
23. novembrī Olaines Kultūras 
namā notika "Rail Baltica" ietek-
mes uz vidi novērtējuma (IVN) 
ziņojuma sabiedriskā apsprie-
šana. Olaines novadā sabied-

riskajā apspriešanā dalībnieku 
skaits nebija liels – piedalījās 
tikai 9 cilvēki, kas ir skaidro-
jams ar to, ka mūsu teritorijā 
"Rail Baltica" iespējamā trase 
iezīmēta paralēli autoceļam A5 
(t.i. Rīgas apvedceļam), un abi 
veidos vienotu koridoru. Līdz ar 
to "Rail Baltica" projekts Olai-
nes novadā, salīdzinājumā ar 
citām pašvaldībām, skar nelielu 
skaitu īpašumu ar esošajām vai 
plānotajām dzīvojamām mājām. 
Ir seši šādi īpašumi, kuru kopē-
jā platība ir mazliet vairāk nekā  
2 ha. Pārējie īpašumi pieder ju-
ridiskām personām, galvenokārt 
SIA "Rīgas meži", un aizņem 
apmēram 50 ha. Ar visiem cil-
vēkiem un organizācijām, kurus 
šis projekts var skart, individuāli 
tiek risināti aktuālie jautājumi. 
Arī pašvaldība no savas puses 

ņem aktīvu dalību projekta teh-
nisko risinājumu precizēšanā, 
lai nodrošinātu iedzīvotāju un 
pašvaldības interesēm atbilstoša 
gala risinājuma pieņemšanu. 

Svarīgākā informācija par 
projekta ietekmi uz vidi no 
IVN ziņojuma

• Mārupes un Olaines novadā 
tiek šķelti plēsēju migrācijas ko-
ridori starp Sēlijas un Kurzemes 
populācijām. Ietekmes samazi-
nāšanai A5 posmā ir paredzētas 
piecas dzīvnieku pārejas (no tām 
divas Olaines novada teritorijā), 
kas nodrošinās pietiekamu mig-
rācijas iespēju. 
• Ietekme uz hidroloģiskajiem 
apstākļiem un virszemes ūdens-
tecēm ir nebūtiska. Trases būv-
niecība nav saistīta ar grunts-
ūdens vai pazemes ūdens līmeņu 
pazemināšanu. Nav sagaidāms, 
ka būvdarbu veikšanas rezultātā 
varētu mainīties hidroģeoloģis-
kie apstākļi – gruntsūdens plūs-
ma vai līmeņi. 

• Nav paredzama būtiska ietek-
me uz gaisa kvalitāti būvniecī-
bas laikā. 
• Ekspluatācijas laikā plānotās 
dzelzceļa trases un esošā gaisa 
piesārņojuma summārās kon-
centrācijas būs ievērojami zemā-
kas, nekā to paredz gaisa kvali-
tātes normatīvi cilvēka veselības 
aizsardzībai.
• Vibrāciju ietekme ir nebūtis-
ka, jo būvniecības laikā vibrā-
ciju ietekmes zona ir līdz 12 m 
no būvdarbu veikšanas vietas un 
ekspluatācijas laikā līdz 20 m no 
malējā sliežu ceļa. Šīs zonas at-
rodas dzelzceļa nodalījumā joslā 
un ārpus tās vibrācijas nerada 
papildus ietekmi. 
• Magnētiskais lauks iedzīvo-
tāju iespējamās atrašanās vietās 
būs zemāks nekā ES ieteikumā 
1999/519/ES noteiktā references 
vērtība 100 µT un jau 30 m attā-
lumā no "Rail Baltica" nodalīju-
ma joslas ass līnijas (uz nodalīju-
ma joslas malas) būs mazāks par 
1 µT. Līdz ar to nav sagaidāms, 
ka elektroniskais starojums varē-
tu radīt negatīvu ietekmi uz ve-
selību.
• Būvniecības laikā plānotajai 
trasei tuvu izvietoto dzīvojamo 
ēku iedzīvotāji varētu saskar-
ties ar īslaicīgiem trokšņa trau-
cējumiem dienas periodā. Vērā 
ņemamu trokšņa piesārņojumu 
"Rail Baltica" trases būvniecī-
bas laikā radīs arī būvniecības 
materiālu transportēšana. Trases 
ekspluatācija radīs nozīmīgu 
trokšņa piesārņojumu, un lauku 
teritorijās, kur neatrodas citi no-
zīmīgi trokšņa avoti, tā kļūs par 
dominējošo trokšņa piesārņoju-
ma avotu. 
• Būtiskākā ietekme uz aizsar-
gājamiem un citiem mežu bio-
topiem radīsies no vienotu meža 
masīvu fragmentācijas. Biotopi, 
kas atradīsies starp esošo au-
toceļu un paredzēto dzelzceļa 
trasi, tiks pilnībā izolēti no ap-
kārtējiem mežiem, līdz ar to tiks 

2015 

Nr. 10 (103) NOVEMBRIS 2015
www.olaine.lv

Atklāta
pastaigu taka

Skanīgi atklāta Jāņupes 
pastaigu un izziņas taka

2. lpp.

Olaines
muzejam 20

Aizritējusi Olaines 
Vēstures un mākslas muzeja 
20. jubileja

3. lpp.

Pozitīvi!

Olaines novada izglītības 
iestādes saņem apbalvojumus 
par saviem sasniegumiem

4. lpp.

Iedzīvotāju 
ievērībai

No novembra pieejami 
e-iesniegumi VSAA 
pakalpojumu pieprasīšanai

5. lpp.

Apsveicam!

Jaundzimušos un viņu 
vecākus, kā arī novada 
jauniešus ar sasniegumiem 

6. lpp.

Konkursa nolikums ir pieejams 
Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv;

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, 
Zemgales ielā 33, Olainē, 1. stāvā;

Olaines pagasta pārvaldē, Meža ielā 2, Jaunolainē.

 Dalībai konkursā var pieteikties no 2015. gada 
 1. decembra līdz 23. decembrim (ieskaitot), 
 iesniedzot aizpildītu veidlapu Olaines novada pašvaldībā: 
• rakstiski uz pašvaldības adresi (Zemgales iela 33, Olaine, 

Olaines novads, LV-2114) vai sūtot pa e-pastu: 
 olainesdome@olaine.lv;
• klātienē Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 

(Zemgales iela 33, Olaine) vai Olaines pagasta pārvaldē 
(Meža iela 2, Jaunolaine).

Pašvaldība aicina

piedalīties konkursā

noskaņas veidošana
un Jaunā gada GATAVS "RAIL BALTICA" IETEKMES UZ VIDI 

NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Olaines novadā

Ziemassvētku 
Olaines novada iedzīvotājus 

Turpinājums 2. lpp.  

ATKLĀTA JAUNA SEZONA 
OLAINES SLIDOTAVĀ

Slidotavas darba grafiks: www.olaine.lv/"Sports"/"Slidotava"

Bez maksas slidotavu var apmeklēt bērni līdz 7 gadu vecumam, 
daudzbērnu ģimenes un bērni invalīdi ar vienu pavadoni.  

Arī skolēni sporta stundu ietvaros apgūst slidošanas prasmes 
bez maksas, un ārpus sporta nodarbībām ir paredzēti atsevišķi 
bezmaksas slidošanas seansi. Pārējā laikā bērni no 7 līdz 16 

gadu vecumam, pensionāri, politiski represētās personas, 
maznodrošinātas ģimenes, pirmās un otrās grupas invalīdi 

un bāreņi par slidotavas apmeklējumu maksā 
tikai 0,50 eiro. Ir pieejama slidu noma. Notiek hokeja treniņi 

bērniem un pieaugušajiem, kā arī darbojas daiļslidošanas 
pulciņš. Maksa pieaugušajiem – 1,40 eiro. 
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24. oktobrī biedrība "Jāņupes ie-
dzīvotāji" atklāja pastaigu taku 
"Saudzē un dzīvo" apkārt kar-
jeram Olaines novadā. Pasāku-
ma apmeklētājus – vairāk nekā 
simts vietējos iedzīvotājus, jau-
nās ģimenes un citus interesen-
tus – priecēja sitaminstrumentā-
lists Guntars Freibergs.
Klātesošajiem viens no lielāka-
jiem izaicinājumiem bija takā 
atrast mākslinieces Jeļenas Ka-
žokas darbus, kas paslēpti koku 
dobumos. Veidojot 12 mozaīku 
kolekciju, viņa izmantoja dzīves 
gaitā bojātus un ievainotus ko-
kus, piešķirot tiem neparastus, 
košus rotājumus no stikla gaba-
liņiem – zivis, putnus, kukaiņus, 
ķirzakas, vaboles un citus meža 
iemītniekus.
Lauras Krampes pieci sapņu ķē-
rāji – mandalas – apmeklētājus 
aicināja apstāties un sevi ener-
ģētiski uzlādēt, sajust zemes, 
ūdens, uguns un gaisa toņus.
Gan bērni, gan pieaugušie ar 
prieku izmēģināja brīvdabas ksi-
lofonu, ko veidojuši Raitis Zal-
dāts-Rozentāls un Gatis Pavārs.
Uz takas izvietoti vairāki soliņi, 

miskastes un divas velo stāvvie-
tas, ko no baļķiem izgatavoja 
Ivars Ivanovs, Jeļena un Gints 
Kažoki, kā arī kaķa veidola laipa 
un putnu būrīši, kuros pavasarī 
varēs ielūkoties ar video kameru 
starpniecību (autors: Raitis Zal-
dāts-Rozentāls).
Visus svinīgi sveica arī Cūk-
mens, un atnākušie kopā ar viņu 
zvērēja dabu saudzēt un nepie-
sārņot. Savukārt "homo ecos:" 
darbnīcās tapa putnu būrīši no 
izlietotām tetrapakām un bil-
žu rāmīši, izmantojot kartona 
kastes un citus materiālus, ko 
parasti izmetam atkritumu tvert-
nē. Interesenti takas apskatīšanu 
varēja apvienot ar nūjošanu, ko 
piedāvāja Olaines senioru bied-
rība "Liepas".

