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informatīvs izdevums

Izlaidumu laiks

Īsa, īsa Jāņu nakts,
Par visāmi naksniņāmi,
Te satumsa, te uzausa,
Pie Jānīša uguntiņas.

Lai gada īsākās nakts ugunskurs silda
Jūsu sirdis, Līgodziesmas dod spēku
un ozollapu vainags nes veiksmi!
Novēlam lustīgus Līgo svētkus un aicinām
apmeklēt svētkiem veltītus pasākumus:
• 21.jūnijā parkā pie Olaines Kultūras centra
(Zeiferta iela 11, Olaine) no plkst.19.00 Lustīgā
ziņģošana – ziņģes un dejas un no plkst. 20.00
līdz 02.00 – spēlē grupa „Lustīgais blūmīzers”.
• 22.jūnijā Jaunolaines stadionā (Meža iela 2,
Jaunolaine) plkst.20.00 ielīgošanas pasākums.

Sveiciens un laba vēlējumi
visiem izglītības iestāžu absolventiem!
Ko es gribēju Tev šodien līdzi dot:
Sava laime katram pašam jāatrod,
Savi draugi katram pašam jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg,
Katram pašam marta saulē jāatkūst
Un kā ābelei no augļu svara jānolūst.
Katram pašam jārūgst līdzi raugam Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.
Ej, nešaubies, ceļš labi sācies,
No Tevis dzīve prasīs daudz.
Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies,
Un visu mūžu audz.
Jūnijs ir laiks, kad kāds
uz sasniegumu kāpnēm kāpj
pirmo reizi, kādam tas ir jau
otrais vai trešais pakāpiens,
kurš ir ne mazāk saviļņojošs
kā pirmais. Tā šajā raižu un
patīkamu emociju pilnajā
mēnesī visu Olaines izglītības
iestāžu pedagogi ar prieka
asarām acīs, ar skumjām par
šķiršanos, ar gandarījuma
sajūtu par paveikto, pēdējo
reizi tikās ar saviem audzēkņiem, kas tagad jau stāv uz
savas dzīves jaunā posma
sliekšņa.
Ar prieku vēlamies pavēstīt, ka šogad pirmsskolas izglītības iestādi (PII) „Dzērvenīte” absolvēja 40 audzēkņi, PII
„Zīle” - 39 audzēkņi, PII „Magonīte” – 33 audzēkņi, speciālo
PII „Ābelīte” - 31 audzēknis,
privāto PII „Saulīte” – 5 audzēkņi, Olaines Mūzikas un
mākslas skolu absolvēja 21 audzēknis. Olaines 1. vidusskolā
pamatizglītību ir ieguvuši 65
skolēni un Olaines 2. vidusskolā – 56 skolēni. 37 Olaines
1. vidusskolas un 26 Olaines 2.

vidusskolas 12. klases absolventi atrodas izvēles priekšā –
ko darīt tālāk?
Par sekmīgiem izglītības
un ārpusskolas darba rezultātiem Olaines izglītības iestādēs un Olaines novadā Olaines
novada dome apbalvoja visus
Olaines 1. un 2. vidusskolas
12. klases un Olaines Mūzikas
un mākslas skolas absolventus
ar grāmatām vai dāvanu karti
grāmatām Ls 10,- vērtībā.
Dome ar Pateicības rakstu un piemiņas balvu atzīmēja
Olaines 1. un 2.vidusskolas
12.klases skolēnu, kuriem ir labas un teicamas sekmes, vecākus: Ināru un Sergeju Kļimovičus, Ņinu un Aleksandru Lipus,
Ingu un Mariku Petrušinus,
Jolantu un Armandu Odzelevičus, Ainu un Māri Plostniekus,
Allu un Aleksandru Čmiļus,
Jeļenu un Juriju Mjasņikovus,
Gaļinu un Jevģēniju Genrihus,
Oksanu Jakupceviču, Valentīnu un Aleksandru Sidorovus,
Larisu un Andreju Pavlovus,
Ainu un Vladimiru Matvejevus, Larisu un Igoru Skorin-

ko, Irinu un Valēriju Kučevus,
Jeļenu Davidenkovu un Dmitriju Kravčenko, par viņu ieguldījumu bērnu audzināšanā un
skolas dzīvē.
Vēlamies izteikt pateicību arī 9.klašu absolventu
vecākiem: Maksimam un Natālijai Cvetkoviem, Marijai
Stepčenko, Igoram un Marijai
Skorinko, Vladimiram Davidovam un Jeļenai Učasovai,
Natālijai Juročkinai, Tatjanai
Žemaitukai, Jeļenai Pavlovai,
Vladimiram un Jeļenai Peretjaginiem, Vitalijam un Allai
Žitenko, Jurijam un Tatjanai
Voronoviem, Igoram un Irinai Jupatoviem, Vladimiram
un Olgai Reinikiem, Līgai un
Vilhelmam Kanošķiem, Ziedītei un Jurim Seiļiem, Olgai
un Jānim Vonogiem, Valentīnai un Vladimiram Govoriniem, Allai un Aleksandram
Čmiļiem, Aivaram Romanovam, vecmāmiņai Lidijai Romanovai.
Dome pateicas visiem
mazo un lielo absolventu audzinātājiem, pedagogiem un

Pamata
akmens

Zelta
grābeklis

Novada ģerbonis

Otrdien, 2011. gada 14. jūnijā tika ielikts pamatakmens
Olaines pareizticīgo baznīcai

Lielās Talkas koordinatoru
balva “Zelta grābeklis” piešķirta Olaines novadam

2. lpp.

3. lpp.

Olaines Vēstures un
mākslas muzejā
apskatāmas
Olaines novada
ģerboņa ideju konkursam
iesūtītās skices

Nekad nepalikt pieticības malā,
vienmēr censties izvirzīt aizvien
jaunus mērķus un tos arī sasniegt!
Olaines novada dome

vecākiem un sveic absolventus
viņu svētkos.
Sadarbojoties Olaines novada pašvaldībai, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžai, Ķīmijas, farmācijas un
biotehnoloģiju nozares darba
devējiem, IZM un NVA speciālistiem, Eiropas Sociālā fonda
projekta „Bezdarbnieku un
darba meklētāju apmācība Latvijā” ietvaros tika izstrādātas
2 tālākizglītības programmas,
kas ir paredzētas bezdarbniekiem, kurus apmāca uzņēmumu vajadzībām. Programmas
tiek īstenotas Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā
un uzņēmumos sadarbībā ar
NVA. Izglītības programmas
ir unikālas ar to, ka visiem izglītojamiem (bezdarbniekiem)

pēc programmas apgūšanas
tiek garantētas darba vietas.
2010./2011.mācību gadā izglītību būs apguvuši 72 izglītojamie un iekārtojušies darbā. 15.
un 16.jūnijā izglītojamie kārto
centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Sekmīgi
nokārtojot eksāmenu, 17.jūnijā, izlaidumā, izglītojamie
(t.sk. 11 Olaines novada iedzīvotāji) saņems dokumentu, kas
apliecina iegūto kvalifikāciju
„Ķīmisko procesu tehniķis”
vai „Analītiskās ķīmijas tehniķis”, un pēc izlaiduma uzsāks
darba gaitas AS „Olainfarm”,
SIA „Olaines ķīmiskā rūpnīca
Biolars”, AS „Grindeks” un
AS „Silvanols”.

45 darba
gadi

“Liepās”
145 biedri

Maija beigās Olaines bibliotēka svinēja 45 darba gadu
jubileju

Senioru biedrības “Liepas”
priekšsēdētāja Ārija Spuņģe
stāsta par paveikto

4. lpp.

7. lpp.

Nataļja Tropkina
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Iesvētīts Olaines pareizticīgo
baznīcas pamatakmens

Biedrības “Pierīgas partnerība” paziņojums
Biedrība “Pierīgas partnerībai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās
attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada
1.augusta līdz 2011.gada 1.septembrim.
3. kārtā pieejamais publiskais finansējums kopā ir
107 175,77 LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, Daugavas ielā 29, 2.stāvā 2-12.kabinētā (tel.: 26440279,
67149874) vai Olaines novadā, Zemgales ielā 33
(tālr.67146030).
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 413. pasākuma
“Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”
ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:
1.aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
1.rīcība: Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem
Pieejamais finansējums – 64 305,46 LVL.
2.aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu
(tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta, un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu)
dažādošanai”.
2.rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
Pieejamais finansējums - 42 870,31 LVL.

