 100 latu stipendi-
ju, kā arī tika paziņoti 5 lielās 
1000 latu „Maxima” stipendi-
jas ieguvēji. Starp pieciem lie-
lās stipendijas ieguvējiem tika 
nosaukta jaunā saksofoniste 
Paulīna Piteņko. Paulīna dzīvo 
Olainē un mācās divās skolās - 
Olaines 1.vidusskolā un Juglas 
mūzikas skolā. Viņa aktīvi pie-
dalās Olaines pilsētas kultūras 
dzīvē: raksta projektus, orga-
nizē koncertus, daudz uzstājas 

ar saksofonu publikas priekšā, 
dzied vokālajā ansamblī. Pau-
līna ir triju Latvijas jauniešu 
orķestru dalībniece un solis-
te, vairāku pūšaminstrumentu 
izpildītāju konkursu laureāte. 
Šogad Paulīna saņēma savas 
visaugstākās balvas - GRAN 
PRIX starptautiskajā konkursā 
„SIGULDA 2011” un aicinā-
jumu no pasaulē slavena vijol-
nieka Gidona Krēmera pieda-
līties starptautiskajā festivālā 
„KREMERATA BALTICA”. 
“…Šo stipendiju es izmantošu, 
lai realizētu vienu no saviem 
sapņiem – par iegūto naudas 
balvu iegādāšos soprāna sak-
sofonu, lai nākamgad varētu 
uzsākt studijas mūzikas kole-
džā,” turpina Paulīna. Vēlos 
pateikt lielu PALDIES Olaines 
novada iedzīvotajiem, klases 
biedriem, draugiem - visiem 
tiem cilvēkiem, kas balsoja un 
pārdzīvoja par mani konkursa 
laikā. Tuvojas Skolotāju diena 
– sirsnīgi apsveicu visus savus 
skolotājus šajos svētkos un no-
vēlu jums daudz optimisma un 
spēka jaunajā mācību gadā!”

Elizabete Siliņa godam 
pārstāvējusi Olaines novadu 
vairākos konkursos un kon-
certos! Viens no lielākiem šā 
gada pārbaudījumiem bija Lat-
vijas Televīzijas rīkotais Jau-
no dziedātāju konkurss „Balss 
Pavēlnieks”. Elizabete izturēja 
milzīgo konkurenci un iekļuva 
labāko desmitniekā (vecuma 
grupā 6 – 11 gadi) un pēc kon-
kursa rezultātiem ieguva 4 – 5 
vietu. Nopietnākais pārbaudī-
jums bija Starptautiskais kon-
kurss – festivāls International 
Television Marathons Baltic 
Transit 2011, kurš norisinājas 
Jūrmalā no 16. līdz 19.jūnijam. 
Šajā konkursā Elizabete izturē-
ja Nacionālo atlasi, Nacionālo 
finālu un iekļuva Starptautis-
kajā finālā, kurš notika kino 
RĪGA atjaunotajā zālē. Starp-
tautiskajā finālā Elizabete ie-
guva 1.vietu un zelta medaļu. 

Mēs lepojamies...

• Pasaules un Eiropas čempions, divu Ginesa re-
kordu īpašnieks Jānis Kuzmins

• Ņikita Versockis pirms pedējā raunda uzvarēta-
jā cīņā par kausu starptautiskajā turnīrā “Olai-
nes kauss 2011”. Ņ. Versockis šogad Dublinā 
izcīnīja Eiropas čempionāta bronzas medaļas

• Ņikita Stepanovs uzvarēja starptautiskajā  
turnīrā “Olaines kauss 2011” svara kategorijā 
līdz 91 kilogramam. Stepanovs ir otrs Eiropas 
čempionāta bronzas medaļas īpašnieks Olainē

Festivāla ietvaros piedalījās 
Latvijas Siera svētku koncertos 
Mežaparkā. Visas vasaras ga-
rumā Elizabete dziedāja Dze-
guzītē un koncertēja ar dziedo-
šiem aktieriem, kā arī augustā 
piedalījās „Čikāgas piecīšu” 50 
gadu jubilejas koncertos visā 

Latvijā. Elizabete pilnībā ir 
attaisnojusi Olaines Cāļa 2011 
laureātes titulu!

Aicinām ziņot par saviem 
sasniegumiem, rakstot uz e-
pastu olainesdome@olaine.lv 
vai natalja@olaine.lv.

