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Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums
Patriotiskās audzināšanas stunda
Aicinām Olaines novada iedzīvotājus
18.novembrī plkst. 18:00 apmeklēt
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
veltītu koncertu

“Dūmi un lūgšanas debesīs kāpj...”
Olaines Kultūras namā,
Zeiferta ielā 11, Olainē.
Piedalās:
dzejniece Kristīne Bitēna,
komponists Atvars Sirmais,
«Pienenīte», «Olaines cālīši», «Undīne»,
«Dziesma», «Janita», «Dzedzieda».
14.novembrī Olaines 2.vidusskolā Olaines novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Pavlovičs tradicionāli novadīja patriotiskās
audzināšanas stundu skolas
skolēniem un darbiniekiem.
Šajās stundās var ne tikai
noklausīties
priekšsēdētāja

sniegto informāciju par novada
attīstību un to, kā pašvaldības
darbu ietekmē lēmumi, kuri
tiek pieņemti valsts līmenī, bet
arī uzdot interesējošus jautājumus. Tas palīdz labāk izprast
notiekošo pašvaldībā. Taču
šajā stundā ieguvēji ir ne tikai
skolas pārstāvji, bet arī pašval-

dība, jo šādā veidā priekšsēdētājs saņem arī atgriezenisko
saikni no iedzīvotājiem – viņi
izsaka savu vērtējumu un viedokli par pašvaldības darbu.
Un pašvaldībai tāpat kā jebkuram, ir prieks, ja tās ieguldīto
darbu pamana un novērtē, ja
vērtējums ir adekvāts.

• AKTUALITĀTES NOVADĀ •

• AKTUALITĀTES NOVADĀ •

• Realizēts projekts „Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma
izveide Jaunolainē, Olaines
novadā”, kā rezultātā tika izveidots jaunais aktīvās atpūtas
laukums jauniešiem Jaunolainē, Pionieru ielā 92. Diemžēl

daļa Pionieru ielas iedzīvotāju
sākotnēji nenovērtēja pašvaldības rūpes un vēlmi organizēt tur dzīvojošu jauniešu
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, sportojot, un negribēja,
lai šis projekts tiktu realizēts,

“Dziesmai” Citādas
zināšanas
– 45!

taču tika atrasts kompromiss –
laukums tika izveidots daļēji
– laukumā ierīkots apgaismojums, uzstādītas dažāda veida
vingrošanas iekārtas, bet Pionieru ielā plānotais basketbola grozs (no kura iedzīvotāji

ir atteikušies) tika uzstādīts
Olaines pilsētā, stadionā pie
Olaines 2.vidusskolas un laukuma asfaltēšanas darbi tika
atcelti.
• Papildus uzstādīti divi
pašvaldības informācijas sten-

di Olaines pagastā – Grēnes teritorijā un pie autobusa pieturas „Baložu stacija” Stūnīšos.
Aicinām sekot līdzi informācijai stendos.

Jauna
ražotne

Olaines
bizes

Bērni
nometnē

turpinājums 5. lpp. u

Olaines jauktais koris
“Dziesma” ar krāšņu uzstāšanos svin 45 jubileju

Par savu domes finansēto
projektu stāsta 8. klases skolniece Beatrise Konošonoka

Somijas uzņēmums “Marinetek” atvēris jaunu ražotni
Olainē

Ir zināma Olaines garākās
bizes īpašniece. To noskaidroja
konkursā “Olaksā”

30 Olaines novada bērni
interesanti pavadījuši skolēnu
brīvdienas Salacgrīvā

2. lpp.

3. lpp.

4. lpp.

6. lpp.

7. lpp.
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Korim “Dziesma” 45 gadu jubileja

Sen senos laikos, kādas
mums nezināmas ministrijas mums nezināmā sēdē
tika nolemts Olainē dibināt
plastmasu pārstrādes rūpnīcu. Uzņēmumu izveidoja, tas
strādāja un attīstījās, bet lai
dzīve būtu interesantāka tika
noorganizēts uzņēmuma darbinieku jauktais koris. Pirms
četrdesmit pieciem gadiem
uzņēmumā uz pirmo mēģinājumu ieradās dziedāt griboši cilvēki... Olaines jauktā
kora “Dziesma” dibinātājs
un pirmais mākslinieciskais
vadītājs – Ilgvars Matrozis.
Kopš tā laika ir daudz kas
mainījies – gadsimts un valsts,
cilvēki un mode, vairs nav
Olaines plastmasu pārstrādes
rūpnīcas un nav arī Tautas
kora. Bet ir saglabājies dziedātprieks un darba tikums, un
vēl joprojām jauktais koris
„Dziesma” turpina Tautas kora
iesāktās tradīcijas.
2011. gads Olaines jauk-

tajam korim “Dziesma” ir 45
radošās darbības gadu jubilejas
gads, kora diriģenta U.Reķa un
kormeistares S.Šefleres vadībā   pagājušais gads ir pagājis
radoši un ar labiem panākumiem. Koru skatē tika iegūts
1. pakāpes diploms. Varam būt
lepni, ka kora dalībnieki ir arī
skolēni un studenti, kurus interesē koru mūzika.

Kora darbībā ir vērojama
dažādība. Koris ir piedalījies
vairākos koru sadziedāšanās
koncertos citos novados - Talsu
kultūras namā un Jaunsvirlaukas kultūras namā, Kurzemes
Dziesmu svētkos Dobelē, Rīgas
pilsētas svētkos, piedalījās jauktā kora „Namejs” 20 gadu jubilejas koncertā, Ziemassvētku
koncertā Zaļenieku Zaļās drau-

dzes luterāņu baznīcā u.c. 2011.
gadā koris uz Olaini uzaicināja
draudzības korus uz sadziedāšanos un uzņēma Igaunijas
draugu kori “Riola” no Tallinas. Koris “Dziesma” aktīvi
piedalās novada un pilsētas rīkotajos pasākumos - Muzeju
nakts pasākumos Olainē, piedalās ielīgošanas pasākumos
un Ziemassvētku koncertos
Olaines Kultūras centrā u.c. Kā
tradīcija ir kļuvusi kora piedalīšanās svētku dievkalpojumā
Jaunolaines pagasta baznīcā.
Koris “Dziesma” ar daļēju pašvaldības materiālo atbalstu ir
bijis vairākos koncertbraucienos ārpus Latvijas - Igaunijā,
Polijā, Austrijā, Horvātijā.
Interneta portālā Draugiem.
lv ir izveidota domubiedru grupa, lai kora dalībnieki sazinātos savstarpēji.
29. oktobrī Olaines Kultūras namā jauktā kora “Dziesma” radošās darbības 45 gadu
jubilejas koncertā pulcējās bijušie un esošie kora “Dziesma”