• 2011.gada 14.jūnijā Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs veica Olaines
Pareizticīgās Baznīcas pamatakmens ielikšanas ceremoniju (Skolas ielā 1, Olainē).
• 14 июня в Олайне (ул.Сколас 1) прошло торжество, посвященное основанию
православной церкви в честь св. великомученика Димитрия Солунского.
Чин закладки краеугольного камня совершил Его Высокопреосвященство
Высокопреосвященнейший Александр Митрополит Рижский и всея Латвии в
сослужении духовенства.

Apsveikti skolēni un viņu skolotāji

Mērķis - Dažādot sabiedrisko aktivitāšu iespējas un
kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem.
•
•
•
•
•

Iespējamie risinājumi:
Atbalsts dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības saglabāšanai un popularizēšanai vietējo iedzīvotāju
vidū
Atbalsts kultūrvēsturisko objektu uzturēšanai un teritorijas labiekārtošanai
Atbalsts radošo darbnīcu attīstībai
Bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu, atpūtas vietu,
parku/dārzu izveide un labiekārtošana
U.c. atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība” konsultantu atrašanās
vietā Mārupes novadā, Daugavas iela 29, atbildīgā Nadīna
Millere, tālr.67149872, 26440279, nadina.millere@marupe.lv un Olaines novadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze
Mazure, tālr.67146030, ilze.mazure@olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un mājas
lapā www.marupe.lv. sadaļā Eiropas Savienība un www.
olaine.lv
Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā:
www.lad.gov.lv, www.marupe.lv, www.pierigaspartneriba.lv.

Jau otro gadu maija nogalē tiek sumināti Olaines novada skolēni, mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētāji, interešu
izglītības konkursu un profesionālās ievirzes skolu konkursu
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uzvarētāji, kā arī viņu skolotāji.
Šogad 101 mūsu novada skolēns piedalījies 12 mācību priekšmetu novada olimpiādēs. Laureāta
titulu ieguvuši 49. Īpaši nozīmīgs
šis mācību gads ir bijis Olaines 1.

vidusskolas 11. klases skolniecei
Brigitai Mednei, kura savas zināšanas pārbaudījusi 5 mācību priekšmetu olimpiādēs, un 9.klases skol-

turpinājums 8. lpp. u

Uzmanību!!! Precizējums biedrības „Pierīgas partnerība” paziņojumā (maija numurā) – mainīts iesniegumu
pieņemšanas termiņš atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas II kārtā Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam
pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada
8. jūlija līdz 2011.gada 8. augustam.
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Olaines talcinieki iegūst “Zelta grābekli”

23.maijā Rīgā Lielās Talkas organizatori, AAS „Balta” un Latvijas Pašvaldību
savienība aicināja labākos
talciniekus uz ceļojošās balvas „Zelta grābeklis” pasniegšanas ceremoniju. Balvas tika pasniegtas jau otro
gadu, lai atzīmētu čaklākos
talku rīkotājus, kuri izcēlās
ar īpaši aktīvu iesaistīšanos
Lielās Talkas aktivitātēs,
vienlaikus sniedzot ievērojamu ieguldījumu nozīmīgu
sava reģiona objektu sakopšanā un uzlabošanā.

Olaines novada pašvaldība,
pārstāvot visus Olaines novada
talciniekus, pieteica Olaines
novadu ceļojošai balvai „Zelta
grābeklis”, iesniedzot žūrijai
par talkas laikā paveiktajiem
darbiem apkopotu informāciju
un fotogrāfijas.
Balvas piešķiršanas procesā žūrija iepazinās ar rezultātiem vairāk nekā 1300
pieteikto talkas vietu un katrā
Latvijas reģionā (Rīga, Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale) izvēlējās balvas pretendentus, no kuriem balva tika

pasniegta vienam pārstāvim
no reģiona. Pavisam šogad ir
pasniegtas piecas „Zelta grābekļa” balvas.
Vidzemes reģionā „Zelta
grābekļa” balvu saņēma Olaines novada dome un Lielās
Talkas koordinatore Olaines
novadā Inese Priedīte. Kā atzīmēja žūrija, jau otro gadu
Olaines novada dome izrāda
“nepārspējamu iniciatīvu”, iesaistot Lielās Talkas aktivitātēs
visus apkaimes iedzīvotājus un
nodrošinot papildu līdzekļus
talkas darbu paveikšanai. Pa-

teicoties teicami organizētam
darbam, tika sakoptas 70 talkas
vietu, veicot plašu sakopšanas
darbu klāstu - atkritumu savākšanu, rotaļu, sporta un atpūtas
laukumu sakārtošanu, t.sk.
arī krāsošanu, apzaļumošanu.
Tik lielu darba apjomu bija
iespējams paveikt tikai mums
visiem kopīgi strādājot, tāpēc
vēlreiz pateicamies visiem talciniekiem Olaines novadā un
apsveicam ar mūsu kopīgu uzvaru – ceļojošās balvas „Zelta
grābeklis” iegūšanu.
Lielās Talkas darba grupas
vadītāja Vita Jaunzeme atzīst:
„Vien par iniciatīvu un apņēmību organizēt savu talku atzinību un uzslavas ir pelnījuši
visi 1337 30. aprīļa talku rīkotāji. Ikviens darbs, kas veikts
tīras Latvijas labā, ir vērtīgs
un grūti salīdzināms. Ceļojošā
balva „Zelta grābeklis” kalpo
kā simbolisks novērtējums par
īpaši pašaizliedzīgu un iedvesmojošu darbu Lielajā Talkā.”
Sīkāka informācija interneta mājas lapā www.talkas.lv.
Ceļojošo balvu „Zelta grābeklis” un Goda rakstu var
apskatīt Olaines novada pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā,
Zemgales ielā 33, Olainē, 1.st.
Inese Priedīte,
Nataļja Tropkina
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Īsumā
• Maija sākumā Olaines 2.vidusskolas skolēni iestādīja Olaines pilsētas teritorijā aptuveni 40
liepas, 40 bērzus, desmit kļavas
un vienu egli.
• Olainē, Veselības ielā uzstādīts ātrumvalnis (jeb tautā
saucamais „guļošais policists”).
• Pašlaik tiek gatavots tehniskais projekts veloceliņa izbūvei
posmā Jaunolaine – Olaine.
• Notiek iepirkuma procedūra, lai noteiktu darbu izpildītāju
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšos, apdzīvotā vietā
Gaismas” īstenošanai.
• Tiek veikta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde
projektiem „Ūdenssaimniecības
attīstība Pārolainē” un „Ūdenssaimniecības attīstība Pēterniekos”. Pašvaldība gaida rezultātus par iesniegto Vides un
reģionālās attīstības ministrijā
projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolainē, 2.kārta”.
• Iesākts darbs LEADER
projektu ietvaros: tiek ierīkots
apgaismojums Olaines mežaparkā, noslēgts līgums par veloceliņa izbūvi mežaparkā. Jūnijā
plānots uzstādīt soliņus un atkritumu urnas Olaines novadā un
āra trenažierus Olaines stadionā
(Zeiferta ielā 4).
• Sagatavots projekta pieteikums VIIA izsludinātajā konkursā „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības
riska mazināšanai un jauniešu ar
funkcionālajiem traucējumiem
integrācijai izglītībā”.

Zināšanu un ideju viesuļvētra – jauniešu sadarbības
pasākums “Jaunietis jaunietim”

Jaunieši, videi draudzīga
domāšana, komanda un iedvesma. Tā varētu raksturot
pasākumu, kas 29. aprīlī ar
Olaines novada domes atbalstu notika Olaines 1.vidusskolā. Pasākumā piedalījās gan
ciemiņi – jaunieši no Salaspils, Baložiem, Rēzeknes, Līvāniem, gan mūsu pašu novada aktīvie jaunieši no Olaines
Sarkanā Krusta, Olaines Jauniešu padomes, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas un organizatori - Olaines
1. vidusskolas Skolēnu parlamenta jauniešu grupa.