• Paulīna Piteņko

• Marika Zavadska

• Elizabete Siliņa
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Olaines novada dome

Sveic 7 pārus Zelta kāzās!
Olaines novada dome

Šovasar – 
no jūnija līdz augustam – 
Olaines novadā Zelta kāzas 
svinēja septiņi pāri.
Mīļi sviecam Zelta kāzu jubilejā:

Balti pavedieni matos,
Balts bij dzīves ceļa rīts.
Balta saule baltos gados -
Baltam mūžam spēku sniedz.
	 /V.	Kokle-Līviņa/

Anatoliju un 
Liliju 
Koteļņikovus!
 (Laulība reģistrēta 1961. 
gada 29. jūlijā Rīgas 
pilsētas Civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas birojā).

Jāni un 
Zigrīdu 
Znotiņus!
(Laulība reģistrēta 
1961. gada 5. augustā 
Rīgas pilsētas Ļeņina 
rajona Civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas birojā).

Zigmundu un 
Gaidu Gunu 
Meikšānus!
(Laulība reģistrēta 
1961. gada 24. jūnijā 
Talsu rajona 
Kolkas ciema padomē).

Sofiju un 
Grigoriju 
Mirvodas!
(Laulība reģistrēta 
1961. gada 13. augustā 
Vitebskas apgabala 
Postovas rajona 
Lintupu ciema padomē).

Juzefu un 
Viktoriju 
Papinas!
(Laulība reģistrēta 
1961. gada 12. augustā 
Vitebskas apgabala 
Braslavas rajona 
Drisvjatu ciema padomē).

Jāni un 
Liju Ritu 
Preciniekus!
(Laulība reģistrēta 
1961. gada 26. augustā 
Rīgas pilsētas 
Dzimtsarakstu birojā).

Ināru un 
Annu 
Grīnbergus!
(Laulība reģistrēta 1961. 
gada 14. martā Kuldīgas 
rajona Dzimtsarakstu 
biroja Alsungas nodaļā).
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• Piešķirta pirmsskolas iz-
devumu kompensācija Ls 80,- 
mēnesī 2 bērnu vecākiem saka-
rā ar vietas piešķiršanu bērnam 
privātajā PII „Saulīte”.

• Finansiāli atbalstīts (300 
Ls) Olaines novada futbola 
veterānu kluba organizētais 
futbola turnīrs Olaines novadā 
24.septembrī sakarā ar futbola 
kluba 5 gadu darbību.     

• Apstiprināti saistošie no-
teikumi Nr.17 „Par augstas de-
talizācijas topogrāfiskās infor-
mācijas aprites kārtību Olaines 
novadā”.

• Noslēgts Deleģējuma 
līgums ar SIA „Mērniecī-
bas Datu Centrs” par aug-
stas detalizācijas topogrāfis-
kās informācijas uzturēšanu 
un izmantošanu pašvaldības  
vajadzībām.

• Noteikts, ka nekustamajā 
īpašumā „Rutku Alpi”, Jauno-
lainē, un „Rutku Alpi 1”, Jau-
nolainē, Olaines pagastā, uz 
kura atrodas nekustamais ēku 
īpašums „Graudu kaltes nolik-
tavas”, Jaunolainē, metāla pie-
ņemšanas punkta izveidošana 
(saimnieciskā darbība) ir atļau-

tais (pieļaujamais) teritorijas 
izmantošanas veids.

• Nekustamā īpašuma 
„Puplas mežs” zemes vienībai 
noteikts papildmērķis 997.4 ha 
platībā –Derīgo izrakteņu iegu-
ves teritorijas.

• Nolemts izsludināt Olai-
nes novada pašvaldības divis-
tabu dzīvokļa īpašuma Kūdras 
ielā 13-27, Olainē, Olaines 
novadā īres tiesību izsoli uz  
12 gadiem.

• Piešķirt braukšanas iz-
devumu kompensāciju trīs 
bērnu – invalīdu vecākiem Ls 

•  OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •

I Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka:
1.1. ienākumu un materiā-

lā stāvokļa līmeni pielīdzinā-
tu trūcīgās personas līmenim, 
kuru nepārsniedzot, ģimene 
vai atsevišķi dzīvojoša perso-
na (turpmāk tekstā – ģimene 
(persona)) atzīstama par maz-
nodrošinātu;

1.2. kārtību, kādā novērtē-
jami ģimenes (personas) ienā-
kumi un materiālais stāvoklis.

II Ienākumu un materiālā 
stāvokļa novērtēšana

2. Olaines novada pašvaldī-
bas aģentūra „Olaines sociālais 
dienests” (turpmāk - sociālais 
dienests) maznodrošinātas ģi-
menes (personas) statusa no-
teikšanā piemēro Latvijas Re-
publikas normatīvajos aktos 
noteikto kārtību par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas perso-
nas atzīšanu par trūcīgu.

