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Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums
Veselības diena Olaines novadā

Olaines novada pašvaldība sadarbībā ar Olaines
veselības centru un Olaines
Sporta centru 8.oktobrī organizēja Veselības dienu.
Olaines novada iedzīvotāji, kuri uzskata sevi par veseliem un ārstu neapmeklē,
no plkst.9.00 līdz 12.00 tika
aicināti uz Olaines veselības
centru uz bezmaksas profilaktisko pārbaudi, kuras ietvaros
bija iespēja pārbaudīt sirds un
asinsvadu veselības stāvokli
(spiediens, EKG), cukura līmeni asinīs, veikt bioķīmiskās pārbaudes aknām (ALAT,
ASAT), nierēm (kreatinīns),
asinsvadiem
(holesterīns).
8.oktobrī (sestdienā, kad parasti Veselības centrs nestrā-

dā) Veselības centrā griezās 20
cilvēki, kuri desmitiem gadu
nebija pārbaudījuši veselību.
Dr. R.Lācīte atkarībā no
indikācijām veica viņiem papildus izmeklējumus.
Plkst.10.00 pie Olaines veselības centra ikviens interesents tika aicināts piedalīties
nodarbībā „Nūjošana – fiziskā
aktivitāte ikvienam!”, kurā
bija gan teorētiskā daļa - ievadsaruna par to, kas ir nūjošana, kā pareizi nūjot utt., un
praktiskā daļa - kurā bija iespējams izmēģināt nūjošanu
instruktores Annas Zeņķas
vadībā. Organizēta nūjošana
Olaines novadā parādījās, pateicoties Olaines novada senioru biedrības “Liepas” ini-

ciatīvai, jo savulaik biedrība
Annu Zeņķu nosūtīja uz nūjošanas instruktora apmācībām.
Pēc veiksmīgi pabeigtām mācībām, Olainē sāka darboties
nūjošanas sekcija, kuras lielākā daļa dalībnieku ir biedrības
„Liepas” biedri.
8.oktobra nodarbības dalībniekus, kuriem nebija sava
inventāra, pašvaldība uz nodarbības laiku bezmaksas nodrošināja ar nūjām. Nodarbību apmeklēja 32 cilvēki, no
kuriem 22 – bija aktīvi nūjotāji un 10 – jaunpienācēji. Ja
arī Jūs vēlaties piebiedroties
nūjotāju pulkam, aicināt pieteikties Olaines Vēstures un
mākslas muzejā (Zemgales
iela 33, Olaine).

Olaines novadā rekonstruē ceļus

Saskaņā ar Olaines novada ceļu seguma rekonstrukcijas programmu 2011.- 2020.
gadam, veikta ceļa, kurš sākās pie Meža ielas, Jaunolainē un iet caur tā saucamo
“Lubaušu ciematu”, seguma
rekonstrukcija - 4,4 km asfalta klājuma izbūve. Noasfaltēts arī ceļš, kurš ved no
A5 valsts ceļa uz apdzīvotu
vietu “Virši”.

Olainē būs brīvdabas estrāde

Ir veiksmīgi beigusies
iepirkuma procedūra, un
Olaines novada pašvaldība
noslēgusi līgumu ar SIA “Agrosēta” par brīvdabas estrādes izbūvi un apkārtējās parka teritorijas labiekārtošanu.
Brīvdabas estrādi paredzēts
izbūvēt Olaines pilsētā meža
parka daļā aiz ēku kompleksa
Veselības ielā 7. Pie skatuves
lēzenā uzbērumā, tiks izvietotas 500 skatītāju sēdvietas. Vēl
projektā ir paredzēta estrādes
skatuves izbūvēšana, ūdensvada un kanalizācijas iekārtošana, apkārtējās teritorijas labiekārtošana, elektroenerģijas
un teritorijas apgaismojuma
izbūve.
Skatītāju vietas no estrādes
atdalīs sešus metrus plats bruģēts laukums, ko iespējams izmantot pasākumu vajadzībām.

Blakus skatītāju paaugstinājumam paredzēts izveidot divas
stāvvietas operatīvajam transportam, bet uz pašu estrādes
kompleksu tiks uzbūvēts bruģēts, apgaismots ceļš. Estrādei būs arī balkons, kuru varēs
izmantot uzrunām vai nelielas
grupas priekšnesumiem.
Parkā paredzēts izveidot
apgaismotu promenādi, savienojot Zemgales un Veselības
ielas. Promenāde tiks veidota
trīs metrus plata, lai nepieciešamības gadījumā to varētu izmantot operatīvais transports.
Tāpat parkā paredzēts izveidot
bērnu rotaļu laukumu, kā arī
pieaugušo un jauniešu sporta
aktivitāšu norises vietu un lapeni.
Darbus uzsākt plānots jau
tuvākajā laikā, bet pabeigt tos
paredzēts 2012. gada 18. maijā.