Visas dienas garumā jaunieši piedalījās semināros,
diskusijās un darbnīcās. Tā kā
saliedēta komanda ir viens no
veiksmīgas darbības pamatnoteikumiem, tikko atbraucot,
jaunieši piedalījās seminārā
par komandas veidošanu, ko
vadīja Valdis Vanags no Sense
of Team. Jaunieši gan ieguva
teorētiskas zināšanas, gan, pildot uzdevumus, veidoja paši
savu priekšstatu un atziņas.
Papildus tas bija arī veids, kā
atraisīties un iepazīt vienam
otru. Pēc semināra dalībnieki
atzīst, ka „turpmāk ievēro-

šu, ka mans viedoklis ir tikpat svarīgs kā Tavs”, „tagad
būšu drošāka un atvērtāka
jauniem cilvēkiem”, „cilvēks
nav viens, nav pašam viss jādara, ir cilvēki, kas palīdzēs”,
„iegūta prasme sadarboties un
uzklausīt citu viedokli, droši
izteikt savējo”, „sadarbība ir
panākumu atslēga” u.tml. Dalībnieki par savu lielāko ieguvumu atzīst pozitīvas emocijas un spēju labāk sadarboties
ar citiem cilvēkiem nākotnē.
Lielās Talkas ieskaņās par
zaļu domāšanu un iepirkšanos
stāstīja Anitra Tooma, „Vides
Vēstis” galvenā redaktore. Atraktīvā un neformālā gaisotnē
jaunieši ieguva jaunas, nedzirdētas zināšanas. Uz videi
draudzīgo preču galda nonāca
Indijas ziepju rieksti, ar ko var
mazgāt veļu, ekošķiedras lupatiņa, smiltsērkšķu eļļa, kas
palīdz labāk par visiem izreklamētajiem un ķīmiskajiem
ķermeņa kopšanas līdzekļiem,
pat ekoloģiskās apakšbikses,
„Madara” kosmētika un citas
preces, kas nekaitē ne mums

pašiem, ne videi. Domājot par
dzirdēto un analizējot, jaunieši saka, ka „turpmāk nekrāšu
mantas un atbrīvošu savu dzīves telpu”, „rūpīgāk meklēšu
ekoloģiska marķējuma apzīmējumus”, „turpmāk skatīšos
rūpīgi preces saturu”, „ēdīšu
veselīgāk, šķirošu atkritumus,
Talkā jau eju”, „izmantošu
mikrošķiedras lupatiņu un citus videi draudzīgus kopšanas
līdzekļus”, „lietošu dabīgus
kosmētikas līdzekļus” u.tml.
Jaunieši ir iedvesmas pilni
mainīt savus ieradumus un gatavi iedvesmot arī citus. Tas ir
mazs, bet tomēr solis ceļā uz
zaļu Latviju.
Ideju darbnīcās jaunieši
par tēmām „daba”, „politika”, „labdarība”, „kultūra” un
„sports” plānoja pasākumus.
Kas zina, varbūt kāds no šiem
pasākumiem tiks realizēts arī
dzīvē! Tā bija lieliska iespēja
izplānot savu sapņu pasākumu,
papildus uzzinot arī pārējo jauniešu radošās idejas.
Pasākuma formālās daļas
noslēgumā pie mums vieso-

jās Eva Ikstena – Strapcāne,
mūsu skolas absolvente, žurnāliste, ar iedvesmojošu diskusiju „Jauniešu sapņi un to
realizēšanas iespējas”. Runājām par nākotni Latvijā, par
mūsu pašu sapņiem, kā arī
smēlāmies pozitīvas emocijas, iedvesmu un atziņu, ka
„īstenībā viss ir iespējams”,
klausoties un skatoties stāstu
par Evas un viņas domubiedru
sapni, kas nu ir realizēts un aizrauj ikvienu – Imanta Ziedoņa
fonda izveide un izdotais īpašais mūzikas albums „Viegli”.
Vairāk par šo veiksmes stāstu
www.fondsviegli.lv. Viena no
vērtīgākajām atziņām ir: „Latvija ir iespēju zeme, vajag tikai
darīt!”.
Kopumā pasākums izvērtās
ļoti jauks un vērtīgs. Liels paldies organizatoriem, Olaines
1. vidusskolas Skolēnu parlamenta grupai, Līgai Gulbei,
semināru vadītājiem, Olaines
novada domei, kā arī, protams,
dalībniekiem!
Brigita Medne
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Svinot Olaines Bibliotēkas Balss Pavēlniece
no Olaines
45 darba gadu jubileju

Maija nogalē, pašā ceriņu krāšņuma un reibinošās
smaržas pārpilnajā laikā,
Olaines Bibliotēka svinēja
nozīmīgu jubileju - 45 darba gadus. Svētku pasākums
notika Olaines Kultūras
centrā.
Svinīgā pasākuma gaitā tika
saņemts un pasniegts daudz
ziedu, izteikti un saņemti sirsnīgi pateicības un apsveikuma
vārdi. Skanēja skaista mūzika,
solistu balsis.
...tika sumināti bibliotēkas
darbinieki
bibliotēkas vadītāja saņēma Olaines novada domes
Atzinības rakstu; bibliotēkas
kolektīvs saņēma Olaines Kultūras centra Pateicību; bibliotēkas darbinieki saņēma nelielas
piemiņas dāvanas no bibliotēkas.
...tika godināti bibliotēkas
ilggadīgie lasītāji
Olaines Bibliotēkas Pateicības un Pagodinājuma rakstus
sakarā ar bibliotēkas 45 darba
gadu jubileju saņēma:

Uldis Kauliņš – par izrādīto
44 gadus ilgo uzticību, vienmēr draudzīgo un bibliotēku
atbalstošo nostāju,
Maiga Mazzālīte - par izrādīto 37 gadus ilgo uzticību,
vienmēr draudzīgo un bibliotēku atbalstošo nostāju,
Veneranda Kūliņa - par 43
gadus ilgo uzticību, izrādīto lasītprieku,
Aija Akmentiņa - par 43 gadus ilgo uzticību, izrādīto lasītprieku,
Laima Apsīte - par 40 gadus ilgo uzticību, izrādīto lasītprieku,
Ausma Beļķeviča - par 37
gadus ilgo uzticību, izrādīto
lasītprieku, aktīvu līdzdalību
bibliotēkas dzīvē,
Rudīte Babra - par 35 gadus
ilgo uzticību, izrādīto lasītprieku, aktīvo līdzdalību bibliotēkas dzīvē,
Ritma Andersone - par 32
gadus ilgo draudzīgo atbalstu
un uzticību, izrādīto lasītprieku,
Jānis Pavlovičs - par 30 ga-

Informācija par Olaines bibliotēku
Olaines Bibliotēka dibināta 1965. gadā.
Pašreizējā struktūra: abonements un lasītava
Zemgales 24, un
bērnu literatūras nodaļa Kūdras ielā 16.
Tālr.: 67963787 (Zemgales 24),
67963445 (Kūdras 16)
E-pasts: olainesb@inbox.lv
Bibliotēkas darba statistiskie pamatrādītāji,
noslēdzot 2010.gadu:
Bibliotēkas budžeta izdevumi gadā – 57 722 Ls
Iespieddarbu krājums – 28 994 vienības
Lietotāju skaits – 2 213
Apmeklējumu skaits – 25 275
Izsniegto iespieddarbu skaits – 80 292
Sniegtas uzziņas – 11 833
Abonēti un pieejami 93 nosaukumu preses izdevumi.
Bibliotēku ik dienas apmeklēja vidēji 84 lietotāji.
Dienā vidēji tika izsniegti 318 iespieddarbi;
sniegtas 49 uzziņas.
Lasītājiem bez maksas pieejami 12 datori
ar ātrgaitas interneta pieslēgumu.
2010.gada 22.oktobrī bibliotēka akreditēta uz 5 gadiem.
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dus ilgo uzticību, izrādīto lasītprieku un atbalstu,
Ina Velberga - par 22 gadus
ilgo draudzīgo atbalstu un uzticību, izrādīto lasītprieku, aktīvu līdzdalību bibliotēkas dzīvē.
...tika godinātas aktīvi lasošās ģimenes
Olaines Bibliotēkas Atzinības rakstus sakarā ar bibliotēkas 45 darba gadu jubileju
saņēma lasošās ģimenes, kur
grāmatu lasīšanas tradīcijas
tiek izkoptas ilgu gadu garumā, kur mīlestība pret grāmatu
tiek nodota bērniem un tālāk
arī mazbērniem. Tādas mūsu
pilsētā ir ļoti daudzas ģimenes,
tika atzīmētas dažas no tām:
Maigas un Jāņa Gasparoviču,
Leonoras un Borisa Koolu,
Valerijas un Vladimira Karlinu, Silvijas un Aleksandra
Kuzņecovu ģimenes.
Apsveikuma vārdus teica
bibliotēkas pirmā vadītāja Ilze
Kalniņa un bijušie bibliotēkas
darbinieki: Ārija Korčagina,
Ingrīda Grante, Ludmila Munda, Lilita Seņuta, Mistridija Jegorova.
Tie bija skaisti un sirsnīgi svētki, kas ilgi paliks mūsu
sirdīs kā lasītprieka un cilvēku savstarpējās draudzīgās attieksmes un uzmanības apliecinājums.
Diženais domātājs Marks
Aurēlijs teicis ”Pasaule ir pārmaiņas, dzīve – izprašana”.
Novēlu, lai mums visiem
ir daudz iespēju augt un pilnveidoties! Lai mēs esam stipri
pasaules pārmaiņās un gudri
dzīves izprašanā!
Anastasija Kargapoļceva,
Olaines Bibliotēkas vadītāja