3. Persona, kura piepra-
sa maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusu, iesniedz 
sociālajā dienestā iesniegumu, 
iztikas līdzekļu deklarāciju 
(turpmāk – deklarācija), doku-
mentus, kas apliecina deklarā-
cijā norādīto ziņu patiesumu, 
par visām personām, kurām ir 
kopēji izdevumi par uzturu un 
kuras mitinās vienā mājoklī, kā 
arī par atsevišķi dzīvojošu ģi-
menes locekli.

4. Sociālais dienests pār-
bauda deklarācijā sniegtās zi-
ņas, izmantojot valsts un paš-

Saistošie noteikumi Nr.14 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Olaines novadā””
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 27.jūlija domes lēmumu (9.prot., 36.p.). Spēkā no 2011.gada 22.septembra.

100 mēnesī par katru bērnu uz 
laiku no 2011.gada 1.septem-
bra līdz 2012.gada 31.maijam 
transporta nodrošināšanai no 
dzīvesvietas līdz Rīgas 71.vi-
dusskolas Bērnu invalīdu 
izglītības un rehabilitācijas 
centra skolēnu autobusa pie-
turvietai Rīgā un atpakaļ.

• Nolemts neiznomāt Olaines 
novada pašvaldības inventāru – 
baneri, kurš atrodas Zemgales 
un Zeiferta ielu krustojumā Olai-
nes pilsētā, citu privāto juridisko 
personu reklāmas izvietošanai. 
Baneris ir izmantojams tikai paš-

valdības reklāmas izvietošanai. 
• Pieņemts lēmums „Par 

nekustamo īpašumu „Līdum-
nieki”, „Ozoliņi” un „Zīriņi”, 
Pārolainē, Olaines pagasts, 
Olaines novadā detālplānoju-
ma izstrādi, projekta vadītāja 
un darba uzdevuma apstiprinā-
šanu”. Par detālplānojuma pro-
jekta izstrādes vadītāju apstip-
rināta arhitekte Dace Celmiņa. 
Teritorijas plānotā (atļautā) iz-
mantošana – „Lauku apbūves 
teritorijas”, „Jauktas dzīvo-
jamās apbūves teritorijas” un 
„Dabas pamatnes teritorijas”.

valdību institūciju informāciju, 
novērtē dzīves apstākļus (izņe-
mot gadījumus, kad personai 
nav noteiktas dzīvesvietas). 
Nepieciešamības gadījumā 
apseko dzīvesvietā un sastāda 
apsekošanas aktu.

5. Sociālais dienests ne vē-
lāk kā mēneša laikā pēc 3.pun-
ktā minēto dokumentu saņem-
šanas pieņem lēmumu par 
ģimenes (personas) atbilstību 
maznodrošinātas ģimenes (per-
sonas) statusam.

III Maznodrošinātas 
ģimenes (personas) 
statusa piešķiršana

6. Maznodrošinātas ģime-
nes (personas) statuss tiek pie-
šķirts par laika posmu, par kādu 
atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajai 
kārtībai nosaka trūcīgās ģime-
nes (personas) statusu.

7. Sociālais dienests iz-
sniedz izziņu par atbilstību 
maznodrošinātas ģimenes (per-
sonas) statusam (pielikumā).

Eiropas Lauksaimniecības 
fonda Lauku attīstībai līdzfi-
nansētie un vasaras periodā 
realizētie projekti:

Projekts „Apgaismojuma 
ierīkošana Olaines pilsētas 
mežaparkā”, kā rezultātā ie-
dzīvotāji var justies komfor-
tabli mežaparka teritorijā ne ti-
kai dienas laikā, bet arī vakara 
tumšajās stundās.

Projekts „Veloceliņa izbū-
ve Olaines pilsētas mežapar-
kā”, kura ietvaros novada bēr-
ni var baudīt riteņbraukšanas 
un skrituļslidošanas priekus uz 
jaunā veloceliņa. Jāatzīmē, ka 
izbūvētais veloceliņš un uzstā-
dītais apgaismojums mežapar-
kā ir daļa no Olaines mežapar-
ka labiekārtošanas projekta, 
kura sagatavošanas darbi no-
tiek jau pašreiz, bet kuru īste-
not plānots 2012.gadā. 