Panākumi ekoprogrammas īstenošanā

30.septembrī par veiksmīgu ekoprogrammas īstenošanu Olaines 2.vidusskola,
Olaines 1.vidusskolas Olaines sākumskola atkārtoti ir
saņēmušas Zaļo karogu, bet
Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Magonīte” par
veiksmīgi nostrādāto pirmo
gadu ekoprogrammas ietvaros saņēma Zaļo diplomu,

kas ir nopietns solis ceļā uz
Zaļo karogu.
Apsveicam un kopā ar iestādēm priecājamies par viņu
panākumiem, kā arī par to, ka
Olaines novada pašvaldības
„zaļi domājošo” iestāžu pulks,
kurš valsts mērogā pierāda sevi
arī darbībā, paliek lielāks.
Nataļja Tropkina

Biznesa plānu konkurss jauniešiem „Lec biznesā!”
Hipotēku banka, veicinot jauniešu iesaistīšanos
uzņēmējdarbībā, izsludina
biznesa plānu konkursu “Lec biznesā!”.
Vairāk informācijas –
www.olaine.lv un www.hipo.lv

Vārds
jauniešiem

Attīsta
talantus

“Liepas”
informē

Latviešu
filmas

Olaines Futbola veterānu
klubs atskatās uz paveikto un
stāsta par futbolu Olainē

Vidusskolniece Grieta Jankava stāsta par dalību Eiropas
Jauniešu parlamenta forumā

Plaša informācija bērniem
un jauniešiem par brīvā laika
pavadīšanas iespējām

Olaines novada senioru
biedrība “Liepas” informē par
šogad plānotajiem pasākumiem

Latvijas neatkarības svētku
mēnesī notiks trīs latviešu filmu trešdienu vakari

2. lpp.

2. lpp.

3. lpp.

5. lpp.

6. lpp.
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Olaines Futbola veterānu klubs
atskatās uz paveikto

• Futbola jubilejas turnīra dalībnieki

Gan Olaines ciematam,
gan pilsētai, gan Olaines novadam sporta karalis futbols
bija un ir sporta spēle, kura
izdzīvojusi un pārdzīvojusi,
nezaudējot aktualitāti, vairāk kā pusgadsimtu.
Oficiāli Olaines futbola pirmsākumi tiek datēti ar
1954.gadu. Tur, kur tagad pie
ūdenstorņa tiek rīkoti dažādi
pasākumi (pretī stadionam pie
Olaines 2.vidusskolas), bija
pirmais futbola laukums Olaines ciematā un notika pirmā
oficiālā spēle.
No tiem pirmajiem futbola
spēlētājiem, kuri uzvilka futbola formu ar Olaines emblēmu dzīvi uz šodienu ir palikuši
divi – Vilnis Zariņš un Jānis
Znotiņš.
2004.gadā futbola sabiedrība svinēja Olaines futbola 50
gadu jubileju. Jubilejas svinības organizēja un lielu atbalstu
sniedza Kūdras rūpnīcas administrācija. Svinību laikā radās ideja saglabāt aktivitāti un
interesi par šo sporta spēli, un

visu vecumu bijušos spēlētājus
organizēt gan spēlēšanai, gan
atbalstīšanai tribīnēs.
Pēc futbola vecmeistara V.Zariņa iniciatīvas 2006.
gada 23.septembrī tika nodibināts Olaines futbola veterānu
klubs. Kluba statūti paredzēja
aktīvu Olaines futbola veterānu iesaistīšanu spēlēšanā, kam
vēl atļauj veselība, iesaistīšanos klubā, atbalstot kluba darbību, un arī citu sporta veidu
aktivitātēs. Tika ievēlēta kluba valde 3 cilvēku sastāvā –
A.Akantjevs, V.Šakurovs un
M.Kovaļovs. Valde sāka rīkoties. Klubs tika oficiāli reģistrēts ieņēmumu dienestā, tika
atklāts bankas konts, un mēs
varējām lepoties ar to, ka šāda
tipa futbola veterānu klubs tika
izveidots Latvijas Republikā
kā pirmais. Pēc mūsu parauga
tika izveidoti futbola veterānu
klubi Ventspilī, Liepājā, Daugavpilī, Rīgā, Bauskā. Klubi
cīnās kā var, iet dažādi (piemēram, Ventspilī šogad klubs
tika likvidēts). Olaines futbo-