Darba laiks
Zemgales ielā 24
P. –
O.13:00-20:00
T. 13:00-20:00
C. 10:00-17:00
P. 9:00-17:00
S. 9:00-15:00
Sv. –
Mēneša
pēdējā ceturtdiena –
spodrības diena.
Bērnu literatūras nodaļa
(Kūdras ielā 16)
P. 9.00 – 16.00
O. 11.00 – 18.00
T. 9.00 – 16.00
C. 11.00 – 18.00
P. 9.00 – 16.00
S., Sv. –

Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkursa „Balss Pavēlnieks”
finālā par kristāla zizli cīnījās 10 solisti un 10 grupas
vecumā no 5 līdz 11 gadiem
un tik pat dalībnieku arī vecākajā grupā (no 12 līdz 16
gadiem). Katrs dalībnieks izpildīja vienu dziesmu latviešu valodā.
Ar lielu atbildību savu darbu veica žūrija, kuras sastāvā
bija: Guntars Račs – „Mikrofona ieraksti” Repertuāra
direktors; Andris Grigalis –
Ventspils Mūzikas vidusskolas
direktors; Ingus Ulmanis – mūziķis; Guna Zučika – grupas
„Prāta Vētra” starptautisko attiecību menedžere; Jānis Apei-

nis – LNO solists.
Kā atzina Guntars Račs,
kārtējo reizi žūrijai bija ļoti
grūti izlemt, kurš tad ir vislabākais, jo visu dalībnieku
priekšnesumi bija augstā profesionālā līmenī. Atšķirībā no
pagājušā gada, kad tika piešķirtā tikai pirmā vieta, šogad
žūrija lēma arī par otrās un trešās vietas ieguvējiem.
Vecākajā grupā 3.vietu un
Balss Pavēlnieka ģerboni saņēma soliste VIKTORIJA JANSONE no Olaines. Apsveicam!
2.vietu un Balss Pavēlnieka ģerboni, kā arī „Mikrofona
ieraksti” specbalvu – dziesmas
audio ieraksts saņēma grupa
„SAPNĪTIS” no Rīgas, kurā
arī dzied Viktorija.

Godalgotas vietas
mākslas vingrošanā
7. un 8.maijā Valsts Olimpiskajā centrā notika Latvijas
kausa izcīņas sacensības mākslas vingrošanā junioru (12-14
g. vecas meitenes) un senioru
(15-20 g. sasniegušas sportistes) klasē.
20 meiteņu konkurencē
1.vietu un Latvijas junioru
kausu izcīnīja Olaines 1. vidusskolas audzēkne Marika
Zavadska.
Somijas pilsētā Hāmenlinnā 14.-15. maijā risinājās
Starptautisks turnīrs mākslas
vingrošanā, kurā piedalījās 8
valstis un labākās Latvijas vingrotājas.
Savā vecuma grupā (1998.
dz.g.) 16 dalībnieču konkurencē 1.vietu izcīnīja Marika Zavadska. Apsveicam!
Paldies Olaines novada domei par atbalstu!
Trenere Valda Stūrmane
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Saistošie noteikumi Nr.7

Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” NOLIKUMS
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu (6.prot., 30.p.).

I Vispārīgie jautājumi
1. Olaines novada pašvaldības aģentūra „Olaines sociālais
dienests” (turpmāk-Aģentūra)
ir Olaines novada domes (turpmāk- Dome) izveidota budžeta
finansēta pašvaldības iestāde.
2. Aģentūras kompetenci
nosaka un tās darbību regulē
šie saistošie noteikumi.
3. Aģentūra izveidota ar
mērķi nodrošināt sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu personām, kuras
savu pamatdzīvesvietu deklarējušas Olaines novada pašvaldības teritorijā.
4. Aģentūra darbojas Olaines novada pašvaldības izpilddirektora pakļautībā.
5. Aģentūrai ir Aģentūras
direktora noteikta un Domes
apstiprināta parauga veidlapa
un zīmogs (skat. Pielikumu
Nr.1 un Pielikumu Nr.2).
6. Aģentūras juridiskā adrese ir Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines novads, LV-2114.
II Aģentūras kompetence
7. Aģentūras uzdevumi ir:
7.1. realizēt likumā „Par
pašvaldībām”, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā un citos normatīvajos
aktos pašvaldībai noteiktos
pienākumus sociālās palīdzības, sociālā darba, sociālās aprūpes un rehabilitācijas jomā;
7.2. izstrādāt sociālās jomas attīstības plānus Olaines
novadā;
7.3. sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām veicināt Olaines novada iedzīvotāju
aktīvu līdzdarbošanos sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai;
7.4. piedalīties projektu izstrādē papildfinansējuma piesaistei, kā arī veikt citas darbības sociālajā jomā.
8. Aģentūrai ir tiesības:
8.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt no fiziskām personām, privātām un
publiskām juridiskām personām nepieciešamo informāciju
savu uzdevumu veikšanai;
8.2. atbilstoši Domes apstiprinātajiem publisko pakalpojumu izcenojumiem iekasēt
maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;
8.3. budžeta līdzekļu ietvaros veikt personu anketēšanu
un aptaujas par pakalpojumu
kvalitātes novērtējumu un iekļaut aptaujas rezultātus gada
pārskatā.
9. Aģentūrai ir pienākumi:
9.1. sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt
sociālos pakalpojumus, sociālo

palīdzību un to sniegšanas kārtību, kā arī sniegt konsultācijas
personai saprotamā veidā;
9.2. nodrošināt personai
iespēju saņemt tās vajadzībām
atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
9.3. novērtēt personu vajadzības, materiālos un personiskos apstākļus (motivācija,
nepieciešamās zināšanas un
prasmes, izglītība, profesija,
u.c.);
9.4. sniegt personai psihosociālu vai psiholoģisku vai
materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu
un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā;
9.5. nodrošināt aprūpi mājās veciem ļaudīm, personām
ar kustību traucējumiem un citām iedzīvotāju grupām, kurām
tā nepieciešama;
9.6. nodrošināt personu,
kurām tas nepieciešams, ievietošanu valsts vai pašvaldības
specializētajās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs;
9.7. rakstveidā informēt
personu, kura pieprasījusi sociālo pakalpojumu vai sociālo
palīdzību, par pieņemto lēmumu vai atteikuma gadījumā
norādīt atteikuma iemeslus un
lēmuma apstrīdēšanas termiņus un kārtību;
9.8. ievērot savā darbībā
Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas un tiesību
principus;
9.9. izmantot savas pilnvaras un tiesības tikai atbilstoši
pilnvarojuma jēgai un mērķim;
9.10. ievērot savā darbībā
labas pārvaldības principu, kas
ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru
īstenošanu saprātīgā laikā un
citus noteikumus, kuru mērķis
ir panākt, lai Aģentūra ievērotu
privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses;
9.11. pastāvīgi pārbaudīt un
uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot
un uzlabot pakalpojuma sniegšanas kārtību.
9.12. Budžeta līdzekļu ietvaros Aģentūra nodrošina savlaicīgu un pieejamu informāciju (presē, bukletos, ziņojumu
stendos, Olaines novada domes
mājas lapā, laikrakstā „Olaines
Domes Vēstis”) par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas iespējām, personu tiesībām un citu svarīgu
informāciju.
III Aģentūras struktūra un
pārvalde
10. Aģentūras sastāvā ir
struktūrvienības – Sociālās palīdzības un sociālā darba noda-