dalībnieki un kora diriģenti
(Jevgēņijs Augustinovičs, Jānis un Irina Švarcbahi, Austris Kalniņš). Šis vakars sākās
ar koncertuzvedumu „Ei, jūs
tur!”, kurš tika veidots, balstoties uz Imanta Kalniņa rokoperas fragmentiem ar Vika vārdiem. Galvenajās lomās iejutās
Elizabete Lukšo un Rihards
Gailīts.
Otrā koncerta daļā skanēja
pazīstamas kora dziesmas, jo
dziedot dzimu, dziedot augu,
dziedot mūžu nodzīvoju – teikts
kādā mums visiem zināmā
latviešu tautas dziesmā. Un tā
ir taisnība. Jo dziesma tik tiešām caurvij mūsu dzīves, jau
no senseniem laikiem tā turēta goda vietā, tikusi cienīta un
mīlēta.
Ar dziesmu iespējams izdziedāt mūsu vēsturi, izdziedāt
cilvēka mūžu. Jo latvietis pats
jau ir kā skanīga un skaista
dziesma. Un visa mūsu tauta
kopā – kā krāšņs koris.
Bija patīkamas atkalredzēšanās brīži ar bijušajiem
kora diriģentiem un dalībniekiem. Tika godināti ilggadējie
kora dalībnieki - J.Feldners,
I.Pommere,
Ā.Spuņģe,
P.Gailums, kora prezidents
A.Gailis un kora mākslinieciskie vadītāji – diriģents U.Reķis
un kormeistare S.Šeflere.
Ir svarīgi neaizmirst, kāds
tas ir nenovērtējams spēks
un vērtība, kad mēs sanākam
kopā! Jo kad visa tauta vienā
balsī dzied savu dziesmu, tādai
tautai ir liels spēks un vara!
Vita Jansone

Olaines bokseri vāc medaļu ražu
Latvijas
boksa
čempionātā Olainei ir
četras zelta, pa vienai
sudraba un bronzas
godalgām.
No 13. līdz 15.oktobrim Daugavpilī notika
Latvijas boksa čempionāts jauniešiem. Šajā
čempionātā
piedalījās
ap 100 bokseriem. Ļoti
labus panākumus guva
Olaines boksa kluba
„Olimp” bokseri.
Svara kategorijā līdz
38 kg zelta medaļa Ņikitam Čerkovskim. Sva-
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ra kategorijā līdz 52 kg
zelta medaļa Aleksejam
Āboltiņam.
Zelta medaļas svara
kategorijā līdz 60 kg –
Igoram Volčenkovam
un svara kategorijā līdz
46 kg – Kirilam Osipenko.
Svara kategorijā līdz
60 kg Aleksandram Čižovam bronzas medaļa.
Ēriks
Bronskovs
Olainei izcīnīja sudrabu.
Kārtējo reizi Olaines
bokseri pierāda, ka viņi
pārstāv vienu no spēcī-

gākajiem boksa klubiem
Latvijā. Viņu panākumi
ir boksa kluba treneru un jauniešu kopējā
darba rezultāts. Tie ir
iespējami, pateicoties
sponsoru atbalstam –
liels paldies par to Olaines novada domei un
pilsētas uzņēmumiem –
AS „Olainfarm” un SIA
„Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLAR”.
Konstantīns Versockis,
boksa kluba
“Olimp” prezidents
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Paldies sociālajiem darbiniekiem

Krīzes apstākļos to, kam
nepieciešama palīdzība un atbalsts, kļuvis ievērojami vairāk
un valstī valdošās negācijas uz
saviem pleciem nes tieši sociālie darbinieki. Tieši tāpēc
11.novembrī Olaines novada
pašvaldība un p/a „Olaines
sociālais dienests” direktore
Anda Liepiņa pateicās visiem
darbiniekiem, kuri strādā sociālajā jomā Olaines novadā –
gan „Olaines sociālās aprūpes
centra”, gan Olaines Bērnu un
jauniešu sociālā atbalsta centra „Olaks”, gan Dienas centra
cilvēkiem ar garīgā rakstura problēmām, gan Olaines,
Jaunolaines, Gaismu klientu
apkalpošanas punktu darbiniekiem, gan tiem, kuri sniedz
aprūpi mājās u.c., kas ikdienā
dara nopietnu, psiholoģiski
smagu darbu, palīdzot grūtībās nonākušajiem cilvēkiem.
Ikdienā katrs no speciālistiem
apkalpo vidēji 30 – 40 cilvēkus, kuriem ir kāda nopietna
problēma, un katram no tiem
speciālisti cenšas piemeklēt
vispiemērotāko risinājumu un
sniegt palīdzību.

Citādas zināšanas

1. novembrī Olaines
novada pašvaldības finansēta
projekta «Citādas zināšanas»
ietavros Olaines 1. vidusskolas 8., 10. un 12. klašu audzēkņiem tika sniegta iespēja
iepazīt eksaktās zinātnes jaunā, neierastā veidā.

bu var ieraudzīt priekšmetu pat
tur, kur tā nav, mazas robotvabolītes, kas ar tajās iebūvētiem
sensoriem sajūt priekšmetus un
uztver skaņas, balansējošu putniņu, kuru uzliekot ar knābīti
un pirksta, tas nekrīt nost, un
vēl daudz ko citu.

Vārds deputātam

Jānis Klievēns, LSDSP

Skolā viesojās planetārijs
sadarbībā ar Bērnu Zinātnes
centru „Tehnoannas pagrabi”.
Planetārijā ielūkoties varēja
visi astoto klašu skolēni. Tajā
viņiem bija iespēja aplūkot,
kāds ir zvaigžņu izvietojums
dažādās zemeslodes vietās un
uzzināt dažādas leģendas par
zvaigznāju rašanos.
Desmito un astoto klašu
skolēni varēja ielūkoties arī
inovāciju busiņā. Ceļojošajā
izstādē vieglā un jauniešiem
saprotamā veidā popularizē
dabas zinātnes, interesantus
tehnoloģiskos
risinājumus,
inovācijas būtību un daudzpusīgumu. Skolēni varēja apskatīt vairāk nekā desmit dažādus
eksponātus, piemēram, hologrammas šķīvi, ar kura palīdzī-

Notika arī lekcija „Priekš
kam tā bioloģija?”, kuras laikā
astoto un divpadsmito klašu
skolēniem tika dota iespēja uzzināt, kur mūsdienās izmanto
bioloģiju un cik tā ir svarīga
mūsu dzīvē. Ar to skolēnus
iepazīstināja Daugavpils Universitātes jaunie dabas pētnieki no Sistemātiskās bioloģijas
institūta, kuri iepazīstina ar
dažādiem eksperimentiem un
demonstrējamiem materiāliem,
lai parādītu bioloģiju no interesantās puses. 12.klašu audzēkņiem tika sniegta informācija
par tālākizglītības iespējām
Daugavpils Universitātē.
Beatrise Konošonoka,
8.klases skolniece,
projekta autore