la veterānu klubs, pateicoties
Olaines novada domes atbalstam, pastāv un šogad, vienu
dienu vēlāk kā tika nodibināts,
24.septembrī svinēja 5 gadu
jubileju, organizējot plašu –
starppilsētu futbola turnīru
Olaines stadionā, aktīvāko
kluba biedru apbalvošanu un
diskusijas un atmiņu stāstus
pie kafijas galda.
Par šiem 5 gadiem klubs
ir izpildījis visus plānā paredzētos pasākumus. 2009.gadā
tika svinēta Olaines futbolam
55 gadu jubileja, organizējot
turnīru, kurā piedalījās ne tikai
Latvijas labākās veterānu komandas, bet arī viesi no Igaunijas un Lietuvas. Jāatzīmē,
ka šis turnīrs notika Jelgavas
pilsētas stadionā, jo Olaines
sporta bāze futbolam vēl tika
veidota, bet jau 2010.gadā tika
atklāts lieliskais futbola stadions, un futbola dzīve Olainē
varēja ritēt daudz raitāk.
Olaines futbola veterānu
klubs regulāri – 5 reizes gadā
rīko turnīrus, sākot ar pavasara

turnīru, kurš notiek martā un
beidzot ar Ziemassvētku turnīru, kurš notiek īsi pirms gadu
mijas. Sestais turnīrs, ko rīko
klubs, ir Olaines novada skolu turnīrs ar veco nosaukumu
„Ādas bumba”, kurš 70.-80.
gados bija ļoti populārs.
Ar panākumiem klubs regulāri piedalās Republikas
veterānu pasākumos vairākās
vecuma grupās. Ir izcīnītas
godalgotas vietas, ir vairākas
4. un 5. vietas, bet ir arī neveiksmes. Tāpat klubs tiek
uzaicināts uz turnīriem citās
pilsētās. Tradicionāli turnīri
notiek Liepājā, Jēkabpilī un
Vidzemes čempionātos. Ļoti
svinīgi tiekam uzņemti Kretingas pilsētā Lietuvā.
Gribas atzīmēt tos kluba
biedrus, kuri pamatā regulāri piedalās šajos pasākumos:
kluba treneri Vladimiru Šakurovu, J.Klusu, R.Šakurovu,
V.Vinogradovu,
J.Bujevu,
V.Trocki,
J.Lapkinu,
B.Roščenkovu, V.Matvejevu,
A.Gromovu,
B.Jakovišinu,
K.Čistjakovu,
V.Barovski,
J.Tembergu,
A.Zarecki,
A.Voroširinu,
V.Teilānu,
R.Begovu,
V.Katkeviču,
P.Akelānu, A.Veļikodniju. Ir
arī citi kluba biedri, kuriem,
nenosaucot viņus vārdā, vēlamies pateikt paldies par darbību klubā.
Sākot ar 2011.gadu Olaines
futbola veterānu klubs iestājās
Republikas veterānu (senioru)
savienībā un piedalījās kompleksajās sporta spēlēs. No jauna uzņemtie biedri piedalījās
dambretē, šahā, galda tenisā un
orientēšanās sportā.
Rezultātā 29 veterānu klubu vērtējumā ir izcīnīta 6.vieta.

3.decembra veterānu savienības konferencē klubs saņems
apbalvojumu.
Lielāko ieguldījumu sporta
spēļu vērtējumā sniedza futbola komandas 3 vecuma grupās
un orientēšanās sports. Īpaši
apsveicam veterānu – čempionu Juri Šinki.
30.septembrī notika kluba
atskaites – pārvēlēšanas sapulce. Tika ievēlēta jauna valde:
A.Akantjevs – valdes priekšsēdētājs, V.Šakurovs, J.Bujevs,
M.Treisturs, V.Vinogradovs.
Valde apņēmusies turpināt kluba tradīcijas un veicināt turpmākos panākumus.
Kas tas par klubu, ja tam
nav savas telpas. Olaines novada futbola veterānu klubam
tāda ir, pateicoties Natālijai
Ritumas kundzei, kura burtiski iedeva ļoti labu, mazu, bet
pilnīgi pietiekošu telpu Jelgavas ielā 12, Olainē, un Olaines novada domes finansiālajam atbalstam. Kluba telpās
fotogrāfijās, atribūtikā, balvās var redzēt Olaines futbola
vēsturi – redzēt un atsvaidzināt atmiņā to, kas olainiešu
priekšā risinājās futbola laukumos. Piedāvājam jebkuram
interesentam sazināties ar
kluba valdes priekšsēdētāju
pa tālr.26485104, 67963595
un atnākt uz kluba telpām,
lai iepazītu Olaines futbola
vēsturi, vai iesaistīties kluba
darbībā.
Olaines Futbola veterānu
klubs saka paldies Olaines
novada domei par atbalstu.
Aldis Akantjevs,
Olaines novada
futbola veterānu kluba
valdes priekšsēdētājs