ļa un Sociālās aprūpes nodaļa
(skat. Pielikumu Nr.3). Struktūrvienības darbojas saskaņā
ar konkrēto struktūrvienību
nolikumiem. Struktūrvienību
nolikumus apstiprina Aģentūras direktors.
Aģentūras darbu vada tās
direktors.
12. Aģentūras direktoru ieceļ amatā Dome. Darba līgumu
ar Aģentūras direktoru noslēdz,
groza vai izbeidz Olaines novada pašvaldības izpilddirektors.
13. Aģentūras direktors pilda ārējos normatīvajos aktos
un šajā nolikumā noteiktos uzdevumus.
14. Aģentūras direktors:
14.1. izstrādā Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un budžeta projektu;
14.2. nodrošina Aģentūras
vidēja termiņa darbības stratēģijas, budžeta un kārtējā gada
darba plāna izpildi;
14.3. sniedz Domei pārskatu par vidēja termiņa darbības
stratēģijas un kārtējā gada darba plāna izpildi;
14.4. sniedz Domei nepieciešamo informāciju un priekšlikumus pašvaldības aģentūras
darbības jautājumos;
14.5. bez īpaša pilnvarojuma rīkojas ar Aģentūras mantu
un finanšu līdzekļiem, pārstāv
Aģentūru tās kompetencē esošajos jautājumos attiecībās ar
valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), ārvalstu un
starptautisko institūciju pārstāvjiem, fiziskām un juridiskām personām;
14.6. nodrošina Aģentūras
personāla vadību un attīstību,
pieņem darbā un atbrīvo no
darba Aģentūras darbiniekus,
nosaka viņu kompetenci un atbildību;
14.7. iesniedz Domei pārskatus par Aģentūras darbību,
sniedz Domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram nepieciešamo informāciju un
priekšlikumus jautājumos, kas
saistīti ar Aģentūras darbību un
Aģentūras kompetencē esošo
jautājumu risināšanu, nodrošina Aģentūras gada publisko
pārskatu sagatavošanu un publicēšanu;
14.8. atbilstoši savai kompetencei izdod rīkojumus, kas
ir saistoši Aģentūras darbiniekiem;
14.9. slēdz darba un saimnieciskos līgumus, izsniedz
pilnvaras un izziņas;
14.10. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina
sabiedrības informēšanu par
Aģentūras darbību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jautājumos;
14.11. veic citus uzdevu-

mus, kas noteikti pašvaldības
darbību reglamentējošos normatīvajos aktos.
15. Aģentūras direktors ir
atbildīgs par Aģentūras finanšu
līdzekļu racionālu izlietošanu
atbilstoši veicamajiem pārvaldes uzdevumiem.
16. Uz Aģentūras direktora
amatu Dome izsludina atklātu
konkursu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Olaines Domes Vēstis” un Olaines novada
mājas lapā internetā.
17. Aģentūras direktoru
amatā ieceļ Dome uz pieciem
gadiem. Novērtējot Aģentūras
darbības rezultātus, Aģentūras
direktoru var apstiprināt amatā
atkārtoti vai atbrīvot no amata
pirms noteiktā termiņa.
IV Aģentūras pieņemto
administratīvo aktu
izdošanas un
apstrīdēšanas kārtība
18. Aģentūra izdod administratīvos aktus saskaņā ar
attiecīgajām spēkā esošajām
tiesību normām, kurās ir paredzētas tiesības un pienākums
izdot administratīvos aktus.
19. Aģentūras izdotos administratīvos aktus paraksta
Aģentūras direktors.
20. Aģentūras izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā,
iesniedzot atbilstošu Domes
priekšsēdētājam adresētu iesniegumu Zemgales ielā 33,
Olainē, Olaines novadā, LV2114.
V Aģentūras maksas
pakalpojumi
21. Aģentūra savas kompetences ietvaros un saskaņā ar
normatīvajiem aktiem sniedz
maksas pakalpojumus.
22. Aģentūras sniegtos
maksas pakalpojumus un to
cenrādi apstiprina Dome ar
saistošajiem noteikumiem.
VI Aģentūras darbības
pārraudzības kārtība
23. Īstenojot pārraudzību,
Dome:
23.1. apstiprina Aģentūras
vidēja termiņa darbības stratēģiju;
23.2. apstiprina kopējo
gada budžeta apjomu;
23.3. apstiprina Aģentūras
darba plānu kārtējam gadam;
23.4. pieņem darbā un atlaiž no darba Aģentūras direktoru;
23.5. novērtē Aģentūras
darbības rezultātus
23.6. ierosina pārbaužu
veikšanu Aģentūrā;

23.7. ierosina disciplinārlietu vai dienesta pārbaudi
saistībā ar pašvaldības aģentūras direktora darbību;
23.8. veic citus normatīvajos aktos noteiktos pasākumus.
24. Domei ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju
par Aģentūras darbību.
VII Nekustamā īpašuma
pārvaldīšana
25. Aģentūra šai nolikumā
paredzētās darbības veikšanai,
pamatojoties uz Domes lēmumu un nodošanas aktu, izmanto Domes īpašumā esošo nekustamo īpašumu:
25.1. ēku Zeiferta ielā 8,
Olainē, Olaines novadā, ar kopējo platību 1553,50 kv.m. un
tai piesaistīto zemes gabalu
1796 kv.m. platībā (kadastra
Nr. 8009-004-1801);
25.2. Aģentūras biroja telpas Zemgales ielā 33, Olainē,
Olaines novadā, pēc nekustamā īpašuma tehniskās pasesarhīva lietas Nr.104, telpas otrajā stāvā: tabula Nr. 1
25.3. sabiedrisko organizāciju izvietošanai nepieciešamās
telpas Zemgales ielā 31, Olainē,
Olaines novadā. Pēc nekustaturpinājums 6. lpp. u

tabula Nr. 1

telpas Nr. 2.
stāvā
27
29
30
31
8
9
2
5
7
Kopā

platība

36,65 m²
18,05 m²
18,32 m²
37,08 m²
18,44 m²
17,93 m²
12,31 m²
13,05 m²
3,95 m²
175,78 m²

tabula Nr. 2
telpas Nr. 3.
stāvā
15
16
17
18
19
20
21
22
23
37
38
39
41
42
telpas Nr.
pagrabstāvā
8
9
10
20
Kopā

platība
18.17 m²
17.81 m²
2.02 m²
1.82 m²
12.81 m²
12.30 m²
12.27 m²
6.76 m²
3.22 m²
18.44 m²
18.25 m²
18.22 m²
17,76 m²
18,06 m²
platība
13.63 m²
18.97 m²
35.28 m²
35.11 m²
280.90 m²
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Saistošie noteikumi Nr.7

Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” NOLIKUMS
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu (6.prot., 30.p.).

u turpinājums no 5. lpp.
mā īpašuma tehniskās pases
– arhīva lietas Nr.113 telpas
trešajā stāvā un pagrabstāvā:
tabula Nr. 2 (5. lpp.).
25.4. ēku Stacijas ielā 38A,
Olainē, Olaines novadā, ar kopējo platību 551,5 kv.m. un
tai piesaistīto zemes gabalu
(kadastra Nr. 8009-501-0329)
bērnu un jauniešu brīvā laika
organizēšanai.
25.4. Nedzīvojamās telpas
Gaismas ielā 6, Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines novadā
ar kopējo platību 91,6 kv.m.
platībā (ēkas kadastra numurs
80800010075) Klientu apkalpošanas centra „Gaismas” izvietošanai.
26. Aģentūra pārvalda nodoto īpašumu, nodrošinot īpašuma
saglabāšanu, apkopi, remontu
un uzlabošanu, sedzot izdevumus, kas saistīti ar īpašuma pārvaldīšanu un lietošanu, tai skaitā
arī kārtējo remontu un ar apkārtnes tīrīšanas un labiekārtošanas darbiem saistītās izmaksas,
ugunsdzēsības un citu dienestu
prasību izpildei nepieciešamos
izdevumus. Ēkām Zeiferta ielā 8
un Stacijas ielā 38A, Olainē piesaistītās teritorijas uzkopšanu,
labiekārtošanu un apsaimniekošanu Aģentūra veic atbilstoši
Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem, kas reglamentē Olaines novada teritorijas
uzturēšanu kārtībā.
27. Par komunālajiem pakalpojumiem ēkās Zeiferta ielā

8 un Stacijas ielā 38A, Olainē
Aģentūra patstāvīgi slēdz līgumus un norēķinās tieši ar
attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem. Radušos strīdus par
komunālajiem pakalpojumiem,
to kvalitāti, tarifiem, apmaksas
kārtību u.c., risina Aģentūra ar
komunālo pakalpojumu sniedzēju Latvijas Republikā spēkā esošajās tiesību normās un
noslēgtajos līgumos noteiktajā
kārtībā. Izdevumus, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu
un telefonu izmantošanu telpās Zemgales ielā 33 apmaksā
pašvaldība, iegrāmatojot tos kā
Aģentūras izdevumus.
28. Visus Latvijas Republikā spēkā esošajās tiesību
normās paredzētos nodokļus,
nodevas u.c. maksājumus ar ko
tiek aplikts 25.punkta apakšpunktos noteiktais nekustamais
īpašums, apmaksā pašvaldība.
29. Aģentūra ir tiesīga uz
Domes rakstiskas atļaujas pamata iznomāt pārvaldījumā nodotās un Aģentūras neizmantotās telpas trešajām personām.
30. Gadījumā, ja Aģentūra
slēdz telpu nomas līgumu bez
Domes rakstiskas piekrišanas,
vai arī iznomā īpašumu slēptā
formā, uzdodot to kā aizņemtu savām vajadzībām – Dome
ir tiesīga vienpusēji lauzt šo
līgumu.
31. Ēkas un telpu kapitālo
remontu, pārbūvi vai pārplānošanu Aģentūra var veikt tikai
pēc rakstiskas saskaņošanas ar
Domi.