Projekta „Atpūtas vietu 
labiekārtošana Olaines no-
vadā” ietvaros ir uzstādīti so-
liņi un atkritumu urnas dažādās 
novada vietās: Olaines pilsētā 
labiekārtotas 9 atpūtas vietas, 
kur uzstādīti 23 soliņi un 10 at-
kritumu urnas, Jaunolainē - 12 

soliņi un 7 atkritumu urnas.
Projekta „Aktīvā atpūtas 

laukuma izveide Olaines no-
vadā” realizācija sniedz ie-
spēju iedzīvotājiem aktīvi un 
veselīgi pavadīt savu brīvo lai-
ku, izmantojot āra trenažierus. 
Kopumā tika uzstādīti 8 dažādi 
āra trenažieri Olaines stadiona 
teritorijā (Zeiferta ielā 4). Āra 
trenažieru priekšrocība ir ie-
spēja tos izmantot dažāda ve-
cuma un fiziskās sagatavotības 
cilvēkiem, kā arī tas, ka vingrot 
var svaigajā gaisā.

Projekta „Sporta aprīko-
juma iegāde Olaines Sporta 
centram” īstenošanas rezultā-
tā Olaines novada iedzīvotāji 
ziemas periodā varēja slidot 
ar jaunām slidām Olaines sli-
dotavā, bet siltajā gadalaikā 
ir iespējams izmantot viegl-
atlētikas un sporta inventāru, 
kas pieejams Olaines stadionā 
(Zeiferta ielā 4).

Olaines novada pašvaldī-
ba saņēmusi atbalstu un iesā-
kusi trīs projektu realizāciju 
LEADER pieejas īstenošanai, 
kurus īsteno ar Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) līdzfinansē-
jumu. Finansiāls atbalsts ir 
saņemts, un iesākts darbs  šādu 
projektu ietvaros:

„Bērnu rotaļu laukuma 
izveide Olaines pilsētā”. Pro-
jekta ietvaros izveido jaunu 
bērnu rotaļu laukumu Olai-
nes 2. vidusskolas stadiona 
teritorijā, demontētā rotaļu 
laukuma vietā (darbi uzsākti 
septembrī). 

„Jauniešu aktīvās atpū-
tas laukuma izveide Jauno-
lainē, Olaines novadā”. Pro-
jekta rezultātā jaunais aktīvās 
atpūtas laukums jauniešiem 
Jaunolainē, Pionieru ielā 92, 
tiks aprīkots ar dažāda veida 
vingrošanas iekārtām, izvei-

Īstenotie un iesāktie projekti LEADER pieejas īstenošanai

dots strītbola laukums un ierī-
kots apgaismojums. 

„Ziemas kalna izveide 
Olaines pilsētā”. Projekta 
ietvaros labiekārtos esošo 
grunts uzbērumu Dalbes ielā 
(virzienā no pilsētas uz dār-
ziem) un iegādāsies specia-

lizētu sniega motociklu trašu 
izveidošanai, lai iedzīvotāji 
ziemas periodā var baudīt zie-
mas priekus uz jaunizveidota 
Ziemas kalna. Labiekārtošana 
ietver apgaismojuma ierīko-
šanu un esošā „kalna” virs-
mas izlīdzināšanas darbus. 
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• • • • •
Izsakām pateicību Olaines 

novada domei un īpaši dzimt-
sarakstu nodaļas vadītājai 
I.Brencei par Zelta kāzu jubi-
lāru godināšanu un tik aizkus-
tinošas Zelta kāzu svinīgās ce-
remonijas organizēšanu. Mēs, 
Zelta kāzu jubilāri, vēl nedēļu 
bijām šīs svinīgās ceremonijas 
iespaidā, un, pateicoties šādi 
organizētajai ceremonijai, uz 
laiku atgriezāmies jaunībā. Arī 
mūsu ciemiņi bija ļoti aizkusti-
nāti. Liels paldies! 

Mirvodu ģimene

• • • • •
Mēs visi ciešam no nau-

das trūkuma, bet visvairāk 
ciešam no uzmanības trūku-
ma, no vienaldzības. Bet š.g. 
20.augustā mūs uzaicināja uz 
pasākumu „Mazs bij tēva no-
vadiņš, daudzi ceļa līkumiņu” 
„Jāņupē” pie veikala Vizbuļos. 
Patīkama bija šī tikšanās! Gri-
bas teikt paldies Olaines nova-
da domei un Olaines Kultūras 
centram, personīgi Anitai Kiri-
lovai, kas vadīja šo pasākumu. 
Priekšnesumu programma bija 
„krāsaina” , atbilda visām gau-
mēm, internacionāla, tiešām 
sniedza īstu baudījumu. Pal-
dies pašvaldības šoferim Ju-
rim, kas mūs atveda no Vaiva-
diem un aizveda atpakaļ. Bija 
iespēja satikties, komunicēt, 
baudīt labu koncertu. Biežāk 
varētu būt tādi saieti! 