Labdien,
Olaines novada iedzīvotāji!
Nu jau pagājusi vasara
ar karsto laiku un dažnedažādākajam norisēm Latvijas politikā, pagājis arī sēņu, ogu un
dārza darbu laiks un pienācis
neomulīgais rudens.
Domāju, ka Jums, tāpat kā
man visa šī politiskā jezga un
cīniņi par amatiem sen jau ir
apnikusi, vien saglabājot cerību, ka būs labāk, bet varbūt
tikai savādāk.
Es esmu Olaines novada deputāts jau otro sasaukumu pēc kārtas. Šeit es esmu
dzimis, audzis, skolojies un
turpinu arī dzīvot un strādāt
savā dzimtajā pilsētā. Šajā sasaukumā man ir uzticēts vadīt
attīstības un komunālo jautājumu komiteju. Ikmēneša sē-

dēs tiek izskatīti ar zemes ierīcību iesniegtie projekti, kuri
pārsvarā domāti individuālo
dzīvojamo māju būvniecībai,
nevis jaunu ražošanas objektu
izveidei. Žēl, ka arī Olaines
novadā iedzīvotāji labāk vēlas
guļam rajonus, bet ražotnes
un jaunas darba vietas lai rada
citā vietā. Prieks, ka Olaines
novads ir viens no līderiem
valstī, kurš realizējis projektus par Eiropas Savienības
piešķirtajiem līdzekļiem. Šeit
ir vietā pateikties visai pašvaldības administrācijai un tās
neredzamajai komandai, kura
ikdienā ar to nodarbojas, jo
deputāti jau izlemj tikai politiski – būt vai nebūt, bet pārējo darbu izdara tieši pašvaldības komanda.
Kļūstot par deputātu, liekas, ka esi mazais ķēniņš savā
novadā un nu tik varēsi darīt
labus darbus, palīdzēt cilvēkiem un novērst nejēdzības.
Taču pastrādājot un iepazīstot
deputāta ikdienu tā vairs neliekas. Arī deputātu ierobežo
likumi, normatīvi, saistošie noteikumi, kā arī pieejamie naudas līdzekļi. Strādājot Olaines
novada domē, pārliecinājos, ka
lēmumu pieņemšanu vai nepieņemšanu nosaka tieši ievēlētie
cilvēki un viņu pārliecība, nevis partiju piederība, ko nevar
teikt par Saeimu. Tādēļ, atšķirībā no Saeimas un citu no-

vadu vai pilsētu pašvaldībām
Olaines novada domē darbs
rit raiti bez lieliem strīdiem un
kašķiem, jo mēs ar lielo politiku nenodarbojamies.
Man ir patiess prieks
par mūsu pilsētu un novadu, kurš pēdējo desmit gadu
laikā ir pārvērties līdz nepazīšanai. Sakārtoti ceļi un
ietves, atjaunoti pagalmi,
sakārtota ūdens un siltuma
saimniecība, renovētas skolas un bērnu dārzi, izbūvētas
sporta būves un rotaļu laukumi. Un pateicoties šai labiekārtotajai videi, domāju, ka
daudzi novada ciemiņi mūs
patiesi uzlūko ar skaudību.
Taču skumji skatīties, ka neskatoties uz jauniešu brīvā
laika pavadīšanas iespējām
jaunais un skaistais īsā laikā tiek saķēpāts vai salauzts,
jo šai jaunatnes daļai laikam
patīk dzīvot nesakoptā vidē.
Man ir patiess prieks par
tiem mūsu bērniem un jauniešiem, kuri augstā līmenī pārstāv Olaines vārdu gan mācību
olimpiādēs, gan sporta sacensībās, gan mākslinieciskajos kolektīvos, gan Eiropas Jaunatnes
darbības projektos.
Nobeigumā gribētu teikt,
ka domes uzdevums ir radīt
iedzīvotājiem iespējas, bet
mums visiem pārējiem ir jābūt
apņēmībai un neatlaidībai šīs
iespējas palīdzēt realizēt. Ja
tā būs, tad Olaine un Olaines
novads turpinās plaukt un attīstīties, un tas būs novads, kur
gribas dzīvot.
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Marinetek atver ražotni Olainē

• No kreisās: Danats Petrenko (Tehniskais direktors, Marinetek Latvia), Jānis Pavlovičs (Olaines Domes priekšsēdētājs), Vjačeslavs
Spriševskis (Direktors, Marinetek Latvia), Ilkka Seppälä (Ģenerāldirektors, Marinetek Group), Ari Laakkonen (Projektu vadītājs,
Marinetek Group)

• “Marinetek” rūpnīcas svinīgā atklāšana Olainē, 19.11.2011.

Somijas giganta “Marinetek” jaunā rūpnīca atklāta
Olainē, Rīgas ielā 6. Oficiālā
ceremonija notika 2011.gada
19.oktobrī.
Sarkano lentu svinīgi pārgrieza Olaines novada domes
priekšsēdētājs Jānis Pavlovičs, korporācijas “Marinetek”
ģenerāldirektors un dibinātājs
Ilkka Seppälä, kompānijas
“Marinetek Latvia elite” direktors Vjačeslavs Spriševskis
un tehniskais direktors Danats
Petrenko.
Ieskats vēsturē: Somijas –
Latvijas kompānija “Marinetek
Latvia” uzsāka savu darbību
2005.gadā kā “Marinetek” produktu tirdzniecības pārstāvis
un ražotājs. Iepriekšēja rūpnīca
tika izvietota Ķekavā. Ražošanas sortiments galvenokārt
sastāvēja no peldošām piestātnēm, tauvošanas pirkstiem, tiltiņiem, koka piestātņu klājiem
un citiem produktiem. Ap 90%

no saražotas produkcijas tiek
eksportēts uz Eiropas valstīm.
Vairāki projekti pēdējo gadu
laikā tika īstenoti arī Latvijā –
izveidoti jahtu un laivu piestātnes, privātas peldošas mājas,
pirtis un citi ūdens piekrastes
attīstības objekti. Vidēji kompānijas “Marinetek Latvia”
gada apgrozījums ir ap 1 miljonu Eiro, bet sakarā ar ražošanas
paplašināšanos ir plānots pakāpeniski palielināt apgrozījumu
2-3 reizes.
Ražošanas paplašināšana
Latvijā bija ieplānota jau sen,
bet tagad jau sasniegta robeža,
kad tas patiešām palika nepieciešams. Tagad jaudīgāka Olaines rūpnīca klāt esošajam sortimentam ražo jaunus produktus
- lielas noslodzes dzelzsbetona
pontonus un viļņlaužus.
Kā teica Marinetek korporācijas ģenerāldirektors Ilkka
Seppälä, – “Bija vērts izveidot
jaunu ražotni tieši Latvijā, jo

šeit mums ir pieredzējuša vadība un kvalificēti darbinieki,
kā arī labi organizēta ražošanas
sistēma. No loģistikas viedokļa Latvijai ir ideāls ģeogrāfisks
izvietojums, kas ļauj nodrošināt gan Ziemeļeiropas, gan
Austrumeiropas tirgu”.
“Mēs esam sagatavojuši
investīciju projektu šā gada
jūnijā, bet jūlijā - atradām
piemērotas ražošanas platības
Olainē. Tas ļāva mobilizēt visus spēkus un uzsākt jauno ražošanu divu mēnešu laikā, kas
ir liels sasniegums. Viss notiek
pēc plāna un saražotie produkti
atbilst visaugstākajām “Marinetek” prasībām. Mūsu mērķis
ir izaugsme, kas ļaus palielināt ražošanas apjomu un rādīt
jaunas darba vietas. Līdz šim
brīdim trīs Olaines iedzīvotāji
ir ieguvuši darbu jaunajā rūpnīcā”, – pastāstīja Vjačeslavs
Spriševskis, “Marinetek Latvia” direktors.

Olaines novada
novada dome
dome
Olaines

Sveic Zelta kāzās!
Lidiju un
Vladimiru
Daņilovus!

(laulība reģistrēta
1961.gada 6.novembrī
Rīgas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā).