VĀRDS JAUNIEŠIEM

Eiropas Jauniešu Parlamenta Starptautiskais Forums

Laika posmā no 9.-15.
oktobrim Vācijā norisinājās
Eiropas Jauniešu Parlamenta 1. Starptautiskais Forums
Leipcigā. Forumā Latviju
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pārstāvēt bija devusies arī
Olaines 1. vidusskolas skolniece Grieta Jankava.
Grietas ceļojuma atskats:
“Pagājušajā nedēļā piedzīvoju neaizmirstamu braucienu
uz Vāciju. Devos tur, jo biju izvēlēta kā viena no delegātiem,
kas pārstāv Latviju Eiropas
jauniešu parlamenta rīkotajā
forumā Leipcigā.
Veselu nedēļu es pavadīju
starp 16 dažādu tautību jauniešiem, ar kuriem mēs atradām kopīgu valodu caur komandas saliedēšanas spēlēm
un citām rūpīgi izplānotām
aktivitātēm, kuras organizēja
Vācijas jauniešu parlaments.

Šīs, varbūt kādreiz šķietami
naivās spēles, patiesībā ir
ļoti svarīga detaļa komandas
būvēšanai, jo sastrādāties
ar
pilnīgi
nepazīstamiem
cilvēkiem, kuriem katram ir
savs temperaments, valoda
un viedoklis, ir sarežģīts
process. Protams, visi Eiropas
parlamenta jaunieši ir atsaucīgi
un brīvi domājoši, ar plašu
redzes loku, kas neļauj
stereotipiem nostāties starp
saviem uzskatiem un produktīvu
grupas darbu. Galvenā foruma
daļa bija darbs, kas norisinājās
sešās komitejās, kurās tika
risināti politiska, sociāla un
ekoloģiska rakstura jautājumi.

Mūsu veikuma galaprodukts
bija rezolūcija, kas sevī ietver
komitejas temata problēmas
un risinājumus. Noslēgumā
tika rīkota ģenerālā asambleja,
kuras laikā katra komiteja
sniedza
savas
rezolūcijas
aizstāvības runu, kā arī notika
atvērtās debates, kuru laikā ik
viena komiteja varēja uzdot
sev neskaidros jautājumus,
vai izcelt rezolūcijā atrastās
nepilnības. Šis brauciens bija
pamatīga politisko diskusiju un
demokrātijas jautājumu definēšanas deva, kas mani izpumpēja un uzlādēja reizē, kā arī šī
bija lieliska iespēja iegūt internacionālus kontaktus, draugus

un atmiņas, kas neatņemami
bagātināja manas valodas prasmes un redzesloku.
Eiropas jauniešu parlaments
ir lieliska iespēja katram jaunietim pilnveidot savas angļu
valodas un komunikācijas
prasmes. Tā reizē ir arī iespēja
radīt un ģenerēt idejas, kas
netiek atstātas nebūtībā, bet
tiek aizstāvētas un nodotas
tālākai attīstībai, kas tikai
pierāda, ka katrs no mums var
kaut ko ietekmēt, mainīt un
iespaidot.”
Grieta Jankava,
Juris Gogulis
www.tellus.lv
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Bērni un jaunieši attīsta talantus
Mācību gads ir laiks, kad
skolēni ne tikai apgūst tās
zināšanas un prasmes, kas
noteiktas izglītības programmās, bet var izvēlēties, kā interesanti pavadīt savu brīvo
laiku pēc stundām.
Mūsu novadā, pateicoties
valsts piešķirtajam finansējumam un pašvaldības finansiālajam atbalstam, bērni un jaunieši savas spējas un talantus var
attīstīt kultūrizglītības, sporta,
vides izglītības un cita veida
programmās. Tā šajā mācību
gadā Olaines 1. vidusskolā dalību dažādos pulciņos ir pieteikuši 383, Olaines sākumskolā
142, Olaines 2. vidusskolā 500
skolēni. Tradicionāli visvairāk
dalībnieku ir kultūrizglītības
programmās, daudz bērnu un
jauniešu vēlas piedalīties skolu
piedāvātajos sporta pulciņos.
Bez tiem pulciņiem, kuri
tiek piedāvāti skolās, mūsu
novada bērni un jaunieši var
piedalīties arī tajos, kuri notiek Olaines Kultūras namā vai
Jaunolaines kultūras namā. Tā
Jaunolainē bērni var dziedāt
ansamblī „Spārītes”, dejot deju
kolektīvā „Pienenīte”, 5 līdz 12
gadus veci bērni dejot sporta
dejas; ar Olaines Sporta centra
atbalstu apgūt karatē prasmes,
vakaros var spēlēt galda spēles
– galda tenisu un novusu. Ja
būs vēlēšanās, tiks piedāvāta
iespēja spēlēt arī šahu un dambreti. Olaines Kultūras namā
pirmsskolas vecuma bērni savu
dziedātprasmi var attīstīt bērnu
vokālajā ansamblī „Olaines
cālīši”, pirmsskolas un skolas
vecuma bērni var dejot tautas
deju kolektīvā „Oļi”. Bērni
un jaunieši kopā ar vecākiem
un vecvecākiem tiek aicināti
darboties folkloras kopā „Dze-