Olaines novada  
iedzīvotāji no Vaivadiem

• • • • •
Pateicoties d/s „Ezītis” val-

des priekšsēdētāja Dmitrija 
Osmolovska ierosinājumam 
un Olaines novada domes at-
balstam, tika izveidots jauns 
dzelzsbetona tiltiņš pāri me-
liorācijas kanālam uz takas aiz 
bērzu birzītes, kura savieno au-
tošosejas pāreju ar d/s „Ezītis”. 

Vecā dēļu laipa bija nedroša, 
atradās ļoti zemu, izveidojot 
stāvas nogāzes abās pusēs til-
tiņam. Nogāzes mitrā laikā un 
sevišķi ziemā bija ļoti slidenas; 
gājēji un riteņbraucēji bija ne 
vienu reizi vien krituši. Pašval-
dība ar uzņēmuma „Agrosēta” 
palīdzību un četru talcinieku 
– D.Osmolovska, A.Pavlova, 
A.Savčenko un J.Priževaiša 
palīdzību 30.jūnijā demontēja 
veco koka laipu un izveidoja 
jaunu dzelzsbetona tiltiņu. Tas 
ir platāks un augstāks par veco. 
D/s biedri un ciema „Ezītis” 
iedzīvotāji ir ļoti pateicīgi un 
priecīgi par jauno tiltiņu, jo šī 
taka, uz kuras atrodas tiltiņš, 
ir iecienīta kājāmgājēju, velo-
sipēdistu un vecāku, kuri uz 
ciemu dodas ar bērnu ratiņiem, 
vidū.  Arī tie, kas cauru gadu 
dodas uz Misas upi peldēties, 
skrien pa šo taku. Pateicoties 
šai takai, cilvēkiem nav jāiet 
gar autošoseju un tiek saīsināts 
kopējais ceļa garums apmēram 
pa 0,5 km. Visu takas izman-
totāju vārdā vēlos izteikt pa-
teicību Olaines novada domei, 
d/s valdes priekšsēdētājam 
D.Osmolovskim un pārējiem 
talciniekiem. 

d/s „Ezītis” biedrs Osvalds 
Groskopfs

• • • • •
Nesen satiku savu klases-

biedreni, kura jau ilgus gadus 
dzīvo Vācijā. Pastaigājoties pa 
pilsētu, klasesbiedrene pama-
nīja un bija sajūsmā par to, kā 
ir pārveidojusies Olaines pilsē-
ta – tīras, koptas ielas, ziedošas 
puķu dobes, akmens skulptūras, 
brīnišķīgs stadions un daudz kas 
cits... Šajā brīdī es izjutu lep-
numu par savu pilsētu. Bet pēc 
kaut kāda laika manas klases-
biedrenes sejas izteiksme krasi 
izmainījās. Viņa bija sašutusi par 
to, ka pa pagraba logu, kuram 
priekšā ir restes, neveiksmīgi 
mēģina tikt laukā mazs kaķēns. 
Mēs apgājām mājai apkārt un 
secinājām, ka šajā mājā nav ne-
viena atvēruma, pa kuru kaķēns 
varētu tikt brīvībā. Apstaigājām 
gandrīz visas mājas un secinā-
jām, ka gandrīz visu māju pag-
rabu logi ir pilnībā slēgti, nav 
neviena atvēruma. Vasarā tas 
nav tik uztraucoši, bet kas ar 
dzīvniekiem būs ziemā?! Jau-
tājums par klaiņojošiem un pa-
mestajiem dzīvniekiem nelika 
mums mieru. Klasesbiedrene 
pastāstīja, ka Vācijā ir izvei-
dotas dzīvnieku patversmes, 
pieņemta un īstenota dzīvnieku 
sterilizācijas programma. Eiro-
pā, t.sk. Vācijā, cilvēki rūpējas 
par pamestajiem dzīvniekiem, 
veidojot tiem normālus dzīves 
apstākļus. Lepnums, kuru es iz-
jūtu par savu pilsētu vēl pirms 
stundas, izgaisa. To nomainīja 
kauns, sāpes un bailes... Jo, ja 
šajā pilsētā dzīvo cilvēki, kuri ir 
vienaldzīgi pret klaiņojošo, pa-
mesto dzīvnieku problēmām, tad 
tā ir cietsirdīga un nedzīva pilsē-
ta, kaut arī ar skaistiem parkiem, 
stadioniem, mājām... Šādā pilsē-
tā bērni nekad nesapratīs, kas ir 
līdzjūtība un atbildība par savu 
rīcību.  Kāpēc es izdarīju šādus 
secinājumus? Tāpēc, ka klaiņo-
jošo dzīvnieku rašanās iemesls 
ir acīmredzams – sākumā „labie 
cilvēki” ņem dzīvnieku uz mā-
jām vai vasarnīcu, bet pēc tam, 
kad apnīk, izmet to kā nevajadzī-
gu mantu, neaizdomājoties par 