Vēlam stipru veselību, izturību un nest rītdienu dimantam pretī!

• No kreisās: Ilkka Seppälä (Ģenerāldirektors, Marinetek Group),
Jānis Pavlovičs (Olaines Domes priekšsēdētājs), Inta Purviņa
(Olaines Domes priekšsēdētāja vietniece).

• Vjačeslavs Spriševskis (Direktors, Marinetek Latvia), Danats
Petrenko (Tehniskais direktors, Marinetek Latvia), Ilkka Seppälä
(Ģenerāldirektors, Marinetek Group), Ari Laakkonen (Projektu
vadītājs, Marinetek Group).

Centrālā vēlēšanu komisija paziņo,
ka no 2011.gada 1.novembra līdz 30.novembrim
notiek parakstu vākšana

likuma “Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē” ierosināšanai

Parakstu vākšanas vietas Olaines novadā:
1. Olaines Vēstures un mākslas muzejs, adrese Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines novads, LV-2114, tālrunis 67146057
2. Olaines novada pašvaldības
Olaines pagasta pārvalde, adrese Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts,
Olaines novads, LV-2127, tālrunis 67962442
Parakstu vākšanas darba laiki:
darbadienās no plkst. 15:00 līdz 19:00
sestdienās, svētdienās un svētku dienās
no plkst. 9:00 līdz 13:00
Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis:
6 704 9999
Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā: www.cvk.lv
Olaines novada vēlēšanu komisija
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Pumpuriņa rudens rīts bērniem
Biedrība “Olaines ģimeņu
atbalstam PUMPURS” informē

5. novembrī biedrība
„Olaines ģimeņu atbalstam
PUMPURS” aicināja ģimenes ar bērniem uz savu kārtējo lielo pasākumu „Pumpuriņa rudens rīts”.
Pasākuma laikā bērniem
bija iespēja iepazīt matemātiku ar Wasserglasmethode
palīdzību. Šī metode ikvienu
matemātikas tēmu pārvērš par
interesantu rotaļu, jo, spēlējoties ar krāsaina ūdens palīdzību, bērni var iemācīties
saskaitīšanu, atņemšanu, attīstīt telpas un laika izjūtu. Savukārt vecāku pozitīvās atsauksmes apliecināja šīs ūdensglāžu
metodes spēju radīt bērnos interesi par matemātiku. Mums,
kā pasākuma organizētājiem,
ir liels prieks arī par Olaines
pedagogu interesi par ūdens-

matemātiku. Ļoti iespējams,
ka ar nākamā gada janvāri mazajiem olainiešiem būs iespēja
apmeklēt Wasserglasmethode
matemātikas nodarbības mūsu
biedrības telpās Jelgavas ielā
15. Viss atkarīgs no turpmākās vecāku ieinteresētības un
atsaucības.
Paralēli atraktīvajai matemātikas apguvei „Pumpuriņa
rudens rīts” aicināja uz radošās vides nodarbībām — „atkritumu” radošu pārstrādi. Te
kopā darbojās gan mammas,
gan bērni. Mammām vislielāko
interesi izraisīja „tašiņu” pagatavošana no T-krekla, savukārt
bērniem vislabāk patika papīra veidošana no makulatūras.
Bērnu rokām tapa dažādu krāsu papīrs, ko lieliski var izmantot apsveikumu rakstīšanai, un

kas zina, varbūt kāds bērns uz
tā uzrakstīs vēstuli Ziemassvētku vecītim.
Laiks šajā sestdienas rītā
paskrēja nemanot un vislielāko gandarījumu visiem sagādāja kopā darbošanās prieks.
Mēs gribam teikt lielu paldies
visām mammām, kas darbojās
kopā ar bērniem. Jūsu atbalsts
ir vārdos nenovērtējams. Paldies Lindai Apinei un Elīnai
Pēkšēnai par interesantām nodarbībām. Paldies arī Olaines
vēstures un mākslas muzeja
vadītājai Ārijai Spuņģei par sadarbību.
Tiekamies nākamajā pasākumā!
Jolanta Briede,
biedrības “Olaines ģimeņu
atbalstam PUMPURS” vārdā

Ir
klāt
Ziemassvētku
gaidīšanas laiks. Arī decembrī
aicinām ikvienu — gan lielu,
gan mazu uz radošajām
darbnīcām – vakarēšanām.
Īsināsim garos ziemas vakarus kopā un, radoši darbojoties, ienesīsim Ziemassvētku
prieku un siltumu mūsu sirsniņās.
Esam ieplānojuši šādas vakarēšanas:
21. novembrī no plkst.
18:00 – 21:00 gatavosim Adventes vainagus;
23. novembrī no plkst.
18:00 – 21:00 gatavosim Adventes vainagus;
28. novembrī no plkst.
18:00 – 21:00 mācīsimies dekupēt;
1. decembrī no plkst. 18:00
– 21:00 gatavosim Ziemassvētku rotājumus;
5. decembrī no plkst. 18:00
– 21:00 gatavosim Ziemassvētku rotājumus;
7. decembrī no plkst. 18:00
– 21:00 gatavosim ziepes un
sveces;
8. decembrī no plkst. 18:00
– 21:00 mācīsimies adīt volānšalles un taposim;
12. decembrī no plkst.
18:00 – 21:00 gatavosim Ziemassvētku rotājumus no konfektēm;
14. decembrī no plkst.
18:00 – 21:00 gatavosim Ziemassvētku rotājumus;

15. decembrī no plkst.
18:00 – 21:00 mācīsimies saiņot dāvanas (locīsim, dekorēsim, dekupēsim).
17. decembrī plkst. 10:30
„Pumpuriņa decembra rīts
Ziemassvētku noskaņās” –
radoša darbošanās bērniem
kopā ar vecākiem.
28. decembrī plkst. 18:30
Ziemassvētku pasākums biedrības biedriem un atbalstītājiem.
Pateicoties aktīvām māmiņām, reizi nedēļā tiek plānoti māmiņu un bēbīšu rīta
tusiņi. Aicinām sekot līdzi informācijai www.olaine.lv
Ar 23. novembri piedāvājam logopēda pakalpojumus.
Logopēde Veronika Mūrniece gaidīs Jūs trešdienās un
sestdienās. Lūgums iepriekš
sazināties ar speciālisti pa tālruni 29238152.
Biedrības rīkotie pasākumi
notiek Olainē, Jelgavas ielā 15
(ieeja no Jelgavas ielas puses).
Sīkāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās, rakstot
uz e-pastu biedribapumpurs@
inbox.lv vai zvanot pa tālr.
29352622 (Jolanta).
Uz visiem pasākumiem līdzi jāņem maiņas apavi!

• AKTUALITĀTES NOVADĀ •

u turpinājums no 4. lpp.
• Projekta „Ziemas kalna izveide Olaines pilsētā”
ietvaros labiekārtoja grunts
uzbērumu Dalbes ielā (virzienā no pilsētas uz dārziem) un
iegādājās specializētu sniega
motociklu trašu izveidošanai,
lai iedzīvotāji ziemas periodā
var baudīt ziemas priekus uz

jaunizveidota Ziemas kalna.
Labiekārtošana ietver apgaismojuma ierīkošanu un esošā
„kalna” virsmas izlīdzināšanas darbus.
• Olaines 1.vidusskola un Olaines 2.vidusskola
piedalās Eiropas programmā
„Augļi skolai”, kuras ietvaros skolēni saņem burkānus
un ābolus.