dzieda”. Jaunieši tiek gaidīti
jauktajā korī „Dziesma”.
Brīvā laika pavadīšanas
centrā „OLAKS” ir šaha pulciņš, te var spēlēt dažādas
galda spēles. Dalībnieku un
klausītāju simpātijas ir ieguvis
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas jauniešu koris
„Skandijs”.
Dažādas iespējas piedāvā
Olaines Sporta centrs: darbojas
Bērnu basketbola sekcija, Bērnu un jauniešu futbola sekcija
„Olaine”, Bērnu daiļslidošanas
sekcija, Bērnu hokeja sekcija,
Bērnu boksa sekcija, Sporta
deju kolektīvs „Olaine”, Mākslas vingrošanas sekcija, Bērnu
peldēšanas sekcija, Olaines
pilsētas novusa komanda. Ar
šo rudeni interesenti var nodarboties arī ar motosportu.
Ja kāds bērns vai jaunietis
vēl nav izvēlējies, ar ko nodarboties tumšajās rudens un
ziemas novakarēs, aicinu papētīt piedāvājumu. Par to varat
uzzināt interneta vidē www.
o1vsk.lv; www.olaine2vsk.lv;
baseins@olaine.lv; www.olaine.lv. Sīkāku informāciju par
interešu izglītības piedāvājuma
saturu, vecumposmu un norises
laikiem var sniegt Tatjana Fastoviča, Olaines 2. vidusskolas
direktora vietniece audzināšanas darbā (tālr. 67963582), Līga
Gulbe, Olaines 1. vidusskolas
direktora vietniece audzināšanas darbā (tālr. 67147305),
Viktors Melbārdis, Jaunolaines
kultūras nama vadītājs (tālr.
67811305), Vita Jansone, Olaines Kultūras nama kultūras darba organizatore (tālr.67811618),
Marika Broka, Olaines Sporta
centra sporta daba organizatore
(tālr.67966920), Jeļena Semjonkina, Bērnu un jauniešu so-

ciālā atbalsta centra „OLAKS”
vadītāja (67965662).
Varbūt jāpiesakās, jāpiedalās, lai pārliecinātos par savu
talantu un gūtu iespēju to pilnveidot!
Mārīte Zaube,
speciāliste izglītības,
kultūras un jaunatnes lietās
Olaines novadā
Interešu izglītības
piedāvājums
Olaines novada skolās
2011./2011.m.g.
1. Kultūrizglītības
programmas
Olaines 1. vidusskola
• Tautas deju kolektīvs
• Vokālais ansamblis „Cīrulīši”
• Vokālais ansamblis „Unda”
• Grāmatu ilustrēšanas pulciņš
• Radošās pašizpausmes
pulciņš
• Teātra pulciņš
Olaines sākumskola
• Rokdarbu pulciņš
• Drāmas pulciņš:
– Latviešu valodas plūsma
– Mazākumtautību plūsma
• Vokālais ansamblis
• Zēnu vokālais ansamblis
Olaines 2. vidusskola
• Rokdarbu pulciņš
• Vizuālās un lietišķās mākslas
pulciņš
• Teātra studija
• Tautas deju kolektīvs
• Koris
• Vokālais ansamblis
• Floristikas pulciņš
• Kokapstrādes pulciņš
• Pulciņš „Prasmīgās rokas”
• Pulciņš „Izstrādājumi no
pērlītēm”
2. Sporta izglītības
programmas
Olaines 1. vidusskola
• Volejbols
• Florbols

Olainē jauns rotaļu laukums Spiningošanas
čempionāts

Veiksmīgi noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais projekts „Bērnu
rotaļu laukuma izveide Olaines pilsētā” (Nr. 11-04-LL37L413201-000018), kurš tika
realizēts, īstenojot LEADER
pieeju un biedrības „Pierīgas
partnerība” vietējo attīstības
stratēģiju.
Projekta rezultātā ir izveidots jauns, moderns un daudzfunkcionāls bērnu rotaļu laukums stadionā pie Olaines 2.

vidusskolas, kur veselīgi un
lietderīgi savu brīvo laiku var
pavadīt dažāda vecuma bērni.
Projekta kopējās izmaksas
sastādīja 9215 LVL bez PVN,
no kurām ELFLA līdzfinansējums sastādīja 75% - 6911,25
LVL. Pašvaldības finansējums
sastādīja 25% - 2303,75, kā arī
PVN no kopējām attiecināmajām izmaksām - 2027,30 LVL.