Pasākumu atbalstīja biedrība 
"Pierīgas partnerība", Olaines 
Kultūras nams, Olaines senioru 
biedrība "Liepas", SIA "Agrosē-
ta" un AS "Latvijas valsts meži".
Atklāšana notika projekta "Jāņu-
pes karjera pastaigu takas "Sau-
dzē un dzīvo" izveide" ietvaros, 
ko finansē Latvijas Vides aizsar-

dības fonds un Olaines novada 
pašvaldība. To īstenoja biedrība 
"Jāņupes iedzīvotāji" sadarbībā 
ar "homo ecos:".

Par takas tapšanu
Biedrība "Jāņupes iedzīvotāji" 
kopš 2011. gada organizē sakop-
šanas talkas un meklē iespējas, 
kā sakārtot apkārtējo vidi un 
uzlabot dzīves kvalitāti ciematā. 
2014. gada Lielajā talkā dalīb-
nieki novēroja, ka vispiesārņotā-
kā vieta pie Jāņupes karjera bija 
tieši tur, kur izveidota taka.
Biedrība vēlējās, lai taka katram 
apmeklētājam kalpotu kā atgādi-
nājums – par dabu ir jārūpējas, 
tāpēc tapa septiņi mākslas ob-
jekti.

Interesenti tika aicināti iesniegt 
savas idejas un piedalīties skiču 
konkursā, aktualizējot kādu no 
ciemā svarīgajām vides tēmām. 
Tās savukārt 2015. gada 6. sep-
tembrī izvēlējās 24 Jāņupes ie-
dzīvotāji no dažādiem koopera-
tīviem pastaigu takas ideju darb-
nīcā, ko vadīja biedrība "homo 
ecos:".

SKANĪGI ATKLĀTA JĀŅUPES PASTAIGU UN IZZIŅAS TAKA

ČETRU STIHIJU UN 
CILVĒKA MANDALAS
Autore: Laura Krampe 

VELO NOVIETNES
Izpildītāji: Ivars Ivanovs 
un Gints Kažoks

PUTNU BŪRĪTIS
Autors: Raitis Zaldāts-Rozentāls

LAIPA – KAĶIS
Autors: Raitis Zaldāts-Rozentāls

BRĪVDABAS KSILOFONS
Autors: Raitis Zaldāts-Rozentāls

BAĻĶU MISKASTES
Autori: Jeļena Kažoka 
un Gints Kažoks

MOZAĪKAS
Autore: Jeļena Kažoka

traucēta sugu izplatīšanās gan no 
tiem, gan uz tiem no apkārtējām 
teritorijām. Kopumā tika novēr-
tēts, ka Olaines novada teritorijā 
plānotās trases vietā esošie bio-
topi nav unikāli, līdz ar to kopu-
mā projekta ietekme šajā aspektā 
netiek vērtēta negatīvi.

Sanāksmē prezentētie materiāli, 
kuri ietver informāciju par "Rail 
Baltica" projekta aktualitātēm, 
nekustamo īpašumu atsavinā-
šanas procesu, ietekmes uz vidi 
novērtējuma rezultātus un reko-
mendējamo trases variantu Olai-
nes novada teritorijā pieejami 
pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.olaine.lv. Ziņojuma pilna 
versija pieejama railbaltica.info/
sabiedriska-apspriesana/. 
Rakstiskus komentārus par IVN 
ziņojumu var iesniegt Vides 

pārraudzības valsts birojam līdz 
2015. gada 11. decembrim 
(adrese: Rūpniecības iela 23, 
Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, 
e-pasta adrese: 
vpvb@vpvb.gov.lv). 

Informācijai
Dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" 
būvniecības ierosinātājs ir LR 
Satiksmes ministrija. Projek-
ta ietvaros ir paredzēts izbūvēt 
elektrificētu divceļu dzelzceļa 
līniju gan pasažieru, gan kravas 
vilcienu kombinētajai satiksmei. 
Projekts sevī iekļauj dzelzceļa 
infrastruktūras līnijas "Rail Bal-
tica" būvniecību Latvijas teri-
torijā no Igaunijas robežas līdz 
Lietuvas robežai, tajā skaitā no-
drošinot Eiropas standarta pla-
tuma dzelzceļa infrastruktūras 
pieslēgumu Rīgas pasažieru sta-
cijai un starptautiskajai lidostai 
"Rīga", citas saistītās infrastruk-

tūras (kravu un pasažieru termi-
nāļi, apkopes punkts, depo u.c.) 
būvniecību, dzelzceļa infrastruk-
tūras līnijas "Rail Baltica" ener-
goapgādes būvniecību un citas 
infrastruktūras pārbūvi šķērsoju-
mu vietās (ceļi, gāzes vadi utt.). 
Plašāka informācija par Eiropas 
standarta platuma publiskās lie-
tošanas dzelzceļa infrastruktūras 
līnijas "Rail Baltica" būvniecību 
un ar to saistītajiem jautājumiem 
ir pieejama vortālā 
railbaltica.info. 
Pašvaldība, aizstāvot iedzīvotāju 
un pašvaldības intereses, kopš 
jautājuma par "Rail Baltica" 
būvniecību aktualizēšanas izvir-
za projekta izstrādātājiem prasī-
bas rast tādus trases novietojuma 
tehniskos risinājumus, kas būtu 
maksimāli labvēlīgi cilvēkiem 
un videi,  lai pēc iespējas sama-
zinātu vai novērstu projekta ne-
gatīvu ietekmi pilnībā.  

 Turpinājums no 1. lpp. 

  Ar tumši sarkano – šosejas A5 un A8, 
  ar melno – plānotā "Rail Baltic" trase
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31. oktobrī Olaines Mežaparkā 
norisinājās latviešu strēlnieku 
simtgades atceres pasākums, 
kuru organizēja Olaines Vēstu-
res un mākslas muzejs, Olaines 
Kultūras centrs, Olaines Sporta 
centrs un biedrība "Latviešu ka-
ravīrs".

Pasākuma laikā skanēja latviešu 
strēlnieku dziesmas, dega uguns-
kurs, un apkārtnē bija jūtama se-
natnes smarža. Apmeklētājiem 
bija iespēja nofotografēties ar 
karavīru formas tērpā, kā arī ap-
lūkot un paturēt rokās īstu kara 
laika šauteni un bruņojumu, kuru 
izmantoja latviešu strēlnieki 
un vācu armijas karavīri Pirmā 
pasaules kara laikā. Pasākuma 
noslēgumā tika izspēlēta kaujas 
epizode, kurā latviešu strēlnieki 
sīvā cīņā nosargāja Olaines po-

zīcijas un atvairīja vācu armijas 
uzbrukumu. Kaujas rekonstruk-
ciju vēroja aptuveni 300 skatītā-
ji. Jāpiemin, ka šāda kauja pirms 
simts gadiem norisinājās Olaines 
Mežaparkā, kas tolaik bija krie-

vu armijas nocietināts punkts ar 
ierakumiem un zemnīcām.
Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs izsaka vislielāko pateicī-
bu visiem, kas palīdzēja pasāku-
ma organizēšanā, īpaši Olaines 

novada pašvaldības policijas 
darbiniekiem, kas nodrošināja 
kaujas rekonstrukcijas norisi.

Māris Ribickis
Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja vecākais speciālists

Informācijai
Ir pagājuši simts gadi, kopš tika 
dibināti latviešu strēlnieku ba-
taljoni. Ir pagājuši simts gadi, 
kopš latviešu strēlnieki izcīnīja 
savas pirmās kaujas pie Olaines. 
Tolaik pilsētas vietā pletās purvs 
ar retiem priežu un bērzu pudu-
riem. Vācu armija pēc Jelgavas 
ieņemšanas virzījās uz Rīgu, 
bet pie Olaines sastapa krievu 
armijas un latviešu strēlnieku 
pretestību. 1915. gada rudenī 
Olaines apkārtnē bieži notika 
izlūkošanas rakstura kaujas, kur 

abu armiju vienības centās trau-
cēt pozīciju būvi un izsist preti-
nieku no stratēģiski svarīgiem 
punktiem. Pirmās kaujas latvie-
šu strēlnieki izcīnīja pie Misas 
upes, kur ar minimāliem zaudē-
jumiem sakāva pretinieku. 
Tolaik Mežaparka vietā bija 
purvs, kurā ierakties un nocie-
tināties nebija iespējams. Tika 
veidoti virszemes nocietināju-
mi un izmantota katra augstā-
kā vieta, lai izveidotu blindāžu 
dzīvošanai. 1915. gada rudenī 
ierakumi bija sekli un vēl līdz 
galam neizveidoti. Vācu armi-
jas vienības centās nocietināties 
augstākās un sausākās vietās. 
Mežaparka apkārtnē līdz frontes 
nostabilizēšanās brīdim notika 
abu armiju izlūku vienību apšau-
des, kas nereti beidzās ar zaudē-
jumiem abās pusēs.

OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJAM – 20
1995. gadā ar Olaines pilsē-
tas domes priekšsēdētāja Ojāra 
Kienkasa iniciatīvu un atbalstu 
tika nolemts dibināt Olaines 
Vēstures un mākslas muzeju. 
Lai uzsāktu muzeja veidošanu,  
1995. gada 16. oktobrī Olai-
nes pilsētas dome pieņem Āriju 
Spuņģi muzeja pārzines amatā, 
kura ar saviem kolēģiem no sā-
kotnējās idejas izveidoja muzeju 
tādu, kādu mēs to redzam šodien. 
Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs pēta, saglabā un popula-
rizē Olaines novada dabas un sa-
biedrības garīgās un materiālās 
vērtības. 
Muzejs saviem apmeklētājiem 
piedāvā gan novadā, gan Latvijā 
pazīstamu mākslinieku un amat-
nieku darbu izstādes, ekskursijas 
pa Olaines novadu, izglītojošus 
pasākumus un muzejpedago-
ģiskās programmas, radošās 
darbnīcas, lekcijas, zinātniskas 
konferences, kā arī tematiskos 
pasākumus.
Muzejā pastāvīgi pieejamas 
ekspozīcijas – "Olaines novada 
vēsture", "Olaines pilsētas vēs-
ture", "Olaine 1. pasaules kara 
laikā", "Kā maksāja olainieši?", 
"Olaines plastmasu pārstrādāša-
nas rūpnīcas vēsture," "Olaines 
ķīmisko reaktīvu rūpnīcas "Bio-
lar" vēsture" un "Olaines ķīmis-
ki farmaceitiskā rūpnīca "Olain-
farm"". Ekspozīcijā "Olaine  
1. pasaules kara laikā" uzstā-
dīts audiogids, ar kuru muzeja 
apmeklētājiem radīta iespēja 
izzināt Olaines novada vēsturi  
1. pasaules kara laikā trīs valo-
dās – latviešu, krievu un angļu.
Divdesmit gadu laikā muzejā at-
klātas 424 izstādes.
Kopš 2006. gada muzejs iesais-
tās starptautiskajā muzeju akcijā 
"Muzeju nakts", piedāvājot ie-
dzīvotājiem programmu ar da-
žādām aktivitātēm visas dienas 
garumā. 
Ar Olaines muzeja palīdzību ir 
izdotas vairākas grāmatas, sais-
tītas ar Olaines novadu, tā vēs-

turi vai iedzīvotājiem – "Teodors 
Zeiferts 1865. – 1929." (autore 
Valda Vilīte), "Vēstules mātei 
1923. – 1937.", "Olaines Sv. Eli-
zabetes baznīca 1753. – 2003.", 
"Vija Upmale 1932. – 1996. Ar 
gaišumu un smeldzi sirdī", "Ce-
ļojums no Žagarkroga līdz Šulca 
un Bluku krogam" (autore Val-
da Vilīte), "Vecajiem līdumnie-
kiem" (autore Vēsma Kalniņa), 
dzejas krājums "Likteņa karu-
selī" (autors Pēteris Dainavs) 
u.c.

CITI INTERESANTI FAKTI 
NO MUZEJA DARBĪBAS 
Pirmos eksponātus – albumus, 
dokumentus, fotogrāfijas un 
planšetes – muzejs saņēma no 
rūpnīcas "Biolar".
1999. gadā sadarbībā ar Latvijas 
Universitātes Bioloģijas fakul-
tāti sagatavoja materiālu "Purvu 
veidošanās un sastopamība Lat-
vijā."
2000. gadā sadarbībā ar Valsts 
ģeoloģijas dienestu izstrādāja 
materiālus "Kūdras izpētes me-
todes un tehniskie līdzekļi".

2001. gadā tika organizēta eks-
pedīcija uz bijušās Olaines mui-
žas vietu.
2003. gadā noorganizēja Olaines 
Sv. Elizabetes ev. lut. baznīcas 
250 gadu jubilejas pasākumu 
ar izstādi baznīcā. Pie Olaines  
Sv. Elizabetes baznīcas pielika 
informatīvu plāksni (uz plāksnes 
norādīts baznīcas arhitekts un 
celtniecības datums).
2004. gadā organizēja Vidzemes 
– Kurzemes guberņu vēsturisko 
robežstabu restaurācijas darbus 
(restaurators Gunārs Grīnfelds), 
kas pēc muzeja iniciatīvas ie-
kļauti Valsts nozīmes vēstures 
pieminekļu sarakstā. Robežstabi 
atrodas pie autoceļa A8 posmā 
Rīga-Jelgava netālu no pagrie-
ziena uz Pēterniekiem. 
2004. gadā restaurēja Brīvības 
cīņās kritušo karavīru – olai-
niešu – piemiņas plāksni, kura 
atrodas Olaines Sv. Elizabetes  
ev. lut. baznīcā.
2004. gadā veica Teodoram Zei-
fertam veltītas piemiņas skulptū-
ras projekta izstrādi; izgatavoja 
skulptūru un novietoja to pie 

vēsturiskās T. Zeiferta skolas 
(mākslinieks – Ģ. Burvis).
No 2004. līdz 2008. gadam mu-
zejs iesaistījās kā partneris Ei-
ropas Komisijas LIFE program-
mas atbalstītajā projektā "Purva 
biotopu aizsardzības plāna īste-
nošana Latvijā". Projekta rezul-
tātā muzejs ieguva materiālus 
par purva veidošanās vēsturi, iz-
glītojošus materiālus par tā floru 
un faunu, videofilmu par purvu 
un fotogrāfiju izstādi. 
2010. gadā sagatavoja un izdeva 
pirmo muzeja laikrakstu "Olai-
nes Vēsturnieks", kurā publi-
cē pētnieciskajā darbā iegūtos 
rezultātus, vēsturiskus rakstus, 
sniedz informācija par muzeja 
pasākumiem.
2014. gadā izveidoja izstādes no 
muzeja krājuma "Jelgavas ceļa 
mantojums" un "Tā tas bija".
2015. gadā muzejā notika Zvied-
rijas vēstnieka Henrika Lander-
holmsa lekcija "Zviedrijas ģime-
nes modelis".

2015. gadā muzejā norisinājās 
pasākums "Olaines vēstures iz-
pētes laboratorija", kura ietvaros 
notika muzeja izpēte, restaurāci-
ja, iepazīšanās un darbs ar mu-
zeja krājumu, darbs ar metāla 
detektoru. 
Tika noorganizēts pārgājiens 
"Meklējot Olaines leģendas" pa 
Olaines vēsturiskajām takām un 
vietām kopā ar muzeja darbinie-
kiem. 
Oktobrī norisinājās latviešu 
strēlnieku simtgades atceres pa-
sākums Olaines Mežaparkā, kura 
noslēgumā tika izspēlēta kaujas 
epizode, kurā latviešu strēlnieki 
sīvā cīņā nosargāja Olaines po-
zīcijas un atvairīja vācu armijas 
uzbrukumu.     

Detalizēta informācija: 
www.olainesmuzejs.lv. 
Muzeja apmeklējums 
un pakalpojumi ir bez maksas. 
Muzeja adrese: Zemgales 
iela 33, 1.stāvs, Olaine.

LATVIEŠU STRĒLNIEKU SIMTGADES ATCERES PASĀKUMS

  Gleznošanas studijas darbu izstāde "Muzeju nakts 2015" ietvaros

  Fragments no ekspozīcijas "Kā maksāja olainieši?"

  Fragments no Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu darbu izstādes

  Fragments no pasākuma "Muzeju nakts" "Rainim un Aspazijai 150" ietvaros
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Strukturētais dialogs "Kafija ar 
politiķiem" Olaines novadā nu 
jau ir kļuvis par tradīciju, un  
5. novembrī Olaines novada jau-
nieši, deputāti un pašvaldības 
iestāžu darbinieki sanāca kopā 
ceturto gadu pēc kārtas. 
Šogad pasākuma norises vieta 
bija neierasta – neremontētas 
telpas Veselības ielā 7 (aiz po-
liklīnikas), taču šīs vietas izvēle 
nebija nejauša. Nākotnē šajās 
telpās ir paredzēts atvērt Olaines 
novada Jauniešu iniciatīvu cen-
tru, tādēļ Olaines novada Jaunie-
šu dome jau šobrīd mēģina šīs 
telpas "atdzīvināt". 
"Kafija ar politiķiem" ir pasā-
kums, kura galvenais mērķis ir 
veicināt jauniešu un lēmumu 
pieņēmēju (deputātu, pašvaldī-
bas darbinieku, iestāžu vadītāju) 
savstarpējo dialogu. Tajā pie ka-
fijas un tējas tasēm tiek pārrunāti 
jauniešiem aktuāli temati, uz-
klausīti viedokļi un kopā radītas 
jaunas idejas vai meklēti risinā-
jumi jau esošām problēmām.
Šogad apspriedām 3 konkrētas 
tēmas, kā arī atvēlējām laiku sa-
runām, kuru tematus noteica paši 
dialoga dalībnieki.
1. Jauniešiem aktuāls novada 
un iestāžu tēls.
Strauji augot digitālās un vizuā-
lās pasaules nozīmei, aizvien ak-
tuālāks kļūst veids, kādā sevi pa-
sniedz Latvijas novadi, tajā skai-
tā arī Olaines novads. Jaunieši ir 
novērojuši, ka Olaines novadam 
nav vienota vizuālā tēla, un arī 
iestāžu vizuālie tēli nav veidoti 
saskaņoti. Visi sarunas dalīb-
nieki bija vienisprātis – Olaines 
novadam ir nepieciešama kon-
ceptuāla vizuālā identitāte, ar 
kuru iedzīvotāji varētu lepoties, 
iznesot to pasaulē. Identitāte sevī 
ietvertu jauna novada logo un 
saukļa izveidi, par kuru parūpē-
tos profesionāli speciālisti.
Pēc tēla izveides tas jāintegrē 
novada ikdienā. 
2. Drošība novadā – joprojām 
aktuāls temats.
Par šo tematu tika runāts jau 
2013. gadā. Šogad galvenais 
mērķis bija noskaidrot, vai si-
tuācija ir uzlabojusies, kā arī tika 
vērsta uzmanība uz to, ka jo-
projām diennakts tumšajā laikā 
dažās novada un pilsētas vietās 
atrasties ir neomulīgi. 
Sarunas dalībnieki bija vienis-
prātis par to, ka kopš 2013. gada 
situācija ir uzlabojusies – nova-
da teritorijā ir izvietotas video-
novērošanas kameras, drošības 
struktūra ir sakārtotāka, un gājē-
ju pārejas izgaismotas spožākas. 
Diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka 
lielā mērā drošība ir atkarīga arī 
no līdzcilvēku un sabiedrības at-
saucības. Tāpēc ir nepieciešams 
lauzt stereotipu, ka no policijas 
ir jābaidās – policisti jāaicina uz 
skolām un koledžu, jāizveido 
sadarbība ar jauniešu organizā-
cijām utt. Dalībnieki uzsvēra, ka 
pašvaldības policijai vajadzētu 
pastiprināti patrulēt novadā un 
palielināt sodu apmērus. Arī ceļu 