• No 17.oktobra Olaines
1.vidusskolas skolēni ēd rekonstruētajā ēdnīcā, kurā notika gan vizuālās, gan funkcionālās izmaiņas. Ir pilnīgi
mainīti izkārtojums un ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas organizācija. Tagad skolā
ir arī savs konditorijas cehs,
kurā saražota produkcija pieejama skolas bufetē. Iegādā-

tas jaunas virtuves iekārtas.
Pēdējie novērojumi liecina,
ka pēc rekonstrukcijas vairāk
skolēnu izmanto ēdnīcas pakalpojumus.
• Noslēdzies remonts Olaines Kultūras centrā, Zeiferta
ielā 11, Olainē, kura ietvaros
izbūvēta otrā ieeja māksliniekiem no telpas aiz skatuves
uz skatuvi, labiekārtota telpa

māksliniekiem – ierīkota tualete un duša, izremontēta foajē garderobe.
• Notiek brīvdabas estrādes
Olaines mežaparkā būvniecības darbi.
• Olaines 2.vidusskola atzīmēja 35 gadu jubileju.
• Izbūvēts ielu apgaismojums Olaines pagasta teritorijā,
Jaunolainē, Gaismās.
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Noskaidrota Olaines garākā un biezākā bize

Rudens brīvlaikā bērnu un
jauniešu sociālā atbalsta centrā
„OLAKS” tika īstenots Olaines
novada domes finansiāli atbalstītais projekts „Olaines bize”,
kura ietvaros bērniem un jauniešiem notika konkurss, kurā
tika meklēta Olaines garākā un
biezākā bize, tika runāts un radīts, ka mati ir cilvēka rota. 32

bērni atnāca parādīt cik skaisti
un veselīgi var būt mati. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties
šādās nominācijās:
• garākie mati (zēni un meitenes);
• biezākā bize (meitenes);
• oriģinālā frizūra (zēni un
meitenes).
Visgarākie mati izrādījās

dalībniekiem Anastasijai Mesinai (71 cm) un Atrjomam
Rihteram (31,5 cm). Toties
biezāko bižu īpašniecēm nācās
sadalīt pirmo vietu starp trīs
meitenēm: Amandu Ķupi, Mariju Starikovu, Vanesu Vēveri
- biezākā Olaines bize ir 11,5
cm. Oriģinālāka mājās veidota
frizūra bija Varvarai Kasperovičai.
Projektā īstenošanā tika iesaistīti arī skaistumkopšanas
salona „Ļana” frizieri. Skatītāju vērtējumam tika piedāvātas
masterklasē salona „Ļana” frizieru veidotās frizūras – „Pepijas gar zeķes draugi, Mazā feja,
Romantiskais vakars”.
Skatītāju simpātijas balvas
ieguva –
• Aleksandra Saveļjeva
ar frizūru „Pepijas gar zeķes
draugi”,
• Marija Starikova ar frizūru „Mazā feja”,
• Aleksandra Minčenoka ar

frizūru „Romantiskais vakars”.
Visi projekta dalībnieki varēja piedalīties jautro frizieru
stafetē, izveidot interesantu frizūru, kā arī piedalīties mazajā
body art darbnīcā.
Pasākuma laikā strādāja profesionāls fotogrāfs, kas
iemūžināja meistaru fantāzijas lidojumu un profesionalitāti (pēc bildēm jāvēršas pie
„OLAKS” darbiniekiem).

Pateicāmies visiem dalībniekiem un viņu ģimenēm, kā
arī atbalstītājiem par aktīvo dalību projektā!
Vairāk foto www.olaine.lv
Jeļena Semjonkina Getmaņuka,
Olaines bērnu un jauniešu
sociālā atbalsta centra
„Olaks” vadītāja

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Piešķirt Ls 6830 pašvaldības iestādei „Olaines Sporta
centrs” motokluba „Olaine”
darbības uzsākšanai un tehnikas uzglabāšanai AS „Olaines
ūdens un siltums” telpās Celtnieku ielā 3, Olainē. Uzdot iestādes „Olaines sporta centrs”
direktoram noslēgt sadarbības
līgumu 2012.-2013.gadam ar
MK „Olaine”.
• Piešķirt līdz Ls 350 Olaines 1.vidusskolas 12. klases
skolnieces G.Jankavas dalībai
Eiropas Jauniešu parlamenta
Starptautiskajā forumā Vācijā.
• Piekrist nodot nomā nekustamā īpašuma (NĪ) „33.
kvartāls” zemes daļu (apmēram 3000 kv.m platībā) Olainē. Izveidot komisiju NĪ „33.
kvartāls” zemes nomas daļas
apsekošanai, faktiskā stāvokļa
novērtēšanai un nosacītās nomas maksas noteikšanai (ievērojot NĪ stāvokli, atrašanās
vietu, izmantošanas iespējas un
citus apstākļus, kā arī nosacītajā nomas maksā iekļaujot visus
ar izsoles rīkošanu saistītos izdevumus).
• Ieskaitīt zemesgabalu d/s
„Liepas” Nr.147, Jāņupē un
zemesgabalu d/s „Vizbuļi 2”
Nr.3881, Jāņupē rezerves zemes fondā ar 2011.gada 1.novembri.
• Apstiprināt NĪ Stadiona
ielā 2, Olainē – (Peldbaseina
ēka) nedzīvojamās telpas Nr.4,
16.30 kv.m platībā Nomas tiesību mutiskās izsoles 18.oktobra
protokolu. Noslēgt nomas līgumu ar nomas tiesību ieguvēju
SIA „Silin” par NĪ Stadiona ielā
2 nedzīvojamās telpas Nr.4 nomas lietošanu uz 5 gadiem.
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• Pilnvarot Olaines novada domes priekšsēdētāju
J.Pavloviču parakstīt AS „Olenergo” sagatavotu un iesniegtu
pašvaldībā Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļai adresētu
nostiprinājuma lūgumu par
AS „Olenergo” jaunceļamās
koģenerācijas stacijas būvniecības procesā NĪ Jelgavas
ielā 4, Olainē (platība 10442
kv.m) uzbūvētām divām būvēm (jaunbūves) - koģenerācijas stacija un transformatoru
apakšstacija, ierakstīšanu Rīgas rajona zemesgrāmatā kā
patstāvīgus īpašuma objektus.
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu, sadalot kopīpašumā esošo NĪ „Dūjas” ar
kopējo platību 1,58 ha, atdalot
zemes gabalu 0,71ha platībā,,
Stūnīšos.
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu NĪ „Vējoņi”,
Jaunolainē, zemes gabalam
kopplatība 4,02 ha, sadalot
zemes gabalu divās vienādās
daļās, no tā 1200 m² transformējamā zeme katrai zemes vienībai, nodrošinot piekļūšanu.
Uzdot A.V. sakārtot ēku (būvju) tiesisko statusu un tehnisko
dokumentāciju būvvaldē un
Valsts zemes dienesta Kadastra
reģistrā 3 mēnešu laikā.
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu, sadalot NĪ Ieviņas 99 Nr.325/329/330 ar kopējo platību 0,2132 ha, atdalot
zemes gabalu 600 kv.m platībā,
Medemciemā. I.Z. juridiskos
darījumus ar NĪ var veikt tikai
pēc īpašumu tiesību nostiprināšanas Zemesgrāmatā.
• Atļaut izstrādāt zemes
ierīcības projektu NĪ „Ābele