Šoruden, tāpat kā parasti, čempionāts spiningošanā
pulcēja daudzus šā pasākuma
cienītājus. Šogad čempionāts
notika Burtnieku ezerā. Kā
vienmēr vairāk zivju ķērās vakar un ķersies rīt, bet šodien
lomi kā saka knapi.
Uzvarēja Ingerta Baloža
ekipāža ar dēliem Patriku un
Emīlu, noķerot 1,660 kg zivju.
2.vietu izcīnīja ekipāža –
Igors Orlovs un Nikolajs Piļsikovs (1,540 kg).
3.vietu izcīnīja Larisa Jonikāne un Agris Jonikāns (1,410
kg).
Kā vienmēr gribas ar apbrīnu apsveikt ekipāžu – Artūrs
Lukaševičs ar mazdēlu. Jo
tādu makšķernieka entuziasmu
Artūram savos 90 gados var tikai apsveikt. Malacis.

• Mūsdienu deju pulciņš
• Alpīnisma pulciņš
• Meiteņu basketbola pulciņš
Olaines sākumskola
• Vieglatlētikas pulciņš
• Florbols
Olaines 2. vidusskola
• Vieglatlētika ( 6.- 12.kl.)
• Vieglatlētika ( 1.- 5.kl.)
• Ritmikas pulciņš
• Mākslas vingrošana
• Sporta dejas
• Tūrisma pulciņš
• Mūsdienu dejas
3. Vides izglītības
programmas
Olaines sākumskola
• Ekoloģijas pulciņš
4. Citas izglītojošas
programmas:
Olaines 1. vidusskola
• Pirmās palīdzības ABC
pulciņš
• Skolas avīzes „Muša Medū”
pulciņš
• Astronomijas pulciņš
Olaines sākumskola
• Jauno žurnālistu pulciņš
Olaines 2. vidusskola
• Foto pulciņš
• Ceļu satiksmes noteikumu
pulciņš

i z d e v u m s

ŠAHA PULCIŅŠ
“OLAKSĀ”
(bez maksas)
Aicinām bērnus
vecumā no 4 līdz 12 gadiem
apmeklēt šaha nodarbības
otrdienās 17:00 un
sestdienās 14:00
“OLAKSĀ”
Piedāvājam:
• piedalīties interesantās
nodarbībās;
• mācīties pie pieredzējušiem pedagogiem spēlēt
šahu un dambreti
• individuālu pieeju katram
bērnam
Приглашаем ребят в
шахматный кружок
(бесплатно)
«OLAKS”
во вторник 17.00 и
в субботу 14.00
приглашает на занятия
шахматами детей в возрасте от 4-х до 12-ти лет.
У нас вы сможете найти:
• Интересные занятия по
игре в шахматы и шашки
• Опытных педагогов
• Индивидуальный подход
к каждому ребенку

Sarkanā krusta palīdzība
Olaines novada iedzīvotājiem
pieejama arī Plakanciemā
Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus.
Taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu
mīlestību.
Māte Terēze
Olaines novada iedzīvotājiem iespējams saņemt Sarkanā Krusta palīdzību arī Plakanciemā, Ķekavas novadā.
Jūnijā Plakanciemā darbu uzsāka LSK Rīgas apriņķa
komitejas Palīdzības istaba, kur iedzīvotāji var saņemt
lietotās drēbes, apavus. Tāpat iespējams nodot tīras, nenolietotas drēbes, apavus.
Darbojas Veselības istaba, kur var izmērīt asinsspiedienu, nosvērties, nomērīt augumu, saņemt uztura bagātinātājus un pārrunāt veselības problēmas ar sertificētu
medicīnas māsu.
Palīdzības istabā iespējams saņemt Eiropas Komisijas
finansētās pārtikas pakas. Tiek organizētas arī citas aktivitātes, akcijas – „Skolas soma 2011”, „Paēdušai Latvijai”,
Merild labdarības akcija, bērnu brīvdienu aktivitātes. Sadarbojamies ar citām sabiedriskām labdarības organizācijām - Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fondu, biedrību „Radošā
apvienība jauniešiem”Trepes””.
Jau šobrīd Plakanciema Palīdzības istabā iegriežas
Olaines novada iedzīvotāji un izmanto sniegto palīdzību.
Palīdzības istaba atvērta ceturdienās no 16.00 līdz
18.00, Plakanciemā, „Mežiniekos”(bijušajā pasta ēkā).
Uz tikšanos Plakanciemā!
Ulla Antona
LSK Rīgas apriņķa komitejas izpilddirektore

A.Akantjevs
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Olaines novada iedzīvotāju pulks paliek kuplāks