satiksmes drošībai ir nepiecieša-
ma lielāka uzmanība. 
Tomēr svarīgākais secinājums 
no jauniešu puses – ziņot poli-
cijai, ja tas ir nepieciešams! Un 
to var izdarīt, zvanot uz tālr. 
29198070 vai 67967196.
3. Brīvprātīgais darbs un tā 
kvalitāte Olaines novadā.
Jaunieši uzsvēra, ka brīvprātīgie 
jāmeklē ar skolēnu parlamentu 
un pašpārvalžu palīdzību.
Par brīvprātīgo darbu netiek 
maksāts atalgojums, taču dis-
kusijas dalībnieki sprieda, ka 
jauniešiem, kas savu brīvo laiku 
ziedo brīvprātīgajam darbam, 
būtu jāsaņem kādi bonusi, pie-
mēram, baseina vai slidotavas 
abonements vai brīvbiļete uz 
kādu pasākumu. Nepieciešams 
informēt iestādes, ka tām ir ie-
spēja piesaistīt brīvprātīgos. 
Nepieciešams arī šo procesu sis-
tematizēt. Iespējams, varētu pie-
saistīt brīvprātīgos arī kā ideju 
radītājus, nevis tikai "melnstrād-
nieciņus" pasākumiem. Brīvprā-
tīgais darbs varētu būt jauniešu 
pirmā nopietnā darba pieredze, 
kuru viņi pēc tam varētu pievie-
not savam CV.
Jauniešiem ir nepieciešama arī 
autoritāte, kas parādītu to, ka 
brīvprātīgais darbs ir aizraujoša, 
pozitīva un noderīga pieredze.
4. Brīvo jautājumu galds.
Brīvo jautājumu galdā ikvienam 
sarunas dalībniekam bija iespēja 
izteikt savu viedokli par kādu ar 
jauniešiem saistītu tēmu vai arī 
uzdot sev interesējošu jautāju-

mu citam grupas dalībniekam. 
Šī sarunu galda ietvaros tika ap-
spriesti šādi jautājumi un tēmas:
• nākotnes Jauniešu iniciatīvu 

centrs. Sarunas dalībnieki bija 
vienisprātis, ka iedzīvotāji ir 
jāinformē, ka nākotnē Vese-
lības ielā 7 būs šāds centrs. 
Sarunās par jauniešu centru 
tika izdomāti daži iespējamie 
nosaukumi, kā arī nonākts pie 
secinājuma, ka jauniešu centrā 
būtu jāstrādā vairākiem darbi-
niekiem, kas ar prieku darbo-
tos ar jauniešiem un piedāvātu 
dažādas neformālās izglītības 
metodes, lai būtu iespējams 
ne tikai lietderīgi pavadīt savu 
brīvo laiku, bet arī iegūt jau-
nas zināšanas un prasmes;

• izskanēja dažādi ieteikumi 
nākotnei: izveidot tehniskās 
jaunrades centru Olaines no-
vadā; izveidot izklaides vietu 
jauniešiem; organizēt grafiti 
mākslas konkursu un veidot 
lielformāta zīmējumus pil-
sētvidē; izveidot tāfeles sienu 
jauniešu centrā;

• jaunieši no koledžas dalījās ar 
pozitīvo iespaidu, kāds viņiem 
ir radies, mācoties Olainē.

Īpašs paldies jāsaka jauniešiem, 
kas iejutās diskusiju vadītāju 
lomās – Aleksandram Geržato-
vičam, Ritai Viļumai, Ditai Sise-
nei un Karīnai Segrumai – kā arī 
liels paldies visiem, kas atvēlēja 
savu laiku un ieradās uz šo pa-
sākumu!
Ieva Rokule

OLAINES 1. VIDUSSKOLA – LAUREĀTE 
DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA FONDA SKOLU 

REITINGA KONKURSĀ
2015. gada 12. novembrī Vidze-
mes koncertzālē "Cēsis" notika 
Draudzīgā aicinājuma fonda bal-
vu pasniegšanas svinīgā ceremo-
nija skolu reitinga konkursā.
Tajā tika apbalvotas tās 55 Lat-
vijas skolas, kuru absolventiem 
2015. gadā bijuši vislabākie sa-
sniegumi centralizētajos eksā-
menos. Apkopojums tiek veikts 
pēc skolēnu gūtajiem rezultā-
tiem latviešu valodā, matemāti-
kā, angļu valodā, dabas zinātnēs 
(bioloģija, fizika, ķīmija), vēstu-
rē un skolas kopvērtējuma četrās 
nominācijās – ģimnāzijas (tajā 
skaitā arī valsts ģimnāzijas), 
pilsētu vidusskolas, lauku vidus-
skolas, specializētās skolas.
Olaines 1. vidusskola kopvērtē-
jumā ieguva 1. vietu un saņēma 
balvu – "Lielo Pūci" – "Skolu 
reitinga 2015" pilsētu skolu gru-
pā, kā arī saņēma 3. vietu par 
rezultātiem latviešu valodas un 
literatūras eksāmenā. Skolas va-
dība tika apbalvota ar Draudzīgā 
aicinājuma fonda diplomu par 
izcilu mācību darba organizāci-
ju, un skolotāji saņēma diplomu 
par teicamiem sasniegumiem 
latviešu valodas mācīšanā.
Draudzīgā aicinājuma fonda 
priekšsēdētājs Jānis Endele bal-
vu pasniegšanas sarīkojumā 
sacīja: "Protams, ir nežēlīgi, ka 
esam uzaicinājuši tikai 55 sko-

las – tās, kuras ar nelielu punktu 
skaitu, reizēm pat desmitdaļu, 
pārākas pār tām, kas seko reitin-
ga tabulās. Šādus pagodinošus 
svētkus būtu pelnījušas daudz 
vairāk skolu, bet man vislielā-
kais gandarījums ir par to, ka, 
neskatoties uz apstākļiem, Latvi-
jā izglītības procesi nav apstāju-
šies uz vietas. Par to liels paldies 
skolotājiem!"
Paldies visiem Olaines 1. vidus-
skolas pedagoģiskajiem darbi-
niekiem par ieguldīto darbu kva-
litatīva mācību procesa nodroši-
nāšanā! Paldies Olaines novada 
pašvaldībai par atbalstu! Paldies 
mūsu 2015. gada absolventiem! 
Esam priecīgi un lepojamies, ka 
visi kopā esam savai skolai 50 
gadu jubilejas gadā sagādājuši 
skaistu dāvanu!
Olaines 1. vidusskolu pasāku-
mā pārstāvēja latviešu valodas 
skolotājas Ina Velberga un Inga 
Laipniece, angļu valodas skolo-
tāja Lilita Zujeva un direktora 
vietnieces izglītības jomā Elita 
Kalnbērza un Ruta Ličāgina. 
Muzikālu priekšnesumu pasā-
kumā sniedza Alfrēda Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskolas peda-
gogi un audzēkņi.
Visi konkursa rezultāti pieejami 
mājas lapā www.konkurss.lv.

Skolas administrācija

OMTK – LAUREĀTE DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA 
FONDA SKOLU REITINGA KONKURSĀ

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža specializēto skolu grupā 
nominācijā "Dabas zinības" ieguva 1. vietu pēc centralizēto eksā-
menu rezultātiem ķīmijā, fizikā un bioloģijā. OMTK saņēma "Mazo 
Pūci" un diplomu par izciliem sasniegumiem dabas zinību mācīšanā.

"KAFIJA AR POLITIĶIEM" 2015

APBALVOTI PASAULES LIELĀKĀS MĀCĪBU 
STUNDAS AKCIJAS DALĪBNIEKI

Apbalvotas desmit Latvijas skolas, tai skaitā 
Olaines 2. vidusskola, kas piedalījās UNESCO atbalstītajā 
Pasaules lielākās mācību stundas akcijā un kuru mācību 

stundu plāni bija paši interesantākie. 
Olaines 2. vidusskolā UNESCO akciju atbalstīja aktīvākie 
skolotāji: Velta Šinkarenko, Irina Macanova, Jeļena Alute, 

Ludmila Osipova, Olga Vonoga.
Visi 59 Latvijā īstenotie mācību stundu plāni pieejami 

UNESCO ASP skolu mājas lapā.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā 
Jauniešu garantijas projekta ietvaros tiks realizēta 

darba vidē balstīta, ES fondu finansēta pusotru gadu 
ilga profesionālās izglītības programma

"Inženiermehānika" ar iegūstamo kvalifikāciju
"Rūpniecisko iekārtu mehāniķis"

Programma tiks realizēta, pateicoties darba devēju 
AS "Latvijas Finieris", AS "Grindeks" 

un AS "Olainfarm" pieprasījumam. Mācību ilgums – 1,5 gadi.
Uzņemam absolventus ar vispārējo vidējo izglītību vai 

profesionālo vidējo izglītību (vecumā no 17 līdz 29 gadiem).
ESF stipendija 70 – 115 EUR/mēnesī.

Uzņemšana notiek līdz 2015. gada 30. decembrim!
Mācības tiks uzsāktas 2016. gada 4. janvārī.

Sīkāka informācija www.omtk.lv 
vai zvanot uz tālr. 67962141, 67963363.



5

SAGĀDĀSIM MAZUĻIEM 
ZIEMASSVĒTKU DĀVANAS!

Tuvojas gada sirsnīgākais laiks, 
kad ir pieņemts dalīties ar sirds siltumu un mīlestību! 
Olaines novada sociālais dienests aicina iedzīvotājus 

ziedot rotaļlietas novada maznodrošināto 
un trūcīgo ģimeņu bērniem.