Pielikums Nr.3

pie 2011.gada 27.aprīļa
Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7

Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests” struktūra

32. Aģentūrai jāuztur pārvaldīšanā nodotais īpašums
pilnīgā kārtībā, nepasliktinot
to stāvokli, un jāveic visa nekustamā īpašuma regulāra uzkopšana.

cijas vai likvidācijas gadījumā
sastāda Aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību
un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai pašvaldības iestādei.

VIII Aģentūras
reorganizācija un likvidācija

IX Noslēguma jautājumi

33. Aģentūru Publisko
aģentūru likumā noteiktajā
kārtībā reorganizē vai likvidē
Dome. Aģentūras reorganizā-

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Pieņemt papildus dāvinājumu no Latvijas Pašvaldību
savienības AS “Latvenergo”
dāvanu kartes “Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh” (200
gab.) ar mērķi – celt īpaši trūcīgo un sociālo mazaizsargāto
personu grupu sociālo labklājību, veicot sociālā atbalsta
kampaņu. Pašvaldība, ar sociālā
dienesta starpniecību, sākot ar
1.jūniju šīs dāvanu kartes nodos
trūcīgajām mājsaimniecībām,
kas lieto AS „Latvenergo” piegādāto elektroenerģiju sekojošām personu grupām: - turpinās
izsniegt dāvanu kartes trūcīgām
un garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju mājsaimniecībām līdz 2011.gada 31.decembrim; - trūcīgo ģimeņu ar
bērniem mājsaimniecībām ir
tiesības līdz 2012.gada 31.martam sanemt dāvanu kartes atkārtoti (otro reizi); - personām,
ar kurām AS “Latvenergo” nav
līguma par elektroenerģijas piegādi, bet ir noslēgts apakšīres
līgums ar privātpersonu, kura
sastāv līgumiskās attiecībās ar
AS “Latvenergo” par elektroenerģijas izmantošanu.
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• Finansiāli atbalstīt Viktorijas Jansones (Ls 100) un Elizabetes Siliņas (Ls 89) dalību
Latvijas televīzijas rīkotajā konkursā „Balss pavēlnieks” 27. un
28.maijā Ventspilī.
• Lai stiprinātu Latvijas
– Krievijas valsts pašvaldību
partnerattiecības un kultūras
apmaiņu, nolemts pieņemt Veļikij Novgorod (Krievija) ielūgumu, komandēt trīs pašvaldības
domes pārstāvjus un atbalstīt
Olaines Kultūras centra sieviešu vokālā ansambļa „Ivuški”
trīspadsmit dalībnieču piedalīšanos Krievu Hanzas dienas pasākumos Veļikij Novgorod.
• Piešķirt finansējumu Ls 294
Beatrises Konošonokas projektam „Re, kā mēs mākam!”.
• Piešķirt kompensāciju
bērniem – invalīdiem, kuri
uzturēsies nodarbību grupā
sākumskolas klašu bērniem ar
īpašām vajadzībām privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē
„Saulīte” no 2011.gada 1.jūnija līdz 31.augustam. Izdevumu
kompensācijas apmērs - Ls
120 mēnesī vienam bērnam –
invalīdam.

• Piešķirt Fjodorovu un
Meikšānu ģimenēm vienreizēju
materiālo palīdzību Ls 100 sakarā ar Zelta kāzu jubileju.
• Apstiprināt noteikumus
Nr.2 „Kārtība, kādā saņemama amatu savienošanas atļauja
valsts amatpersonām Olaines
novada pašvaldībā”.
• Atbalstīt AS „BAO” ieceri
par sadzīves bīstamo atkritumu
savākšanas punkta izveidi Celtnieku ielā 3A, Olainē, Olaines
novadā. Noslēgt līgumu ar AS
„BAO” par sadzīves bīstamo
atkritumu
apsaimniekošanu
Olaines novada teritorijā un par
bezmaksas sadzīves bīstamo atkritumu pieņemšanu no Olaines
novada iedzīvotājiem. Sadzīves
bīstamie atkritumi: baterijas un
akumulatori, nederīgās elektriskās un elektroniskās iekārtas,
sadzīves tehnika, TV, LCD un
CRT, luminiscentās spuldzes,
dzīvsudraba atkritumi, krāsas,
lakas, šķīdinātāji, naftas produktus saturoši atkritumi u.tml.
• Apstiprināt 2011.gada
24.maija dzīvokļa īpašuma Zemgales ielā 2-47, Olainē īres tiesību izsoles protokolu.

34. Šis nolikums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Olaines
Domes Vēstis”.

35. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē
ar 2009.gada 26.augusta Olaines novada domes sēdes lēmumu (5.prot., 3.9.p.) apstiprinātais Olaines novada pašvaldības
aģentūras „Olaines sociālais
dienests” nolikums Nr.12 un
2006.gada 3.aprīlī noslēgtais
Pārvaldes līgums.
Olaines novada domes
priekšsēdētāja vietniece
I.Purviņa

NVA Rīgas reģionālā filiāle
aicina bezdarbniekus, darba meklētājus un bezdarba riska
pakļautās personas (kuras atrodas NVA uzskaitē) apmeklēt
28.jūnijā plkst. 9.00 semināru
“Kā efektīvi atrast darbu” (8 ak.st.)
(NVA Olaines KAC, Zemgales iela 33, Olaine).
Atgādinām, ka katra mēneša beigās NVA Olaines KAC
(Zemgales iela 33, Olaine, 2.st.) pie informācijas stenda un pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv tiek izlikta
informācija par lekcijām, semināriem, konsultācijām utt.
nākamajā mēnesī. Grupu nodarbībām jāpiesakās pie
NVA inspektora vismaz trīs dienas iepriekš.

Olaines novada pašvaldība izsludina
neapbūvēta zemes gabala
Dalbes ielā 7, Olainē,
Olaines novadā (1229 kv.m. platībā)
atsavināšanas izsoli.
Ar izsoles noteikumiem iepazīties var
Olaines novada pašvaldībā, APICentrā, pirmajā
stāvā (Zemgales iela 33, Olaine)
un mājas lapā www.olaine.lv.
Dalībnieku reģistrācija notiek
līdz 14.jūlijam plkst.15.00.