O”, Dāvos. Uzdot O.Z. un I.R.
sakārtot ēku (būvju) tiesisko
statusu un tehnisko dokumentāciju būvvaldē un Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā
6 mēnešu laikā.
• Apstiprināt Zvērināta
mērnieka Andra Viļņa izstrādāto zemes ierīcības projektu
NĪ DKS “Plakanciema Egles”,
Vaivadi, Olaines pagastā.
• Piešķirt apvienotajam NĪ
adresi Plakanciema Egles 162,
Vaivadi, Olaines pagasts, Olaines novads, LV- 2127. Uzlikt
pienākumu L.M. veikt apvienoto zemes gabalu kadastrālo
uzmērīšanu, noteikt nekustamā
īpašuma apgrūtinājumus, piekļūšanas risinājumus, izdarīt
izmaiņas nekustamā īpašuma
sastāvā zemesgrāmatā.
• Saglabāt dzīvokļa īpašumu Gaismas ielā 4-62, Stūnīšos, pašvaldības īpašumā, lai
sniegtu palīdzību novada iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā.
• Reģistrēt J.B. Olaines novada dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības
pirmās kārtas reģistrā.
• Piešķirt braukšanas izdevumu kompensāciju bērnu – invalīdu D.K. un S.K.
mātei A.S. Ls 100 mēnesī uz
laiku no 2011.gada 1.novembra līdz 2012.gada 31.maijam
transporta nodrošināšanai no
dzīvesvietas līdz Rīgas 2.speciālajai internātpamatskolai un
atpakaļ.
• Neiebilst būvniecības
uzsākšanai NĪ Svēteļu ielā 3,
Stūnīšos. Uzdot Būvvaldei apstiprināt tehniskā projekta dokumentāciju un izsniegt būv-

atļauju, pēc īpašnieku A.G.,
O.A. un P.T. notariāli apstiprināta „Apliecinājuma – Vienošanās” iesniegšanas Būvvaldē.
Uzdot Būvvaldei turpmāk ievērot augstāk minētas prasības, izskatot tehniskā projekta
dokumentāciju citos objektos,
kas saistīti ar nerealizētājiem
detālplānojumiem Olaines novada teritorijā.
• Neiebilst būvju nodošanai
ekspluatācijā NĪ Lauru ielā 5,
Grēnēs. Uzdot Būvvaldei pieņemt būves ekspluatācijā, pēc
NĪ īpašnieka Lauru ielā 5, Grēnēs, Olaines pagastā notariāli
apstiprināta „Apliecinājuma
– Vienošanās” iesniegšanas
Būvvaldē. Uzdot Būvvaldei
turpmāk ievērot augstāk minētas prasības, pieņemot citus
objektus ekspluatācijā, kuri
saistīti ar nerealizētājiem detālplānojumiem Olaines novada teritorijā.
• Ņemot vērā Olaines novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja J.Gerasimova 24.oktobra iesniegumu ar lūgumu
atbrīvot viņu no Olaines novada vēlēšanu komisijas locekļa

pienākumu pildīšanas sakarā
to, ka pamatdarbā ir mainījušies tiešie darba pienākumi,
nolemts atbrīvot J.Gerasimovu
no Olaines novada vēlēšanu
komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas. Noteikt Olaines
novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā.
• Piešķirt biedrībai “Olaines
krievu kopiena” Ls 100 tērpu
piegādei no Sankt-Pēterburgas,
kuru veiks SIA „Autopasts Terminals”. Tērpi tiks iegādāti Leader pieejas un Olaines novada
pašvaldības finansēta projekta
«Tautas mākslas svētki Olaines
novadā» ietvaros.
• Izskatot biedrības „A-73”
pieteikumu ar lūgumu piešķirt
telpas galda tenisa nodarbībām
aprīkotas ar tenisa galdiem un
sniegt finansiālu atbalstu, Olaines Sporta centra direktoram
uzdots: - rast iespēju biedrībai
„A-73” ierādīt (brīvu vietu)
telpu galda tenisa nodarbībām
līdz 2012.gada februārim; - izskatīt iespēju slēgt sadarbības
līgumu ar biedrību „A-73”,
plānojot Olaines Sporta centra
budžeta projektu 2012.gadam.

Mainīti reisi uz un no Gaismām

Rīgas plānošanas reģions, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības lūgumu, ir pieņēmis lēmumu par izmaiņām maršruta Nr.5034 Rīga – Olaine reisos caur Gaismām.
Ņemot vērā informāciju par skolēniem, kas no Gaismām
apmeklē mācību iestādes Olainē, sākot ar 2011.gada 1.novembri stājas spēkā sekojošas izmaiņas:
rīta reiss no Gaismām plkst. 7.40 mainīts uz
plkst.7.20, iebraucot Olainē 7.50;
pēcpusdienas reiss no Olaines caur Gaismām
plkst.14.30 tiek slēgts un tā vietā atklāts reiss plkst.15.30.
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Bērni nometnē Koši, Droši, Radoši

Skolēnu rudens brīvdienās, no šī gada 24. līdz 28.
oktobrim, 30 Olaines novada
bērniem – vecumā no 7 līdz
14 gadiem, tika sniegta iespēja piedalīties bērnu brīvā
laika pavadīšanas un atpūtas
nometnē “Koši, Droši, Radoši”. Nometne tika organizēta
Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācijas Ģimeņu stiprināšanas un atbalsta projekta
ietvaros Olaines novadā.
Mēs satikāmies mazliet
dzestrā, bet saulainā rudens
rītā, lai Salacgrīvas novada
viesu namā Kraukļi pavadītu
piecas radošas dienas. Lai veidotu košumus, ar kuriem izrotāt sevi un savu dzīves telpu,
lai būtu droši un zinoši dažādās, bieži vien neparedzamās
dzīves situācijās, lai kopā ietu
pārgājienā, smietu un dziedātu:
Rudenīgs un ruds ir viss,
Saulīte jau debesīs.
Nez’, kur lietus palicis?
-Cerams aizmidzis.
Mēs pa Kraukļiem tusējam
Šujam, griežam, krāsojam.
Laižam pūķus debesīs
-Varbūt ieraudzīs.