Līdz 10. decembrim ziedojumus var atstāt 
centrā "OLAKS"darba dienās 

no plkst. 14.00 līdz 18.00 (tālr. 29116760) 
un sociālā dienesta telpās (Meža ielā 2, Jaunolainē) 

darba dienās no plkst. 13.00 līdz 17.00 (tālr.67811295).

3 LIETAS, KAS OBLIGĀTI JĀZINA PAR 
INTERNETBANKU VIEDTĀLRUNĪ

JAUNA IESPĒJA – E-IESNIEGUMI 
VSAA PAKALPOJUMU PIEPRASĪŠANAI

Lai izmantotu internetbanku 
viedtālrunī, ikvienam ir obligāti 
jāzina, kā to darīt pareizi. Katru 
reizi, pieslēdzoties internetban-
kai mobilajā ierīcē un neievēro-
jot e-drošību, jūs brīvprātīgi pa-
verat iespēju krāpniekiem iegūt 
jūsu datus. Pat ja uzbrucējiem 
uzreiz neizdodas iztukšot jūsu 
bankas kontu, tas nenozīmē, ka 
esat pasargāts – ļoti iespējams, 
ka tiek gaidītas vēl pāris nedro-
šas pieslēgšanās. Latvijas Ko-
mercbanku asociācija aicina ie-
vērot e-drošības noteikumus un 
atgādina trīs lietas, kas obligāti 
jāievēro.
1. Mobilajās ierīcēs ir jālieto 
aplikācija, nevis interneta pār-
lūks.
Aplikācija ir drošākais internet-
bankas lietošanas veids mobi-
lajās ierīcēs. Lejupielādējiet to 

tikai oficiālās vietnēs – Google 
Play vai Apple AppStore. Papil-
du drošībai par aplikācijas oriģi-
nalitāti var pārliecināties bankas 
mājaslapā, tur jābūt atrodamām 
norādēm uz internetbankas ofi-
ciālo lietotni. Banku aplikācijas 
atbilst visām drošības prasībām 
un tiek regulāri atjaunotas, savu-
kārt lietotāju uzdevums ir akcep-
tēt piedāvātos atjauninājumus.

2. Izvairieties no internetban-
kas lietošanas publiskajos bez-
vadu jeb Wi-Fi tīklos.
Lai cik ērti nebūtu pieslēgties 
bezvadu internetam publiskās 
vietās, tomēr tas nav ieteicams 
internetbankas lietošanai vied-
tālrunī. Lai gan internetbanku 
aplikācijas šifrē savu datu plūs-
mu, publiskie bezvadu tīkli ir 
salīdzinoši grūtāk kontrolējami, 

tāpēc paver plašākas iespējas 
hakeru uzbrukumiem. Internet-
banka jālieto, izmantojot mobi-
los datus jeb mobilā operatora 
nodrošināto internetu (3G, 4G) 
vai aizsargātu bezvadu tīklu.

3. Ierīcei jābūt drošībā, nemē-
ģiniet apiet sistēmas.
Viedtālrunis vairumā gadījumu 
ir vieta, kur cilvēki vienkopus 
glabā ļoti daudz personiskas in-
formācijas – kontaktus, iepirkša-
nās portālu pieejas, sociālo tīklu 
profilus, fotogrāfijas, atrašanās 
vietu utt. Turklāt visbiežāk ierīce 
ir viegli pieejama citiem cilvē-
kiem. Tāpēc, pirmkārt, viedtāl-
runī ir jābūt uzstādītam drošības 
kodam. Otrkārt, ir jāinstalē un 
regulāri jāatjaunina antivīrusa 
programma. Treškārt, sensitīvie 
dati ir jākodē – gadījumā, ja ie-
rīce tiks nozaudēta vai nozagta, 
informācija nebūs pieejama pat 
tad, ja tiks uzlauzts drošības 
kods. Savukārt, ja uzskatāt, ka 
par tehnoloģijām zināt salīdzi-
noši daudz, neriskējiet un nemē-
ģiniet apiet izstrādātājus, rūtojot 
vai džeilbreikojot savu ierīci 
– apmaiņā pret jaunām prog-
rammām īsā laikā atdosiet savus 
sensitīvos datus.

Baiba Melnace
LKA sabiedrisko attiecību 
speciāliste

No novembra pakalpojumus 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūrai (VSAA) var pieprasīt, 
izmantojot interneta vietni 
www.latvija.lv. Šādu iespēju no-
dro   šina jaunais elektroniskais 
pakalpojums "E-iesniegums 
VSAA pakalpojumiem", kas ļauj 
ne tikai bez klātienes apmek-
lējuma pieprasīt VSAA pakal-
pojumus, bet arī turpat portālā 
saņemt informāciju par pieņem-
tajiem lēmumiem.
E-iesniegumus VSAA piedāvā 
izmantot ērtākai  pakalpojumu 
saņemšanai gadījumos, kad tie-
sību noteikšanai nepieciešamā 
informācija jau ir VSAA rīcībā 
un pakalpojumu pieprasītājam 
nav jāiesniedz papildu doku-
menti.
Iesniegt iesniegumus portālā 
www.latvija.lv šobrīd var šā-
diem VSAA pakalpojumiem:
• bērna piedzimšanas pabalsta 

piešķiršanai;
• vecāku pabalsta, bērna kop-

šanas pabalsta un piemaksas 
pie pabalsta par dvīņiem vai 
vairākiem vienās dzemdībās 
dzimušiem bērniem piešķirša-
nai;

• ģimenes valsts pabalsta un 
piemaksas pie ģimenes valsts 
pabalsta piešķiršanai;

• paternitātes pabalsta piešķir-
šanai vai pārrēķināšanai;

• apbedīšanas pabalsta piešķir-
šanai vai pārrēķināšanai;

• vienreizēja pabalsta mirušā 
pensionāra laulātajam piešķir-
šanai;

• bērna invalīda kopšanas pa-
balsta piešķiršanai;

• valsts fondētās pensijas kapi-
tāla līdzekļu pārvaldītāja un 
ieguldījumu plāna izvēlei vai 
maiņai;

• pabalsta invalīdam, kuram ir 
nepieciešama kopšana, pie-
šķiršanai;

• valsts sociālā pabalsta trans-
porta izdevumu kompensēša-
nai piešķiršanai;

• invaliditātes pensijas piešķir-
šanai;

• valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta piešķiršanai.

Pakāpeniski būs pieejami 
pārējie e-iesniegumi:
• bezdarbnieka pabalsta pie-

šķiršanai vai pārrēķināšanai;
• par brīvprātīgu pievienošanos 

valsts sociālajai apdrošināša-
nai;

• pārmaksāto valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksu at-
maksāšanai;

• U2 dokumenta "Bezdarbnieka 
pabalsta tiesību saglabāšana" 
saņemšanai;

• U2 dokumenta "Bezdarbnieka 
pabalsta tiesību saglabāšana" 

saņemšanai – tiesību uz bez-
darbnieka pabalstu pagarinā-
šanai;

• U1 dokumenta "Periodi, kas 
jāņem vērā, lai izmaksātu 
bezdarbnieka pabalstu" sa-
ņemšanai;

• E 401 un E 411 sertifikāta 
saņemšanai.

Lai sekotu līdzi sava iesniegu-
ma apstrādes gaitai, ir radīta 
iespēja saņemt no VSAA ziņu 
uz pakalpojuma pieprasītāja mo-
bilo tālruni vai e-pastu par to, 
ka www.latvija.lv iesnie gums 
ir pieņemts, kā arī par to, ka 
VSAA lēmums par pakalpojumu 
ir pieņemts. Īsziņu par lēmuma 
pieņemšanu VSAA pēc klienta 
pieprasījuma nosūtīs arī tajos 
gadījumos, kad iesniegums būs 
saņemts klātienes apmeklējuma 
laikā vai nosūtīts pa pastu.
Pēc 1. novembra pieprasītajiem 
pakalpojumiem saņemt lēmu-
mus elektroniski var tikai portā-
lā www.latvija.lv. Lēmumi būs 
redzami sadaļas "Mana darba 
vieta" apakšsadaļā 
"Saņemtie e-dokumenti".
Ar e-pakalpojuma aprakstu var 
iepazīties VSAA mājaslapas 
www.vsaa.lv sadaļā "E-pakalpo-
jumi" vai portālā www.latvija.lv, 
kur ievietotas e-iesnieguma aiz-
pildīšanas instrukcijas.

Grieztās sveces tiek veidotas baroka stilā ar 16. gs. 
tehnoloģiju. Katra svece ir roku darbs, un rezultāts mainās 

atkarībā no meistara iztēles, veidojot dažādu krāsu salikumus 
un slāņu biezumus, kuros tiek izdarīti iegriezumi.
Nāc uz meistarklasi un izveido savu sveci pats!

Olaines Vēstures un mākslas muzejs, Zemgales iela 33, 
Olaine. Tālrunis informācijai 26356208. 

ww w.KART.lv

ART

BĒRNU UN JAUNIEŠU SOCIĀLĀ ATBALSTA 
CENTRS "OLAKS" GAIDA APMEKLĒTĀJUS 

IZREMONTĒTĀS UN SKAISTĀS TELPĀS!

Centrs piedāvā: aktīvās sporta un galda spēles, multfilmas, 
filmas, karaoke, radošās nodarbības, sacensības,

izstādes, radošās darbnīcas skolēnu brīvlaikos u.c.

Centrs strādā darba dienās no 9.00 līdz 18.00, 
pusdienu pārtraukums no 13.00 līdz 14.00.

Adrese – Stacijas iela 38A, Olaine, Olaines novads,
tālr. 67965662, e-pasts – olaks.centrs@inbox.lv.

Domā, ko uzdāvināt saviem mīļajiem 
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā? 