Olaines Domes Vēstis
P a š v a l d ī b a s

i n f o r m a t ī v s

i z d e v u m s

Seniori Olaines novadā

2010.gada 6.janvārī tika
nodibināta Olaines novada
senioru biedrība “Liepas”,
kuras darbība vērsta uz
vietējo iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanu un aktivitātes palielināšanu - uz
sociāli labvēlīgas un aktīvas
Olaines novada sabiedrības
veidošanu.
Esam pateicīgi Olaines
novada pašvaldībai par to, ka
seniori mūsu novadā nav aizmirsti, ka senioru aktivitātes
tiek atbalstītas visos iespējamos veidos.
Olaines novada pašvaldība
ir piešķīrusi biedrībai lietošanā četras pagrabstāva telpas Zemgales ielā 31, Olainē.
Lai varētu uzsākt mērķtiecīgu
darbību, telpās nepieciešams
remonts. Tādēļ tika sagatavoti
vairāki projektu pieteikumi, no
kuriem viens tika atbalstīts un
maija mēnesī vienā no telpām
tika pabeigts remonts un iebūvēts sanitārais mezgls.
Jautāti par iespējamajām
aktivitātēm, ko apmeklētāji vēlētos darīt šajās telpās, atbildes
bija ļoti plašas: apmācības (valoda, rokdarbi, māksla, kulinārija), semināru apmeklēšana,
galda spēles, diskusiju vakaru
organizēšana, ceļojumu klubiņš, vakarēšana kopā ar mazbērniem, kā arī vingrošana un
tikšanās ar populārām personībām, iesaistīšanās novada sociālajā dzīvē u.c.
Pirmās nodarbības un valdes sēdes jaunajā telpā jau notikušas.
Turpmāk plānots piesaistīt
finansējumu, lai izremontētu
visas telpas, iegādātu nepieciešamo inventāru un paplašinātu
darbības loku jaunajās telpās.
Biedrības darbības laikā
notikušas daudz dažādas aktivitātes:
sertificētas nūjošanas ins-

truktores Annas Zeņkas vadībā
aktīvi darbojas nūjotāji – vasaras periodā nūjo trīs reizes
dienā, ziemā – retāk;
piedalīšanās pilsētas sakopšanas talkās, kurās sakopta
meža teritorija aiz Veselības
centra;
notikušas tikšanās un pārrunas ar mediķiem, pašvaldības
pārstāvjiem, veselības centra
un sociālā dienesta vadību;
no Liepājas pensionāru
biedrības saņemts uzaicinājums piedalīties „Jāņu ielīgošanā”. Uzaicinām pievienoties
pagasta biedrību „Pīlādzis” un
Jaunolaines Kultūras nama vokālo ansambli „Sarma ”;
saņemtas un izdalītas pārtikas pakas biedrības biedriem
un citiem pilsētas pensionāriem. Ar pakām dalāmies arī ar
pagasta biedrību „Pīlādzis”;
noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens pa Vidzemi. Apmeklēts Likteņdārzs,
iestādīts kociņš – vīksna, ziedots Likteņdārzam. Apmeklēts
Kalsnavas arborētums, Biksēres muiža un Jāņa Seiksta keramikas darbnīca. Notikusi jauka

tikšanās ar Madonas pensionāru biedrību, uzzinātas viņu darbības metodes un virzieni;
aktīvākie seniori
devušies izglītojošā braucienā uz
Sanktpēterburgu, Vāciju - Bavāriju, kur iepazītas šīs valsts
skaistākās vietas, un Austrijas
pilsētu Insbruku;
vecmāmiņas/vectētiņi kopā
ar mazbērniem izstaigāja Madonas novada dabas takas;
rudens krāsainās lapas baudījām Līgatnes apkārtnē;
seniori ir aktīvi Olaines
Vēstures un mākslas muzeja

pasākumu apmeklētāji – piedalījušies zinātniski praktiskā konferencē „Augu ražības
problēmas” , Jāņu ielīgošanas
pasākumā ar vainagu pīšanu,
ikgadējā pasākumā „Paaudžu
tikšanās”, izstāžu atklāšanās
u.c.;
noorganizēta
biedrības
biedru svinīga sveikšana apaļajās jubilejās (70, 80 g.). Sniegts
muzikāls priekšnesums – “Duets Sandra”;
noorganizēts Ziemassvētku pasākums Olaines Kultūras
centra telpās;

biedrība pirmā Latvijā iesaistās Lattelecom organizētajā
projektā “Pieslēdzies Latvijai”
un noorganizēja datorapmācību divām grupām, kurās katrā
piesakās 20 dalībnieki;
pavasarī iepazinām Turcijas pilsētu Alāniju un tās apkārtni;
notikusi tikšanās un pārrunas ar Olainfarm arodkomitejas priekšsēdētāju;
noorganizēts
brauciens
biedriem ar veselības vai pārvietošanās problēmām – uz
Babītes rododendru audzētavu
un Dobeles Upīša ceriņu dārzu.
Olaines novada senioru
biedrība „Liepas” dibināta ilgtspējīgai attīstībai. Prognozējam vietējās sociālās situācijas
uzlabošanos, sociāli labvēlīgas
un aktīvas sabiedrības izveidošanos, patriotisko jūtu palielināšanos iedzīvotājos, veselības
un izglītojoša rakstura pasākumu skaita palielināšanos un
novada iedzīvotāju veselības
uzlabošanos pateicoties dažādām sporta aktivitātēm, jaunu
interešu pulciņu izveidošanos,
iedzīvotāju nacionālo, sociālo
un paaudžu atšķirību mazināšanos.
Tuvāko gadu laikā biedrība plāno sasniegt redzamus
rezultātus savā darbībā, kas atstās pozitīvas sekas uz Olaines
novada iedzīvotājiem, vidi un
mērķu realizāciju.
Ārija Spuņģe,
senioru biedrības “Liepas”
valdes priekšsēdētāja
Aicnām piebiedroties
mūsu lielajam pulkam!
Patlaban mēs esam 145.
Kontakti:
tālr. 26415535,
e-pasts:
olainesseniori@inbox.lv

Saistošie noteikumi Nr.8 „Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Olaines novadā”
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 25.maija sēdes lēmumu (7.prot., 41.1.p.).
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs,
Olaines novada administratīvajā teritorijā.
2. Alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecība novietnēs
Olaines novadā atļauta no
1. maija līdz 15.oktobrim.
3. Tirdzniecības atļauja tiek izsniegta tiem komersantiem, kuri papildus
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus
mazumtirdzniecības
licencē norādītajai pastāvīgajai
tirdzniecības vietai piesaka
alkoholisko dzērienu mazum-

tirdzniecību novietnē.
4. Komersants tirdzniecības atļaujas saņemšanai Olaines novada pašvaldībā iesniedz komersanta atbildīgās
amatpersonas parakstītu un
apzīmogotu iesniegumu (Pielikums Nr.1) un tam pievieno
sekojošu dokumentu kopijas
(uzrādot oriģinālu):
4.1. komersanta reģistrācijas apliecību;
4.2. alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības vai alus
mazumtirdzniecības licenci;
4.3. komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma,
nomas vai lietošanas tiesību
apliecinošu dokumentu;

4.4. rakstisku piekrišanu no zemesgabala īpašnieka, kur atrodas novietne vai
īpašuma tiesību apliecinošu
dokumentu, ja zemes gabals
pieder pašam iesniedzējam.
4.5. saskaņojumu ar Olaines novada būvvaldi par novietnes izvietošanu.
5. Tirdzniecības atļauju izsniedz bez maksas, uz noteiktu laiku kalendārajā gadā, bet
ne ilgāk kā uz 2.punktā norādīto termiņu.
6. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata
Olaines novada pašvaldības
izpilddirektors un saskaņojumu par tirdzniecības atļaujas

izsniegšanu vai atteikumu
pieņem 10 (desmit) dienu laikā no dokumentu iesniegšanas (reģistrācijas) brīža pašvaldībā.
7. Komersants, kurš veic
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē, ir atbildīgs par:
7.1. Alkoholisko dzērienu
aprites likuma ievērošanu;
7.2. tirdzniecības noteikumu ievērošanu;
7.3. sabiedrisko kārtību
mazumtirdzniecības novietnes vietā;
7.4. sanitāro normu un tīrības ievērošanu savā tirdzniecības vietā.

8. Maksimāli pieļaujamais
spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos, kuru tirdzniecība atļauta mazumtirdzniecības novietnē, nedrīkst
pārsniegt 14 procentus.
9. Saskaņojumu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu
var apstrīdēt Olaines novada
domē, bet pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
10. Saistošie noteikumi
tiek publicēti Olaines novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Olaines
Domes Vēstis”, bezmaksas
bukletā un ievietoti Olaines pašvaldības mājas lapā
www.olaine.lv.
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Ģimeņu diena Jaunolainē

Fotogrāfijas no Olaines novada ģimeņu dienas
Jaunolainē un Olaines pilsetas svētkiem ir
apskatāmas domes mājas lapā
www.olaine.lv

Sveicam Zelta kāzu jubilejā!

Olaines novada dome sveic Zelta kāzu jubilejā:

Skaidrīti un Pjotru Fjodorovus
(laulība slēgta 1961.gada 19.maijā)
Vēlam stipru veselību, soļu vieglumu un
nest rītdienu dimantam pretī!