Mans gaišais bērns,
mana kastaņa svece,
Es vēlētos
tevi laimīgu redzēt.
/Ārija Elksne/
Olaines novada domē
8.oktobrī notika Jaundzimušo svinīgās reģistrācijas
pasākums, uz kuru bijām uzaicinājuši 37 Olaines novada
jaundzimušos - 24 meitenītes
un 13 puisīšus un viņu vecākus. Priecājamies, ka mūsu
novada ģimenes kļūst arvien
bagātākas ar bērniņiem, jo
no 37 mazuļiem 15 bija pirmdzimtie, 18 - otrās atvasītes,
4 - trešie bērniņi ģimenē.
Kopā ar māmiņām, tētiem,
māsiņām un brālīšiem, radiem
un draugiem bija ieradušies
32 mazulīši. Olaines novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Pavlovičs apsveica bērniņu vecākus ar īpašo notikumu viņu
dzīvē – mazuļa piedzimšanu,
pasniedza apsudrabotu melhi-

ora karotīti ar iegravētu bērna
vārdiņu un dzimšanas datiem,
kā arī naudas balvu100 latus.
Pasākumā visus priecēja mūsu
novada mazā dziedātāja Elizabete Siliņa (skolotāja Olga Zujeviča).
Pēc pasākuma svinīgās daļas bija kopīgā fotografēšanās
un iespēja aplūkot Olaines novada vēstures un mākslas muzeju, Zigrīdas Ilenānes gleznu izstādi „Gadalaiki”, kā arī
iemalkot kafiju, tēju un brīvā
gaisotnē aprunāties ar domes
priekšsēdētāju par sev interesējošām tēmām.
Mīļi sveicam –
Milanu Stepiņu, Kristelu
Ozoliņu, Vladlenu Goļcu, Ņikitu Ņegodu, Maksimu Kaluginu, Edvardu Zuju, Loretu
Žvirbli, Žaneti Silovu, Ralfu
Zommeru, Katrinu Gisiču,
Gundaru Emerbergu, Anastasiju Abramovu, Anastasiju Maskaļonoku, Daci Spriņģi, Oksanu Berezansku, Sofiju Galīti,

Mariku Voiskoviču, Jasmīnu
Pūkaini, Uļjanu Survilo, Kārli Kokoreviču, Samantu Zazersku, Renātu Filonu, Olitu
Dubinsku, Oļegu Gavrilovu,
Jeļizavetu Pļuškinu, Margaritu
Perekotiju, Gabrielu Ciprusi,
Elīzu Skruli, Angeļinu Jekimo-

vu, Gabriellu Bitēnu, Anastasiju Rjabovu, Artūru Mirzojevu,
Niklāvu Virziņu, Gustu Ieviņu, Kirillu Černooku, Mihailu
Gruzdevu un Sofiju Karpoviču
un viņu vecākus.
Mīļie vecāki! Lai Jums
nekad nepietrūktu labu, mīļu

vārdu un laika savam bērniņam. Skatieties ar bērna acīm,
atklājiet no jauna visu, ko esat
aizmirsuši.
Ināra Brence,
Olaines novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Mīlestība-tavā siltā rokā.
Mīlestība - klusais tuvums tavs.
Mīlestība-vēja kokle kokā,
kuras dziesmai beigu nav.
/D. Avotiņa/
dome

Olaines novada
novada dome
Olaines

Sveic Zelta kāzās!

Sporta nodarbības
Jaunolaines Kultūras namā

Aleksandru un
Grigoriju
Ščerbakovus

(laulība reģistrēta
1961.gada 16.septembrī
Rīgas pilsētas
Dzimtsarakstu birojā).

Vēlam stipru veselību, izturību un nest rītdienu dimantam pretī!
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Karatē sekcijas nodarbības
Treneris – S. Meļņikovs
Otrdienās un ceturtdienās
plkst. 16:30

Galda tenisa un
novusa nodarbības

No pirmdienas līdz ceturtdienai
plkst. 18:00 – 20:00

Olaines Domes Vēstis
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Uzlabojumi ūdenssaimniecībā
Apdzīvotās vietas
“Birznieki” ūdensapgādes
sistēmas izveidošana
Olaines novada pašvaldība
ir piešķīrusi finansējumu Ls
8593 apdzīvotās vietas “Birznieki” ūdensapgādes sistēmas
sakārtošanai. No pašvaldības
piešķirtā finansējuma paredzēts
ierīkot jaunu artēzisko aku un
uzstādīt ūdens atdzelžošanas
iekārtu. Pašlaik SIA “Zeiferti” ir noslēgusi līgumu ar SIA
“Urbšanas Cents” par artēziskās akas ierīkošanu. Darbu izpildi plānots pabeigt 2011.gada
novembra mēnesī. Pēc darbu
pabeigšanas, apdzīvotās vietas
“Birznieki” iedzīvotājiem būs
pieejams kvalitatīvs dzeramais
ūdens.
No apdzīvotās vietas
“Gaismas” līdz “Baložu
stacijai” ūdensvada
(d 160 mm) posma
315 metru garumā izbūve
Pēc SIA “Zeiferti” ierosinājuma pašvaldība ir piešķīrusi
finansējumu Ls 17 000,- ūdensvada posma (315 m garumā)