Koši, droši, radoši!
Mūsu sapņi plandoši,
Raibi tā kā brunči viņaiMazai labai Raganiņai.
Pirmā diena sākās ar iekārtošanos, ar citu un apkārtnes iepazīšanu. Mācījāmies
savu himnu, veidojām Kraukļa
darbnīcā koka plāksnes ar iededzinātu savu vārdu, sākām
darbu pie Mazās Raganiņas
lelles veidošanas, sējām un
batikojām maisiņus, vēlāk pie
ugunskura pārrunājām dienas
notikumus un laidām riņķī
Miera Slotu.
Otrajā dienā veidojām raganīgas rotiņas – raibas pērļu
rokassprādzes ar zvārgulīšiem, krāsainu spalvu auskariņus, atslēgu piekariņus kā
ķirzaciņas, kaķīšus, miroņgalviņas, zirnekļus. Pie, nu
jau skaistajiem olīvkrāsas
maisiņiem, šuvām klāt jau izšūtus savus vārdus. Taisījām
arī lielus pūķus, bet laiks bija
tik jauks, ka nebija ne vēja
pūsmiņas un tos nevarēja vēl
palaist debesīs. Mums bija arī
vieslektore Valda Poikāne,
kura ļoti interesanti stāstīja
par pirmās palīdzības sniegša-

nu, daudz ko varējām arī paši
izmēģināt un pastāstīt paši
par savu pieredzi. Lektorei līdzi bija arī lelle Anniņa, kura
bērnos izraisīja lielu interesi.
Tajā dienā arī veidojām un
izspēlējām dažādus skečiņus
par drošību - gan par satiksmes drošību, gan par drošību sadzīvē u.c. Bērniem īpaši
patika spēle ar pārģērbšanos.
Vakarā bija puišu pirts vakars. Garu, garu uzmet garu,
lai es labāk pērties varu!
Trešās dienas rītā, jau pēc
brokastīm, gājām pārgājienā
uz Salacgrīvu. Kā vēlāk noskaidrojām, visas ekskursijas
laikā kopā nostaigājām apmēram 20 km. Mazie malači!
Vispirms devāmies uz 1. Nēģu
taci zv/s Kurķis, kur Aleksandrs mums ļoti interesanti
pastāstīja par nēģiem un nēģu
zvejošanu. Aleksandrs teica,
ka bērni, atbildot uz viņa uzdotajiem jautājumiem, esot
daudz apķērīgāki, nekā reizēm
dažs labs no pieaugušajiem
ekskursantiem. Pamielojāmies
ar siltiem nēģiem, izstaigājām
un apskatījām taci, un tad devāmies tālāk. Pēc gardām un
siltām pusdienām Kambīzē

apmeklējām Salacgrīvas muzeju, kur muzeja darbinieces
mūs mīļi sagaidīja un iepazīstināja ar muzeju. Bērniem
sevišķi interesēja gan mazais
tača maketiņš, veidojamās
puzles un tača konstruktors,
protams, arī senlaicīgo cepuru
mērīšana un fotografēšanās ar
tām. Tad ceļš atpakaļ. Šajā vakarā ir meiteņu Pirts Gudrību
vakars. Un tad naksniņas un
patīkams nogurums...
Ceturtajā dienā gatavojām
Sapņu ķērājus, lai drošībā būtu
arī visi mūsu sapņi, eglītē karināmas raganiņas, pabeidzām
arī visus iesāktos darbiņus.
Gājām uz Murkšķu trasi riktīgi izkāpelēties un izlocīties
svaigā gaisā. Dienas lielākais
un aizraujošākais notikums
gan lieliem, gan maziem bija
Nakts Trase, kurā bērni gāja
ar saviem kabatas lukturīšiem
tumsā, lai palīdzētu Mazajai
Raganiņai atrast Labestības
Burvestību. Bija jāveic dažādi
uzdevumi pie Kraukļa Dabraka, pie Lētā Kakoba, pie Jūras
raganas Saļģes, Virsraganas
Ibargas un Ragancacas Gruncildes. Veicot pie katra no viņiem kādu uzdevumu, bērni
dabūja kādu burvju priekšmetu, tie katrai komandai bija jāsakrāj un tad jānodod Vecejam
Burvim Murlinam, kurš pret
tiem izsniedza gabaliņu no Labestības Burvestības. Kad visi
gabaliņi bija savākti un aiznesti atpakaļ pie ugunskura Mazajai Raganiņai, tad varēja izlasīt
burvestību, sadedzināt to un
visas ļaunās raganas varēja tapt
labas. Bērni bija drošsirdīgi un
visu paveicas kā nākas. Katru
vakaru arī dziedājām dziesmas
un īpašo miegadziesmiņu, kā
arī lasījām pasaku par Mazo
Raganiņu.
Pēdējā dienā bijām jau ceļa
jūtīs, pabeidzām visus savus
darbiņus, pārrunājam, kas pati-

ka, ko kuru dienu darījām, fotografējām kopbildi. Tad mielojāmies pie kolosāla zviedru
galda ar augļiem, dārzeņiem un
dažādām uzkodām. Un tad jau
jāatvadās. Pa piecām dienām tā
sarasts, ka pat mazliet žēl šķirties, bet ceram vēl kādreiz tikties. Bija taču tik feini.
Vislielākais
gandarījums
priekš nometnes organizatoriem un darbiniekiem noteikti
bija redzams un lasāms bērnu
smaidīgajās sejiņās un acīs:
Mēs varam! Mēs darām! Mums
ir priecīgi un mīļi. Lai gan reizēm lieli dauzoņas un palaidnieki, viņi visi bija arī izpalīdzīgi un draudzīgi viens pret
otru. Turamies un Buramies!
Nometnes vadītāja Ilona
Mennika: Lielu paldies saku
savai brīnišķīgajai komandai
– skolotājiem Gunai un Didzim. Viņu radošums un vēlme darboties bija jūtams ik uz
soļa. Paldies visiem, kas nometnes ikdienu padarīja košāku un drošāku – PMP lektorei
Valdai, nēģu tača saimniekam
Aleksandram,
Salacgrīvas
muzeja atsaucīgajām Ievai un
Ivetai, mūsu brīvprātīgajam
palīgam Kārlim, viesu mājas
saimniekam Edmundam, organizatoriem Valentīnai un
Andrim Čerņavskiem. Īpašs
paldies organizatorei Solvitai
Deglei, kas ļoti labi iekļāvās
mūsu komandā un bija liels
palīgs visās darbnīcās un
nakts trasē.
Paldies par finansiālu atbalstu Olaines novada pašvaldībai
saka Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Ģimeņu stiprināšanas un atbalsta projekta
rudens bērnu nometnes Koši,
droši, radoši organizatori.
Lai Jums visiem arī turpmāk – Koši, Droši, Radoši!
Guna Grote Majore
Foto: Kārlis Miksons

Olaines novada pašvaldība
arī šogad aicina piedalīties konkursā

“Ziemassvētku un
Jaunā gada noskaņas
veidošanas
noformējums 2011”
Konkursa nolikums būs pieejams
(pēc 24.novembra)
Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā
www.olaine.lv, Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā (Zemgales ielā 33, Olainē),
Olaines pagasta pārvaldē
(Meža ielā 2, Jaunolainē),
pašvaldības informatīvajos stendos.
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Olaines Domes Vēstis
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i z d e v u m s

Pasākumi un citas aktivitātes Olaines novadā
Kas

Kad

Kur

18. novembra koncerts “Dūmi un lūgšanas debesīs kāpj...”
Ieeja bezmaksas

18.11.
plkst.18.00

Olaines Kultūras namā,
Zeiferta ielā 11, Olainē

Pensionāru biedrības ,,Pīlādzis” pasākums

26.11.
plkst.13.00

Jaunolaines Kultūras namā,
Meža ielā 2, Jaunolainē

Bardu izrāde - dziesmu koncerts «Nāc manās
dziesmās dzīvot»
Ieeja bezmaksas

26.11.
plkst.16.00

Olaines Kultūras namā,
Zeiferta ielā 11, Olainē

Olaines novada galda tenisa čempionāts

26.11.
plkst.10.00

Olaines bērnu un jauniešu sociālā
atbalsta centrā „OLAKS”,
Stacijas ielā 38A, Olainē

Invalīdu dienai veltīts pasākums

3.12.