to, kā dzīvnieks sev sagādās ēda-
mo, kur viņš paslēpsies no sala 
ziemā. Citi „labie cilvēki” izlaiž 
savus mīluļus pastaigāties, kad 
ir vairošanās periods, neaizdo-
mājoties pirms tam – ko pēc tam 
darīs ar kaķēniem. Kad klases-
biedrene bija aizbraukusi, sāku 
interesēties, vai tiešām Olaines 
pilsētā dzīvo tikai vienaldzīgi 
un dažreiz pat cietsirdīgi cilvēki. 
Izrādās, ka nē! Jau sešus gadus 
Olaines pilsētā darbojas klaiņo-
jošo dzīvnieku (kaķu) sterilizā-
cijas programma. Tāpat pilsētā 
darbojas iedzīvotāju iniciatīvas 
grupa, kura mēģina civilizētā 
ceļā risināt Olainē klaiņojošo 
dzīvnieku problēmas. Šie cilvēki 
un viņu palīgi ir voluntieri, kuri 
nodarbojās ar dzīvnieku izķer-
šanu un nodošanu sterilizācijai; 
taisa pagalmu monitoringu, paši 
baro un apmāca cilvēkus, kuri 
baro klaiņojošos dzīvniekus, jo 
tas ir jādara pareizi un saskaņā 
ar pašvaldības apstiprinātajiem 
saistošajiem noteikumiem. Sešu 
gadu laikā grupas koordinatore 
Amīna Fedosejeva ar interneta 
starpniecību, palīgu un patvers-
mes Dzīvnieku draugs palīdzību 
atrada saimniekus 90 kaķēniem. 
Sadarbojoties ar Olaines 2.vi-
dusskolu un pašvaldību, nesen 
tika īstenots pilsētas mēroga 
projekts „Dzīvnieki pilsētā”, 
kurš bija orientēts uz atbildīgas 
attieksmes pret dzīvniekiem iz-
veidošanu bērnos. Pētot šo jau-
tājumu padziļināti, tapa skaidrs, 
ka pašvaldības vadība un ie-

IEDZĪVOTĀJI RAKSTA

dzīvotāji domā par klaiņojošo 
dzīvnieku problēmām, tanī pat 
laikā ir skaidrs, ka ir arī iedzī-
votāji, kuri ienīst dzīvniekus un 
dara visu iespējamo, lai kaitētu 
klaiņojošiem dzīvniekiem – 
cenšas panākt aizliegumu barot 
šos dzīvniekus, raksta sūdzī-
bas, neļauj dzīvniekiem nokļūt 
pagrabos, vai dzīvos „aizmūrē” 
iekšā, vai vienkārši ignorē tos. 
Gribētos aicināt vecākus pārdo-
māti iegādāties bērniem rotaļlie-
tas un pievērst bērnu izklaidēm 
vairāk uzmanības, jo gadās, ka, 
spēlējoties, bērni apzināti kai-
tē dzīvniekiem. Šāds gadījums 
tika konstatēts pavisam nesen – 
bērni, spēlējoties ar arbaletiem 
un citiem ieročiem, par mērķi 
izvēlās dzīvniekus, met tiem vir-
sū nūjas, akmeņus. Viens kaķis 
nesen bija ievainots no arbaleta 
un pašlaik atrodas veterinārajā 
klīnikā, jācer, ka izveseļosies. 
Ko darīt, lai atrisinātu klaiņojošo 
dzīvnieku problēmas? Šis reto-
risks jautājums sen mani moka. 
Šī vēstule ir mēģinājums pie-
vērst uzmanību šim jautājumam 
un aicinājums visiem, kas nav 
vienaldzīgs, piedalīties risinā-
juma meklējumos. Šāds risinā-
jums ir nepieciešamība, jo dzī-
vojot 21.gadsimtā, mēs nesam 
atbildību ne tikai par sevi, bet arī 
par tiem, kurus jau daudzus gad-
simtus atpakaļ esam pieradināju-
ši un padarījuši par atkarīgajiem 
no mums - cilvēkiem. 