Katru decembra otrdienu un ceturtdienu 
no plkst. 14.00 līdz 17.00 "OLAKS" telpās būs iespēja 

sagatavot apsveikumu kartiņas, nelielas dāvaniņas, adventes 
kalendārus un ekskluzīvus kalendārus 2016. gadam.

Mazuļu rotaļu istaba
Vecāki ar vienu līdz divus gadus veciem bērniem 
ir laipni aicināti apmeklēt mazuļu rotaļu istabu.

Pie mums jūs varēsiet: iepazīties ar citiem vecākiem, 
pie tējas tases apspriest sev aktuālos jautājumus, 

atrast jaunus rotaļu biedrus. 
Gaidīsim jūs trešdienās no plkst. 9.00 līdz 11.00 

(līdzi jāņem maiņas apavi).
Tālr. 29116760,  e-pasts – olaks.centrs@inbox.lv
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EMĪLIJU ELIZABETI 
ZANDERI AR VEIKSMĪGU 
STARTU JAUNAJĀ ZIEMAS 
SEZONĀ!
Rīgas jaunatnes meistarsacīkstēs 
jāšanas sportā šķēršļu pārvarē-
šanā maršrutā ar līdz 110 cm 
augstiem šķēršļiem, kurā startē-
ja bērni līdz 16 gadu vecumam, 
labāko rezultātu sasniedza mūsu 
novadniece Emīlija Elizabete 
Zandere ar Lādogu (z/s "Tīrai-
nes staļļi"). "Esmu apmierināta 
ar startu, jo tas bija pirmais pēc 
vasaras sezonas manēžā, un tad 
jāšana ir citādāka. Pagājušogad 
šajās sacensībās biju otrā, tagad 
uzvarēju, un tas ir pakāpiens 
augstāk. Zirgs jāja ļoti akurāti, 
nepieļāva kļūdas, ir progresējis 
un gatavs izglābt pat tad, ja jāt-
nieks kļūdās."

EMĪLU PAULU MORTUZĀ-
NU AR PANĀKUMIEM 
PELDĒŠANĀ!
Emīls Pauls Mortuzāns ir trīs-
padsmit gadus vecs Olaines no-
vada iedzīvotājs, kurš nodarbo-
jas ar profesionālo peldēšanu jau 
piekto gadu. Viņš peld un trenē-

jas Rīgā. Peldēšana sagādā lielu 
prieku, un viņš vēlas sasniegt 
labus rezultātus šajā sporta vei-
dā. Ir piedalījies sacensībās gan 
Latvijā, gan ārzemēs. 

Pēdējie divi mēneši Emīlam 
Paulam ir bijuši īpaši veiksmīgi. 
Meistarsacīkstēs Jūrmalā viņš 
ieguva godalgoto otro vietu.
Bet peldēšanas festivālā "21. In-
ternationales HEAD Schwimm-
Festival" Brēmenē Emīls Pauls 
ieņēma 1. vietu 100 m distancē 
tauriņstilā (rezultāts 1:16.86) un 
3. vietu 100 m distancē uz mugu-
ras (rezultāts 1:17.75). 

ANDRI KLIEVĒNU 
AR GODALGĀM 
SPORTA DEJĀS!
15. novembrī Biznesa augstsko-
lā "Turība" norisinājās  Latvijas 
Sporta deju federācijas rīkotās 
reitinga sacensības standartdejās 
"Ziemas akordi". Tajās piedalī-
jās arī olainietis Andris Klievēns 
ar savu partneri Annu Priedi-
ņu, kuri startēja jauniešu grupā  
(16-18 gadi). Šoreiz reitinga 
sacensībās Andris un Anna ie-
rindojās godpilnajā 2. vietā, kas 
reitinga kopvērtējumā viņiem 
ļāva iegūt 1. vietu 30 pāru kon-
kurencē.

JAUNDZIMUŠIE OLAINES NOVADĀ
Nez no kurienes uzradies tas 
Klēpī ievēlies kamolīts mazs.
Saulē sārti vaidziņi tvīkst,
Vai lielāku laimi maz vēlēties 
drīkst!

Olaines novada domē 2015. gada 
26. septembrī notika pasākums 
"Jaundzimušo svinīga reģistrā-
cija", uz kuru bijām uzaicinājuši 
65 Olaines novada jaundzimušos 
bērniņus – 29 meitenītes un 36 
puisīšus, kā arī viņu vecākus. No 
65 mazuļiem 33 ir pirmdzimtie 
bērniņi, 22 – otrās atvasītes, 8 – 
trešie bērniņi un 2 – ceturtie bēr-
niņi ģimenē. Kopā ar mammām, 
tētiem, māsiņām un brālīšiem, 
radiem un draugiem bija iera-
dušies 54 mazulīši vecumā no 3 
līdz 8 mēnešiem. Ieradās arī dvī-
nīši Laura Leimane un Valters 
Leimanis, savukārt slimības dēļ 
nevarēja ierasties dvīnītes Lada 
Ševčenko un Alīna Ševčenko. 
Olaines novada domes priekš-
sēdētājs Andris Bergs apsveica 
bērniņu vecākus ar īpašo notiku-
mu viņu dzīvē – bērna piedzim-
šanu, pasniedzot apsudrabotu 
melhiora karotīti ar iegravētu 
bērna vārdiņu un dzimšanas 
datiem, naudas balvu 150 eiro 
apmērā, kā arī atlaižu kuponus 
veikalā "Drogas". 
Jaundzimušos un viņu vecākus, 
radus un draugus pasākumā 
priecēja Olaines 1. vidusskolas 
skolotājas Sanitas Šefleres va-
dītais bērnu vokālais ansamblis 
"Unda".
Pēc pasākumu svinīgās daļas 
notika kopīga fotografēšanās un 
bija iespēja apmeklēt Olaines 
Vēstures un mākslas muzeju, kā 
arī iemalkot kafiju vai tēju un 
brīvā gaisotnē aprunāties ar do-
mes priekšsēdētāju Andri Bergu 
par sev interesējošām tēmām.

Mīļi sveicam Evelīnu Liepiņu, 
Olīviju Ozolu, Artūru Ķepu-
ru, Maksimu Žanu Daru, Mar-
ku Cīruli, Romanu Ļimarenko, 
Gabrielu Romanovu, Armandu 
Vonogu, Sofiju Jevdokimovu, 
Adriānu Paškeviču, Darju Mi-
haļcovu, Jēkabu Čekšu, Viktoru 
Beļkovu, Tomasu Petrovu, Alek-
sandru Homčenko, Kristiānu 
Voitehoviču, Kiru Gubinu, Mai-
ju Jentkuti, Aminu Grahovsku, 
Zlatu Ivaņenko, Nelliju Stefa-
noviču, Veroniku Borovikovu, 
Darinu Širšovu, Robertu Niela-
vu, Oliveru Mālnieku, Arseniju 
Aleksandriju, Andreju Lukja-
noviču, Kseniju Koževņikovu, 
Dariju Aksjonovu, Robertu Lūsi, 

Vladislavu Mandaži, Maksimu 
Borisovu, Reini Šiļko, Rusla-
nu Tjutjuņņiku, Emīliju Egloni, 
Gļebu Briļu, Adrianu Eizenber-
gu, Ievu Holšteini, Rodiju Spi-
tanu, Kārli Šelegovski, Robertu 
Dilēviču, Viktoriju Čerkašinu, 
Raiti Sliesoraiti, Ņikitu Soboļe-
vu, Niku Kurmu, Maksimu Cir-
si, Rodrigo Emīlu Albiņu, Lauru 
Leimani, Valteru Leimani, Ar-
turu Boļšedvorovu, Konstantī-
nu Makejevu, Ladu Ševčenko, 
Alīnu Ševčenko, Darju Konce-
venko, Arinu Lihovicku, Edu-
ardu Keišu, Vladimiru Dimovu, 
Danu Šuļgu, Timuru Kosenko, 
Liliannu Vaļēviču, Alisi Gavari, 
Ullu Eglīti, Vitaliju Sokolovu, 

Miroslavu Inozemcevu, Nikolu 
Čulanovu un viņu vecākus!
Lai Jums nepietrūktu labu, mīļu 
vārdu un laika savam bērniņam!

Ināra Brence 
Olaines novada 
Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja

APSVEICAM!



7

Olaines
Domes Vēstis

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

Saņem

pa pastu!
Ja vēlaties saņemt "Olaines Do-
mes Vēstis" savā pasta kastītē, tad 
piesakieties pakalpojuma saņem-
šanai. 

Pieteikuma forma pieejama 
www.olaine.lv un klātienē uz 
vietas pašvaldībā (Zemgales 
ielā 33, Olainē un Meža ielā 2, 
Jaunolainē) un Gaismu bibliotēkā 
(Gaismas ielā 1-1, Gaismās, Stū-
nīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma nu-
muri elektroniskā formātā (sākot 
no 2006. gada) ir atrodami 
www.olaine.lv 

Grozīti Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 25 
"Nodevas par domes un pašvaldības izstrādāto oficiālo 

dokumentu un būvatļaujas saņemšanu"

No saistošajiem noteikumiem tiek izņemti punkti, kas nosaka 
nodevas apmēru izziņām, kuru nodevas apmēru reglamentē 

MK noteikumi Nr. 391.
Ņemot vērā iedzīvotāju interesi par izklaides pasākumiem Olaines no-
vadā, kurus rīko ne tikai pašvaldība un tās iestādes, bet arī citas fizis-
kas un juridiskas personas, papildināts saistošo noteikumu 7. punkts, 

nosakot nodevas likmi par atļauju publiska pasākuma rīkošanai. 
 

Saistošie noteikumi Nr. 10 
"Grozījumi Olaines novada domes 2011. gada 

21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 
"Nodevas par domes un pašvaldības izstrādāto oficiālo 

dokumentu un būvatļaujas saņemšanu""

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2015. gada 23. septembra 
sēdes lēmumu (12. prot., 33.1. p.). Spēkā no 01.12.2015.