Olaines Kultūras namā,
Zeiferta ielā 11, Olainē

Olaines novada čempionāts dambretē un šahā

3.12. plkst.11.00

Olaines bērnu un jauniešu sociālā
atbalsta centrā „OLAKS”,
Stacijas ielā 38A, Olainē

Zitas Errsas baleta studijas koncerts

10.12.
plkst.15.00

Jaunolaines Kultūras namā,
Meža ielā 2, Jaunolainē

Pasākums «Tautas mākslas svētki Olaines
novadā»

10.12.
plkst. 17.00

Olaines Kultūras namā,
Zeiferta ielā 11, Olainē

Olaines novada čempionāts zolītē

16.12.
plkst.18.00

Olaines bērnu un jauniešu sociālā
atbalsta centrā „OLAKS”,
Stacijas ielā 38A, Olainē

Nodarbības „Sarunas par dusmām” jauniešiem
vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kuri grib iepazīt
sevi un iemācīties kontrolēt savas dusmas. Pieteikt
grupām var vecāki vai arī pats jaunietis zvanot pa
tālruni: 27860992 vai 28354482 (vaicāt pēc Zanes).

katru trešdienu
no 16:00 - 18:00

Olaines bērnu un jauniešu sociālā
atbalsta centrā „OLAKS”,
Stacijas ielā 38A, Olainē

Rokdarbu nodarbības pieaugušajiem (tamborēs
auskarus, lies sveces, mezglos dekorus un darīs
daudz ko citu, arī tas lietas, kuras mājās nevar paveikt viens.) Informācija pa tālr. 27860992

katru pirmdienu
plkst.18.00

Ģimeņu stiprināšanas un atbalsta
projekts Olaines novadā telpās,
Meža ielā 2, Jaunolainē

Grupas nodarbības bērniem „Kas es esmu?”.
Bērniem no 9 līdz 13 gadiem. Pieteikt bērnu programmai var zvanot pa tālruni: 27860992 Ivetai

28.11; 5.12;
19.12 no 16:00
līdz 18:00

Olaines bērnu un jauniešu sociālā
atbalsta centrā „OLAKS”,
Stacijas ielā 38A, Olainē

Atbalsta grupas vecākiem.
Iepriekš pieteikties zvanot mob.t. 27860992 Ivetai.

25.11., 9.12.
no 17:30 līdz
19:30

Olaines bērnu un jauniešu sociālā
atbalsta centrā „OLAKS”,
Stacijas ielā 38A, Olainē

Aicina piedalīties
Tautas mākslas svētkos
Biedrība “Olaines krievu kopiena” aicina māksliniekus un kolektīvus, kas
sirdī jūtas piederīgi Olainei
un Olaines novadam, ar saviem darbiem un koncerta
numuriem piedalīties pasākumā “Tautas mākslas
svētki Olaines novadā”, kas
10.decembrī plkst. 17.00 notiks Olaines kultūras centra
zālē, Zeiferta ielā 11.
Pasākuma “Tautas mākslas svētki Olaines novadā”,
kas sastāv no dažādu tautu
kultūru festivāla, amatnieku
izstādes un iedzīvotāju rokdarbu tirdziņa, mērķis apvienot dažādu tautību Olaines
novada iedzīvotājus, lai viņi
varētu kontaktēties, vienoties
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par kopējo lietu un būtu ieinteresēti arī turpmāk sadarboties, iepazīt līdzās dzīvojošo
tautu, kultūru un tradīcijas,
meklēt sadarbības iespējas
sevis garīgai pilnveidošanai
un bagātināšanai.
Māksliniekus iepriekš aicinām pieteikt savus koncerta numurus, iesniegt darbus
izstādei, kā arī saņemt informāciju par tirdziņu no 26.
novembra līdz 3. decembrim
pa tālr.29748281.
Aicinām ikvienu interesentu apmeklēt pasākumu
„Tautas mākslas svētki Olaines novadā” 10.decembrī
plkst. 17.00 Olaines kultūras
centra zālē, Zeiferta ielā 11.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 13. oktobra līdz 11. novembrim
reģistrētie mirušie
Olga Londarenko, 84 gadus veca – 03.11.2011.
Inta Komarovska, 79 gadus veca – 07.11.2011.
Pēteris Paeglis, 82 gadus vecs – 04.11.2011.
Irina Afanasjeva, 64 gadus veca – 20.10.2011.
Sergejs Saveļjevs, 44 gadus vecs – 24.10.2011.
Aleksandrs Čupins, 51 gadu vecs – 23.10.2011.
Fjodors Tihomirovs, 71 gadu vecs – 17.10.2011.
Lidija Beļševa, 74 gadus veca – 22.10.2011.
Aleksejs Fjodorovs, 80 gadus vecs – 10.10.2011.
Monika Dūda, 84 gadus veca – 31.10.2011.
Boriss Bogdanovs, 62 gadu vecs – 25.10.2011.
Sergejs Kļimovičs, 52 gadus vecs – 13.10.2011.
Zigurds Bitīte, 73 gadus vecs – 13.10.2011.

Olaines novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
novembrī

70. gadskārtā
Borisu Jefimovu
Lidiju Trubilo
Janinu Kozlovsku
Broņislavu Skripņiku
Imantu Keišu
Mihailu Ratušniju
Aldoni Laukmani
Viktoru Karavajevu
Brigitu Tkačenko
Jadvigu Mjasņikovu
Zitu Ceriņu
Andri Reihmani
Astrīdu Ļahovsku
Benitu Brensoni
Ludmilu Ivanovu
Zinaīdu Siņicinu
75. gadskārtā
Anastasiju Novoseļcevu
Grigoriju Motorovu
Vilmu Kļavnieci
Zinaidu Jefimovu
Viktoru Svečkarjovu
Mihailu Tarasovu
Intu Zirni
Lidu Zamahu
Helenu Juškeviču
Raimondu Čudaru
Innu Potapovu
Valentinu Gotunu
Zitu Češli
Jekaterinu Holodkovu
Gaļinu Kolosovu
Albertīnu Lubāni
Jefrosiņiju Kurnosovu
80. gadskārtā
Staņislavu Žuravski
Ivanu Ivčenko
Nadeždu Ivanovu
Jāni Kalvišu
Annu Goļenkovu
85. gadskārtā
Veroniku Dandzinieci
Staņislavu Voicki
Anastasiju Dreļevsku
90.gadskārtā
Mariju Kozlovu
91.gadskārtā
Almu Mitri
Jevgēniju Maslovu
Hermini Jurgaitieni
99.gadskārtā
Jekaterinu Kaļeškinu
Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums
“Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus
sūtiet uz e – pastu
natalja@olaine.lv vai zvaniet
pa tālr. 67146026.
Par rakstu saturu atbildīgi
rakstu autori. Rakstos paustais
viedoklis ne vienmēr atspoguļo pašvaldības viedokli.