Apsveikti skolēni un viņu skolotāji
u turpinājums no 2. lpp.

niecei Ingai Seilei, kura startējusi 3
olimpiādēs, un visās meitenes ieguvušas kādu vietu.
Mūsu novada skolēni ievērojamus panākumus guvuši arī
Izglītības un zinātnes ministrijas
noteiktajos 9 interešu izglītības
konkursos, bet īpaši labus rezultātus valsts mēroga un starptautiskajos konkursos ir parādījuši 11 Olaines novada Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi.
Skolēnu spējas un talantus pa-

manījuši un darbu viņu izaugsmē
ieguldījuši 50 skolotāji.
Svinīgajā pasākumā atzinības
rakstus un grāmatas skolēniem un
skolotājiem pasniedza Olaines novada domes priekšsēdētājs Jānis
Pavlovičs, laureātus sveica skolu
direktori. Visus svētku dalībniekus
priecēja Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un Olaines
Sporta centra mākslas vingrošanas
studijas „Piruete” dalībnieces.
Sarunā pēc pasākuma Olaines 1.
vidusskolas skolniece Brigita Medne atklāja savu panākumu atslēgu

un noslēpumu, kā viņai izdodas ne
tikai gūt panākumus mācībās, bet
arī aktīvi darboties ārpus mācībām –
piedalīties un organizēt dažādas aktivitātes skolā, apmeklēt mūsdienu
deju pulciņu SE7EN, rakstīt un īstenot projektus pašvaldības jauniešu
projektu konkursa ietvaros: „Mana
panākumu atslēga viennozīmīgi ir
labi skolotāji, atmiņa un cilvēki, kas
ir man apkārt - draugi, ģimene. Es
daru to, kas man patīk, katrā mācību
priekšmetā atrodu kaut ko saistošu.
Uzskatu, ka katram cilvēkam ir jādara tas, kas viņam patiešām patīk,

un tik labi, cik vien iespējams. Man
ļoti patīk komunicēt ar cilvēkiem,
organizēt un augt! Un, runājot par
laiku, to vienmēr var atrast, protams, vienmēr pietrūkst, bet laiku
esam izdomājuši mēs paši, tādēļ to
var mierīgi apmānīt. Jauniešiem
gribu pateikt kaut ko ļoti banālu
- mēs esam nākotne. Mums ir jāattīstās, jāaug un jāveido vide sev
apkārt! Nevajag gausties un teikt,
ka “tas nav iespējams”, “ko nu es”,
“ko tad mēs šeit darīsim” vai “to jau
kāds cits izdarīs”. Šeit, tagad, vienmēr!” – saka Brigita.

Parūpēsimies par dzīvniekiem karstajā laikā

Iestājoties karstajam laikam, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina
dzīvnieku īpašniekus īpaši
pievērst uzmanību dzīvniekiem, jo gan lauksaimniecības, gan mājas (istabas)
dzīvnieki ir jutīgi pret paaugstinātas
temperatūras
iedarbību. Dzīvniekam ilgstoši uzturoties paaugstinātā
temperatūrā notiek perifēro
asinsvadu paplašināšanās un
ja cirkulējošo asiņu apjoms
nepalielinās, dzīvniekam iestājas sirds mazspēja, kas
var beigties ar nāvi.
Kā notiek pārkaršana
Visbiežāk pārkaršana notiek karstās un nevēdinātās telpās, kurās ir paaugstināts mitrums. Pārkaršanu veicina tiešie
saules stari, bezvējš, mitrums,
nepietiekami uzņemts šķidruma daudzums, fiziskā slodze,
liels dzīvnieku blīvums.
Lauksaimniecības dzīvnieki karstajā laikā pārkarst, atrodoties atklātās ganībās, bezvējā, tādejādi tie var iegūt saules
dūrienu, bet transportēšanas
laikā - karstuma dūrienu.
Mazie dzīvnieki - suņi un

kaķi visbiežāk pārkarst ieslēgti
slikti ventilējamās telpās, kā arī
ieslēgti automašīnās pie veikaliem. Kaķiem, tāpat kā suņiem,
ir ļoti mazs sviedru dziedzeru
skaits, līdz ar to liekais siltums praktiski netiek izdalīts ar
sviedriem un organisms netiek
dzesēts.

Ko darīt, lai izvairītos no
dzīvnieku pārkaršanas
•
Dodoties izbraukumā
vai arī iepērkoties, neatstājiet
mīļdzīvniekus automašīnā, arī
tad, ja logs ir pusatvērts!
•
Dodiet visiem dzīvniekiem - gan lauksaimniecības, gan mīļdzīvniekiem pietiekami daudz auksta dzeramā
ūdens un ja ir iespējams, mainiet sasilušo ūdeni pret vēsu.
•
Nodrošiniet
mītnēs
turētajiem dzīvniekiem ventilāciju, gaisa apmaiņu, bet ne
caurvēju un ja ir iespējams,
paredziet dzīvniekiem lielāku
platību, lai tie nebūtu saspiesti.
•
Transportēšanas laikā
transporta līdzeklī neievietojiet pārāk daudz dzīvnieku un
nodrošiniet tiem ventilāciju.
Ja transportēšanas laiks ir ilgs,

Вниманию владельцев животных!
Животные не могут оставаться без воды и ухода в
жару. Животных нельзя оставлять в машинах, под
прямыми солнечными лучами и в
непроветриваемых помещениях.
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centieties ik pēc laika apstāties,
lai padzirdinātu dzīvniekus un
izvēdinātu transporta līdzekli.
•
Ja vien ir iespējams,
dzīvniekus peldiniet.
•
Ja Jūsu mīļdzīvnieki - suņi, kaķi u.c. tiek turēti
dzīvoklī, mēģiniet ierīkot tiem
guļvietu vēsākā telpā, piem.,
vannas istabā uz flīžu grīdas.
•
Ja Jūsu suns tiek turēts
piesiets vai atrodas voljērā, parūpējieties, lai tam būtu iespē-

ja patverties no tiešiem saules
stariem.
Ja pamaniet, ka Jūsu dzīvnieki ir nomākti, tiem ir nespēks, karsta āda, ātrs un sekls
pulss un elpošana, muskuļu
trīcēšana, krampji, kā arī acs
un mutes gļotādas paliek tumši sarkanas vai zilganas, nekavējoties griezieties pēc palīdzības pie veterinārārsta un
rīkojieties pēc veterinārārsta
norādījumiem.

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
jūnijā

70. gadskārtā
Ivaru Balodi
Fjodoru Bistrovu
Artūru Bulu
Annu Burkovu
Ivanu Davidenkovu
Iraidu Inozemcevu
Oļģertu Janauski
Guntu Lamberti
Viktoriju Lasmani
Pēteri Lazdu
Modri Libertu
Veru Parfentjevu
Genādiju Petrovu
Helēnu Petrušinu
Vladislavu Petuhovu
Vasiliju Prohorovu
Ņinu Razuvajevu
Juri Vilānu
75. gadskārtā
Dzidru Auziņu
Rūtu Beimani
Ieviņu Ciekurzi
Silviju Gravinsku
Valentīnu Kovaļčuku
Natāliju Kuku
Veru Makarovu
Valdi Ozoliņu
Lidu Popinu
Alekseju Utenkovu
Arkādiju Zeizu
80. gadskārtā
Jāni Bočkanu
Vali Pilipenoku
Tamaru Rostaļnaju
Valentīnu Smirnovu
Mariju Šumsku
Valentīnu Verjovkinu
85. gadskārtā

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 12. maija līdz 12. jūnijam
reģistrētie mirušie
Nikolajs Faterins, 64 gadus vecs – 13.05.2011.
Pēteris Zeps, 86 gadus vecs – 16.05.2011.
Anna Upenika, 71 gadu veca – 19.05.2011.
Rihards Kozlovskis, 61 gadu vecs – 21.05.2011.
Andris Ieviņš, 63 gadus vecs – 21.05.2011.
Vitalijs Čeliševs, 65 gadus vecs – 22.05.2011.
Uldis Ragaļskis, 67 gadus vecs – 28.05.2011.
Leonora Armanova, 83 gadus veca – 30.05.2011.
Taisija Kaptjuga, 73 gadus veca – 06.06.2011.
Eduards Šustickis, 58 gadus vecs – 08.06.2011.

Olaines novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Paulīnu Spīlu
Mildu Staltu
90.gadskārtā
Annu Bļinovu
Ausmu Gerhardi
Zinaidu Getingeru
91.gadskārtā
Mirdzu Kalēju
Olgu Meļikovu
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.