Izdarīt Olaines novada domes 2011. gada 21. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 25 "Nodevas par domes un pašvaldības izstrādāto 
oficiālo dokumentu un būvatļaujas saņemšanu" šādus grozījumus:
1. papildināt saistošo noteikumu pamatojumu aiz skaitļa "1." 
 ar skaitli "2." un aiz skaitļa "6." ar skaitli "7.";
2. svītrot 7. punkta 3., 5. un 6. apakšpunktu;
3. papildināt 7. punktu ar 14. apakšpunktu šādā redakcijā:

IZSOLES
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Olaines novada pašvaldība atsavina sev piederošu
dzīvokli "Blijas 50" - 1, Blijās, Olaines pagastā, Olaines novadā 

 (41,1 m² platībā), kadastra apzīmējums 80800130052001.

Atsavināšanas sākumcena ir 3300 EUR. 
Atsavināšanas izsoles solis ir 200 EUR.

Atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) ir 330 EUR. 
Atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa ir 15 EUR. 

Pieteikšanās termiņš – 2016. gada 14. janvāra plkst. 12.00. 

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Olaines novada pašvaldība atsavina sev piederošu 

zemes gabalu 0,0783 ha platībā (adrese: "Blijas 50", Blijas, 
Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra numurs 8080 013 0052).

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – kods 0601 – 
"Individuālo dzīvojamo māju apbūve".
Atsavināšanas sākumcena ir 1200 EUR. 
Atsavināšanas izsoles solis ir 200 EUR.

Atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) ir 120 EUR. 
Atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa ir 15 EUR. 

Pieteikšanās termiņš – 2016. gada 14. janvāra plkst. 12.00.

Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapas 
www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".

BIEDRĪBA "PIERĪGAS PARTNERĪBA" INFORMĒ
par 2016. gadā pieejamo finansējumu un atbalsta saņemšanas nosacījumiem LEADER programmā.

Jaunā plānošanas perioda ietvaros tiek veicināta vietējās ekonomikas attīstība, ir paredzēts finansējums jaunu 
uzņēmumu dibināšanai un esošo uzņēmumu dažādošanai. Īpašs atbalsts paredzēts uzņēmumiem mājražošanā 

un lauku tūrismā, kuru apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 EUR/gadā. Finansējums tiek paredzēts arī dabas un 
kultūrvēsturisko objektu sakārtošanai un sabiedrisko aktivitāšu, t.sk. apmācību, sociālo aprūpes vietu un brīvā 

laikā pavadīšanas aktivitāšu, nodrošināšanai. LEADER programmas ieviešana sāksies 2016. gada sākumā, 
un uzņēmējdarbības atbalstam tiks novirzīti 50% no kopējā finansējuma.

Esi aktīvs un realizē savas idejas ar LEADER finansējumu!
Tālruņi uzziņām – 28644888 (Alīna Lukjanceva), 26440279 (Nadīna Millere).

• PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (OKTOBRIS) •

Nodevas objekts

Atļauja par izklaides pasākuma 
rīkošanu publiskās vietās:
maza mēroga (izklaidējoša rakstura) 
publiska pasākuma rīkošanai 
(atrakcija, spēles, loterija u.tml.) – 
par vienu dienu;
liela mēroga (izklaidējoša rakstura) 
publiska pasākuma rīkošanai 
(karuseļi, cirks, piepūšamas atrakcijas 
u.tml.) – par vienu dienu.

EUR
Fiziskām Juridiskām 
personām personām

7,00 14,00

20,00 40,00

Nr.
p.k.

14.

14.1.

14.2.

• Apbalvot Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādes "Dzērvenīte" 
pirmsskolas izglītības skolotāju 
Aleksandru Pogrebnaju ar Olaines 
novada domes Pateicības rakstu par 
profesionāla darba ieguldījumu bēr-
nu aprūpē un nepārtrauktām 35 gadu 
darba attiecībām Olaines pirmssko-
las izglītības iestādē "Dzērvenīte".

• Apbalvot Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādes "Dzērvenīte" 
pirmsskolas izglītības skolotāju Ga-
ļinu Trofimovu ar Olaines novada 
domes Pateicības rakstu par pro-
fesionāla darba ieguldījumu bērnu 
aprūpē un nepārtrauktām 30 gadu 
darba attiecībām Olaines pirmssko-
las izglītības iestādē "Dzērvenīte".

• Apbalvot Olaines 1. vidusskolas 
direktora vietnieci mācību darbā un 
matemātikas skolotāju Evelīnu Ste-
piņu ar Olaines novada domes Patei-
cības rakstu par ilggadēju un profe-
sionālu darbu Olaines 1. vidusskolas 
pirmsskolas bērnu un sākumskolas 
skolēnu izglītošanā sakarā ar pro-
fesionālajiem svētkiem – Skolotāju 
dienu.

• Apbalvot Olaines 1. vidusskolas 
sākumskolas skolotāju un ilustrato-
ru pulciņa vadītāju Silviju Silāri ar 
Olaines novada domes Pateicības 
rakstu par ilggadēju un profesionālu 
darbu Olaines 1. vidusskolas skolē-
nu izglītošanā sakarā ar profesionā-
lajiem svētkiem – Skolotāju dienu.

• Apbalvot Olaines 1. vidusskolas 
mūzikas skolotāju un vokālā ansam-
bļa "Unda" vadītāju Sanitu Šefleri 
ar Olaines novada domes Pateicības 
rakstu par ilggadēju un profesionālu 
darbu Olaines 1. vidusskolas skolē-
nu izglītošanā, audzināšanā un Olai-
nes novada kultūras dzīves attīstībā 
sakarā ar profesionālajiem svētkiem 
– Skolotāju dienu.

• Apbalvot būvvaldes vadītāja 
palīdzi un lietvedi Inesi Priedīti ar 
Olaines novada domes Pateicības 
rakstu par ilggadēju un godprātīgu 
darbu Olaines novada pašvaldībā 
sakarā ar 10 darba gadu jubileju.

• Atbalstīt kooperatīvās dārzko-
pības sabiedrības "Virši" projektu 
"DKS "Virši" koplietošanas zemes 
labiekārtošana, iekšējo pievad-
ceļu izbūve" par kopējo summu  
2250,00 EUR ar līdzfinansējumu 
1800,00 EUR no pašvaldības pa-
matbudžeta izdevumu sadaļas "Au-
totransports".

• Apstiprināt viena skolēna un bēr-
na uzturēšanas izmaksas 2015. gada 
septembrī-decembrī Olaines novada 
pašvaldības izglītības iestādēs:
- pirmsskolas izglītības iestādē 

"Zīle" – 197,13 EUR mēnesī,
- pirmsskolas izglītības iestādē 

"Dzērvenīte" – 203,90 EUR 
 mēnesī,

- pirmsskolas izglītības iestādē 
"Magonīte" – 172,11 EUR 

 mēnesī,
- speciālajā pirmsskolas izglītības 

iestādē "Ābelīte" – 135,20 EUR 
mēnesī,

- Olaines 1. vidusskolā – 
 65,07 EUR mēnesī,
- Olaines 2. vidusskolā – 
 53,14 EUR mēnesī.

• Izsludināt konkursu "Ziemas-
svētku un Jaunā gada noskaņas vei-
došana Olaines novadā 2015". Ap-
stiprināt konkursa nolikumu. Uzdot 
finanšu un grāmatvedības nodaļai 
ieplānot 1000 EUR konkursam paš-
valdības budžetā 2016. gadam.

• Apstiprināt Olaines novada kon-
kursa "Jauniešu gada balva" noliku-
mu.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemes gabalu dārzkopības sabiedrī-
bā "Ežupe" Nr. 152, Jānupē, Olai-
nes novadā (kadastra apzīmējums  
8080 020 0372), 0,0637 ha platībā 
zemes nomniekam N. K.

• Piekrist atjaunot 2006. gada  
19. oktobra nekustamā īpašuma 
Stacijas ielā 8A, Olainē, zemes 
gabala nomas līgumu ar SIA "HD 
Portfolio". Noslēgt pārjaunojuma 
līgumu ar SIA "HD Portfolio" par 
nekustamā īpašuma Stacijas ielā 8A 
zemes nomu uz divpadsmit gadiem 
no 2015. gada 1. novembra līdz  
2027. gada 31. oktobrim. Noteikt 
nomas maksu mēnesī 43,00 EUR (ar 
PVN), par zemes gabala Stacijas ielā 
8A, Olainē, 1815 m² platībā, nomu. 

• Atļaut apvienot nekustamā īpašu-
ma "Rīts 256", Medemciemā, Olai-
nes novadā, zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 8080 002 0946 
un nekustamā īpašuma "Rīts 257", 
Medemciemā, Olaines novadā, ze-
mes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8080 002 0947 vienā nekustamajā 
īpašumā ar zemes vienības kopējo 
platību 0,2449 ha. Piešķirt vienotu 
adresi apvienotajai zemes vienībai 
un ar to funkcionāli saistītām ēkām/
būvēm "Rīts 256", Medemciems, 
Olaines pagasts, Olaines novads, 
LV–2127. Noteikt nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi apvienotajai 
zemes vienībai "Individuālo dzīvo-
jamo māju apbūve".

• Atļaut apvienot nekustamā īpašu-
ma "Vīksnas 1504", Jāņupē, Olaines 
novadā, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8080 021 0417 un ne-
kustamā īpašuma "Vīksnas 1505", 
Jāņupē, Olaines novadā, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
8080 021 0418 vienā nekustamajā 
īpašumā ar zemes vienības aptuve-
no kopējo platību 0,115 ha. Piešķirt 
vienotu adresi apvienotajai zemes 
vienībai "Vīksnas 1505", Jāņupe, 
Olaines pagasts, Olaines novads, 
LV–2123. Noteikt nekustamā īpa-

šuma lietošanas mērķi apvienotajai 
zemes vienībai "Individuālo dzīvo-
jamo māju apbūve".