Olga Jurkeviča

Saka paldies pašvaldībai un stāsta par attieksmi pret dzīvniekiem

• Foto no pasākuma Jāņupē

Ar pozitīvu enerģiju var 
izdarīt daudz. Spēja gūt prie-
ku no citu cilvēku prieka – 
tas ir laimīgs mirklis! Lai arī 
ikdienā gan televīzijā, gan 
radio, gan iedzīvotāju mutēs 
skan vārds krīze, tomēr dzīve 
jau tāpēc nav apstājusies.

Ar Olaines novada domes 
deputātu atbalstu, Olaines no-
vada Kultūras centra aktivitātēs 
2011.gadā bija ieplānoti kon-
certi Medemciemā un Jāņupē, 
kā arī Kino diena Gaismās.

20.augustā pārliecinājā-
mies, ka domām ir milzu spēks, 
tāpēc tā pozitīvā enerģija, ko 
katrs var dot, nekur nepazūd. 
Plānojot pasākuma dienu un 
laiku, ļoti bijām noraizējušies, 
kā tādā patālākā novada vietā 
mūs uzņems, kā izdosies vei-
dot kontaktu ar skatītājiem, 
klausītājiem, vai laiks būs pa-
sākumam labvēlīgs? Jāņupes 
iedzīvotāji mūs sagaidīja ar lie-
lu sirsnību un patiesi priecājās 
par sniegto koncertu, par jauko 
tirdziņu un silto dienu. 

  Skatītāji ar patiesu prieku 
aplaudēja mūsu Olaines jauna-

„Mazs bij” tēva novadiņš, 
daudzi ceļa līkumiņu”

jai, talantīgajai dziedātājai Vik-
torijai Jansonei. Olaines Kul-
tūras nama sieviešu vokālais 
ansamblis „Ivuški” (kolektīva 
vadītāja Olga Zujeviča) tika 
uzņemts tik sirsnīgi, ka ataici-
nātajiem viesmāksliniekiem no 
Rīgas, folkloras kapelai „Mas-
kačkas spēlmaņi”, nācās ļoti 
pacensties, lai gūtu tādu pat 
atzinību.

Mums bija patiess prieks pie-
skandināt Jāņupi ar mūziku un 
dziesmām, veidojot novada ie-
dzīvotājiem patīkamu noskaņu.

Paldies Jāņupes iedzīvo-
tājai Austrai Kokorēvičai par 
skaisto austo tautisko segu iz-
stādi, olainietēm Annai un Ge-
nitai par plecu lakatu košajiem 
rakstiem. Paldies veikala „Viz-
buļi” saimniekiem par atbalstu 
pasākuma organizēšanā. 

Kopā mēs varam veidot 
draudzīgu Olaines novadu!

(foto no pasākuma sk.  
www.olaine.lv)

Anita Kirilova,
Olaines Kultūras centra 

direktore
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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.
Par	rakstu	saturu	atbildīgi	
rakstu	autori.	Rakstos	paustais	
viedoklis	ne	vienmēr	atspogu-
ļo	pašvaldības	viedokli.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 5. augusta līdz 7. septembrim  

reģistrētie mirušie

Andrejs Mihaļins, 35 gadus vecs – 28.07.2011.
Maiga Bradovska, 84 gadus veca – 10.08.2011.
Marija Boļšakova, 82 gadus veca – 06.09.2011.
Ilmārs Breidaks, 56 gadus vecs – 11.08.2011.

Antons Girsa, 59 gadus vecs – 31.08.2011.
Tatjana Haļevina, 71 gadu veca – 06.08.2011.
Svetlana Ivkina, 69 gadus veca – 26.08.2011.
Helēna Kaziņa, 48 gadus veca – 22.08.2011.

Ludmila Kožunova, 74 gadus veca – 19.08.2011.
Ivans Kuzņecovs, 60 gadus vecs – 07.09.2011.

Igors Ļitvinko, 47 gadu vecs – 25.08.2011.
Vadims Maļcevs, 36 gadus vecs – 05.08.2011.

Vladimirs Meļņiks, 28 gadus vecs – 16.08.2011.
Antons Novickis, 79 gadus vecs – 03.09.2011.

Talismands Rozenfelds, 80 gadus vecs – 26.08.2011.
Janīna Rusecka, 75 gadus veca – 16.08.2011.
Irina Siņkeviča, 64 gadus veca – 09.08.2011.

Solovjova Anganita, 90 gadus veca – 24.08.2011.