• Apstiprināt 2015. gada 20. ok-
tobra īres tiesību pirmās kārtas iz-
soles protokolu dzīvokļa īpašumam 
Parka ielā 14-26, Olainē.

• Apstiprināt 2015. gada 20. ok-
tobra atsavināšanas izsoles proto-
kolu dzīvoklim Jelgavas ielā 16-71, 
Olainē. 

• Apstiprināt 2015. gada 20. ok-
tobra atsavināšanas izsoles proto-
kolu zemes gabalam dārzkopības 
sabiedrībā "Rītausma" Nr. 9, Me-
demciemā, Olaines novadā. 

• Uzdot SIA "Zeiferti" un I. B. 
noslēgt dzīvokļa "Birznieki 1"-x, 
Jaunolainē, Olaines pagastā, Olai-
nes novadā, dzīvojamo telpu īres 
līgumu. 

• Piekrist pagarināt sociālā dzī-
vokļa "Birznieki 1"-x, Jaunolainē, 
Olaines pagastā, Olaines novadā,  
2010. gada 21. decembra sociālā 
dzīvokļa īres līguma termiņu par  
5 gadiem.

• Noteikt sociālā dzīvokļa statusu 
pašvaldībai piederošam vienistabas 
dzīvoklim Zemgales ielā 21-x, Olai-
nē. 

• Piešķirt I. E. Z. ikmēneša pa-
balstu 60 EUR bērnu pieskatīšanas 
izdevumu segšanai no 2015. gada  
1. septembra līdz 2015./2016. mācī-
bu gada beigām no p/a "Olaines so-
ciālais dienests" budžeta līdzekļiem.

• Uzņemt V. J. ilgstošas sociālās 
aprūpes pakalpojuma saņemšanai 
p/a "Olaines sociālais dienests" 
Olaines sociālās aprūpes centrā uz 
pastāvīgu laiku.

• Domes priekšsēdētājs A. Bergs 
informēja deputātus par VARAM 
izstrādāto teritoriālo reformas pro-
jektu.

• Piekrist nekustamā īpašuma 
"Jaun  olaines dzīvojamās mājas", 
Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines 
novadā, nomas zemes daļas 0,0100 ha  
platībā nodošanu iznomāšanai pub-
liskā izsolē.

• Akceptēt SIA "Zeiferti" pa-
matkapitāla palielināšanu par  
666 628,00 EUR, izdarot naudas 
ieguldījumu sabiedrības pamatkapi-
tālā no pašvaldības budžeta, saņe-
mot pretī 666 628 kapitāla daļas, ar 
mērķi attīstīt SIA "Zeiferti" pamat-
darbību (centralizētās siltumapgā-
des, ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšana), ieguldot 
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības 
attīstība Olaines novada Stūnīšu cie-
mā, II kārta" līdzfinansējuma nodro-
šināšanā.
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Olaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā

Jaunolaines Kultūras namā

Olaines Kultūras namā

Olaines Kultūras namā

Jaunolaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā

Jaunolaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Sporta namā
Olaines slidotavā
Olaines Sporta namā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Starptautiskajai Invalīdu dienai veltīta pēcpusdiena
Folkloras kopas "Dzedzieda" 10 gadu jubilejas pasākums
Bērnu Ziemassvētku koncerts ar Vinniju Pūku un Sivēntiņu, 
radošās darbnīcas (plkst. 15.30) un Jaunolaines eglītes 
iedegšana (plkst. 16.00) 
Riharda Zaļupes solokoncerts "Ziemas atmosfēras" 
(ieejas maksa – 4 EUR)
Ziemassvētku izrāde amatiermākslas kolektīvos iesaistītajiem 
bērniem un pārējiem novada bērniem (ieejas maksa – 4 EUR, 
cenā iekļauta dāvana. Ieejas kartes var iegādāties Olaines 
Kultūras namā no 1. līdz 16. decembrim darba dienās 
no 10.00 līdz 17.00.)
Olaines novada senioru biedrības "Liepas" 
Ziemassvētku pasākums
Zitas Erss Ziemassvētku koncerts
Vokālās studijas "Serpentīns" Ziemassvētku koncerts
Ziemassvētku uzvedums "Patiesi stāsti par mīlestību, 
cerībām, brīnumiem" (pēc Džeksa Kenfīlda, 
Marka Viktora Hansena un Eimijas Ņūmarkas stāstu 
"Cāļa zupa dvēselei" motīviem)
Mākslas vingrošanas studijas "Piruete" svētku koncerts
Koncertprogramma "Ziema" klasiskās mūzikas mīļotājiem
Jaungada balle 
(maksa par galdiņu rezervāciju līdz 28.12. – 5 EUR, 
no 29.12. – 7 EUR, pasākuma dienā – 10 EUR)
IZSTĀDES (sīkāka informācija – www.olainesmuzejs.lv)
Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantes, 
olainietes Jeļenas Kažokas izstāde
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Olaines novada čempionāts galda tenisā (3. kārta)
Mini hokeja turnīrs "3 pret 3"
Olaines novada atklātais turnīrs zolē (3. kārta)
IZGLĪTĪBA
Kristīnes Kauliņas "Griezto sveču darbnīca"
Muzejpedagoģiskā nodarbība 
"Gausi nāca, nu atnāca, tie bagāti Ziemassvētki!" 
(pieteikšanās, zvanot uz tālr. 26105156)

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
novembrī

Pasākumi Olaines novadā decembrī

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Bitēna Ausma, 89 gadus veca, 15.11.2015.
Ivanova Tatjana, 86 gadus veca, 04.11.2015.
Kucs Aleksandrs, 42 gadus vecs, 20.10.2015.
Lerha Anastasija, 91 gadu veca, 02.11.2015.

Lukjančiks Mihails, 85 gadus vecs, 01.11.2015.
Mihailova Sofija, 89 gadus veca, 16.11.2015.
Osīte Antonija, 87 gadus veca, 13.11.2015.
Siliņš Ilgonis, 63 gadus vecs, 07.11.2015.

Šovdra Valentīna, 78 gadus veca, 16.11.2015.
Tapeškins Nikolajs, 65 gadus vecs, 14.11.2015.

Tutins Sergejs, 60 gadus vecs, 03.11.2015.
Vanaga Elie, 84 gadus veca, 19.11.2015.

Zareckis Arvīds, 70 gadus vecs, 11.11.2015.
Zviedre Aina, 89 gadus veca, 01.11.2015.

Piļimons Antons, 75 gadus vecs, 15.11.2015.

KAD  KAS  KUR

70. gadskārtā
Āboltiņu Emeritu
Gulbi Antoņinu
Horunu Veru
Krilovu Jeļenu
Kronbergu Jāni
Maslovu Mihailu
Mašņiku Nikolaju
Miglinieku Edgaru
Skriņņikovu Juzefu
Strigunu Rolfu
Trifonovu Allu
Vangeli Valentīnu
Zvirbuli Imantu

75. gadskārtā
Bobrovsku Antoņinu
Briedi Laimnesi
Darkeviču Nelliju
Dimperu Vladislavu
Dreimani Solveigu
Gulbi Mariju
Kavecku Annu
Pužuli Ludviku
Ščerbakovu Marku
Veisu Andri

80. gadskārtā
Ernestsoni Dianu
Grigorjevu Teresu
Kažohu Tatjanu
Kļeščenko Radijadu
Maļinovsku Juzefu
Timofejevu Kapitoļinu
Vasiļjevu Janīnu

85. gadskārtā
Beidu Mariju
Kaševiču Ļubovu
Picilēviču Františku
Vīlipu Dainu

90. gadskārtā
Ņikitinu Mariju
Volkovu Ainu

91. gadskārtā
Abashkinu Anastasiu
Karševu Jevgeņiju
Krauju Irēnu
Medni Praskovju

92. gadskārtā
Barutkinu Varvaru
Tatorieni Emīliju

93. gadskārtā
Pļavnieku Ojāru
Potapenco Eugeniu
Zitmani Anastasiju

Olaines novada pašvaldības 
informatīvs izdevums 
"Olaines Domes Vēstis". 

Tirāža 5000 eks. 
Ieteikumus un komentārus 
sūtiet uz e-pastu: 
natalja.tropkina@olaine.lv 
vai zvaniet uz tālr. 67146026, 
67146022.

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā 
no 2015. gada 19. oktobra līdz 20. novembrim reģistrētie mirušie

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos 
un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv) 
03.12. plkst. 16.00
12.12. plkst. 13.00
12.12. no plkst. 14.00

13.12. plkst. 17.00

18.12. plkst. 18.00

19.12. plkst. 15.00

20.12. plkst. 14.00
20.12. plkst. 18.00
23.12. plkst. 17.00

26.12. plkst. 17.00
30.12. plkst. 17.00
31.12. plkst. 21.00

02.12. – 29.12
Atklāšana 02.12. plkst. 16.00

05.12. plkst. 10.00
05.12. plkst. 12.00
12.12. plkst. 11.00

12.12. plkst. 12.00
Ar iepriekšēju pieteikšanos

Ziņas par jubilāriem 
uz 21.11.2015.

Ādamu un Janīnu Seiļus! 
Laulība reģistrēta 1965. gada 9. oktobrī Preiļu rajona 
Vārkavas ciema izpildu komitejā.

Robertu un Aiju Matisonus! 
Laulība reģistrēta 1965. gada 6. novembrī Saldus rajona 
Pampāļu ciema padomes izpildu komitejā.

Ivanu un Veru Mocakus! 
Laulība reģistrēta 1965. gada 6. novembrī Rīgas rajona 
Dalbes ciema padomes izpildu komitejā.

sveic ZELTA kāzās

Laime – zelta puteklītis
Bezgalīgā gaismas lokā.
Nobirdina ko ik rītis
Rožains ziediņš Dieva rokā.
/Paulīna Bārda/

Olaines novada domeOlaines novada dome