Olaines novada pašvaldība 
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
septembrī

70. gadskārtā
Gaidu Brēdiķi
Oļegu Buckoju
Aleksandru Ignatovu
Antoņinu Jegorovu
Edīti Klūdziņu
Borisu Lobakovu
Emīliju Lobko
Ņinu Mežali
Maletu Mirzojanu
Veru Petrovu
Dzintru Prīmani
Jekaterinu Samanoviču
Broņislavu Savicku
Raisu Siļavu
Ļubovu Utenkovu
Jadvigu Zemīti
Mihailu Zeņkovu
Ņinu Žukausku

75. gadskārtā
Jāni Buli
Mariju Dmitrijevu
Edgaru Glūdiņu
Jevgeniju Jemeļjanovu
Aleksandru Lagutenko
Rūdolfu Macujevu
Nadeždu Paškovu
Inesi Romu

80. gadskārtā
Anastasiju Fotinu
Nadeždu Gončarovu
Staņislavu Gorenko
Moniku Kovaļevu
Leonidu Lomovcevu
Ainu Rudeni
Anastasiju Valaini

85. gadskārtā
Mariju Ivanovu
Ilgu Marsieti
Ludmilu Staraņņikovu
Mildu Ševcovu
Ainu Zviedri

90.gadskārtā
Antoņinu Grāvi
Ivanu Mihejevu

92.gadskārtā
Jekaterinu Voronovu

95.gadskārtā
Olgu Stalšāni

Pasākumi Olaines novadā
22. septembrī plkst. 16:00 

Olaines Vēstures un mākslas 
muzejā (Zemgales ielā 33) no-
tiks Zigrīdas Ilenānes glzenu 
izstādes atklāšana. Izstāde 
skatāma līdz 20. oktobrim.

Sestdien, 24. septembrī 
Gaismās notiks Olaines no-
vada Kino diena. Pie Gais-
mu bibliotēkas Gaismas ielā 1 
teltī tiks demonstrētas filmas. 
Plkst. 12:00 tiks rādīta animā-

cijas filmas “Animācijas bri-
gāde”. Plkst. 14:30 mākslas 
filmas “Rūdolfa mantojums” 
seanss, bet 17:00 tiks rādīta 
filma krievu valodā “Sliktā 
skolotāja”.

Tai pat dienā, 24. septembrī 
Olaines Stadionā (Zeiferta ielā 
4) plkst. 11:00 notiks Olaines 
Futbola veterānu kluba piecu 
gadu jubilejai veltīts Futbola 
turnīrs.

Vecāku uzmanībai
Pedagoģiski medicīniskās komisijas 

sēdes 2011. gadā plānotas:
18. oktobrī,

22. novembrī,
13. decembrī.

Pieteikšanās un konsultācija pirms komisijas 
sēdes pie komisijas vadītājas 

Daces Lasmanes pa tālr. 67512854. 

27. augustā pirmo gadu no-
rosinājās pašvaldības iestādes 
Olaines Sporta centra orga-
nizētas Olaines novada Pēter-
nieku un Gaismu ciematu mini 
sporta spēles.

Pēterniekos par sportisko 
garu, kā arī volejbola turnīru 
un basketbola metienu discip-
līnu, rūpējās Māris un Līga 
Auzāni. Par volejbola čem-
piona titulu cīnījās trīs vietējo 
jauniešu komandas. Basket-
bola metienos savu precizitāti 
pārbaudīja 10 dalībnieki. Ma-
zajiem sportot gribētājiem bija 
pasūtīta piepūšamā atrakcija 
un batuts. Visi sacensību tur-
nīra uzvarētāji saņēma meda-
ļas, kā arī pateicību par pieda-
līšanos šajā sporta dienā.

Gaismās pasākumu organi-
zēja Genādijs Mickēvičs, kas 
vietējiem iedzīvotājiem piedā-
vāja novusa turnīru, dažādas  
sportiskas atrakcijas, par kuru 
izpildi varēja saņemt kādu mazu 
balviņu, vai pat izcīnīt „Olani-
jas” saldo picu. Arī Gaismās bija 
piepūšamā atrakcija un batuts, 
kas guva ļoti lielu atsaucību.

Olaines Sporta centra kolek-
tīvs cer, ka arī nākošajā spor-
ta dienas pasākumā Gaismās 
un Pēterniekos būs vēl lielāks 
prieks par jauki pavadīto dienu 
kopā ar draugiem un ģimeni!

Olaines Sporta centra kolek-
tīvs pateicas Mārim Auzānam 
un Genādijam Mickēvičam par 
izrādīto atsaucību, kā arī visiem 
dalībniekiem un to atbalstītā-
jiem.

Tiekamies nākošajā gadā!

Marika Broka, 
Olaines Sporta centra 

sporta organizatore

Sporta dienas 
Pēterniekos 
un Gaismās

Sports Olainē nedēļas nogalē
vairāk informācijas un foto www.olaine.lv