izbūvei. Ūdensvads izbūvēts ar
mērķi uzsākt pakāpenisku Stūnīšu ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas sakārtošanu.
Turpmākos gados, pēc nākamā, aptuveni 800 m garā posma, ūdensvadu izbūvēs apvienojot vienā sistēmā apdzīvoto
vietu Gaismas, Baložu stacijas
un Bērzpils ūdensapgādes sistēmas, plānots izveidot kopēju
Stūnīšu ciema ūdensapgādes
sistēmu. Vienotās ūdensapgādes sistēmas izveide dotu
iespēju piegādāt kvalitatīvu
dzeramo ūdeni ne vien apdzīvotai vietai “Gaismas”, bet arī
“Baložu stacija” un “Bērzpils”
iedzīvotājiem.
Pirmā, 315 m garā ūdensvada posma izbūves darbi pabeigti 2011.gada augusta mēnesī.

Daļēja Pēternieku ciema
ūdensapgādes sistēmas un
kanalizācijas tīklu izbūve
Olaines novada pašvaldība ir piešķīrusi finansējumu
Ls 24 373 apdzīvotās vietas
“Pēternieki” ūdensapgādes

Atgādinājums
māju īpašniekiem
Saskaņā ar Olaines pagasta teritorijas plānojuma
2008. – 2020.gadam 6.16.4.
sadaļu “ĒKAS NUMURA
UN NOSAUKUMA ZĪME,
KAROGA
TURĒTĀJS”,
Zemes vienību un ēku īpašniekiem jānodrošina, lai
pie katras galvenās būves
zemesgabalā vai galvenās
ieejas uz sienas būtu piestiprināta mājas nosaukuma vai
numura zīme.
To parasti piestiprina pie
katras mājas 2,5 līdz 3,0m augstumā ceļa fasādē labajā pusē
raugoties no ceļa vai ēkas fasādes malā, kas tuvāka galvenajai ieejai. Ja mājas nosaukuma
vai numura zīme nav skaidri
saskatāma no ceļa zīmei jābūt
arī pie žoga vārtiņiem zemesgabalā vai piebraucamā ceļa.
Ciemu teritorijās ceļu krustojumos jāuzstāda norādes zīmes ar
norādēm uz īpašiem objektiem.

Ēku mājas nosaukuma vai numura zīmes un lauku viensētu
norādes izgatavo pēc noteikta
parauga. Lauku teritorijās, kur
ceļš (ceļi) ved uz vairākām mājām, kas atrodas tālāk par 200
m, ceļu sazarošanās vietā īpašnieks uzstāda vēl vienu norādi.
Ēkas mājas nosaukuma zīme
vai numura un karoga turētājam jābūt piestiprinātiem pirms
ēku nodošanas ekspluatācijā.
Arī šogad pašvaldība turpinās tradīciju un Ziemassvētkos/Jaunajā gadā dāvinās iedzīvotājiem pašvaldības galda
kalendāru. Lai saņemtu pašvaldības dāvanu – kalendāru, kā
arī lai nodrošinātu citas korespondences no pašvaldības un
citu institūciju puses saņemšanu, aicinām privāto dzīvojamo
māju īpašniekus/lietotājus novietot pastkastīti pie sava īpašuma un ievērot augstāk minētus noteikumus.

Tiek uzņemti dalībnieki

bērnu hokeja sekcijā
divās vecuma grupās:
• 2007.-2002. dz. gads;
• 2001.-1998. dz. gads.
Treneris Gints Ritums, tel.29586137

sistēmas sakārtošanai. Minētā
projekta ietvaros nekustamā
īpašumā “Pēternieku parks”
teritorijā tiks ierīkota jauna
artēziska aka un uzstādīta
ūdens atdzelžošanas iekārta,
kas nepieciešama kvalitatīva
dzeramā ūdens sagatavošanai. Plānotajos darbu apjomos
ir ietverti arī ūdensvada kanalizācijas tīklu posma izbūves
darbi, lai savienotu jauno
ūdensgūtvi ar esošo “Pēternieku” ciema ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmu.
Pašlaik, SIA “Zeiferti”
sadarbībā ar SIA “Urbšanas
Cents” ir uzsākusi darbu pie
artēziskās akas ierīkošanas.
Darbu izpildi plānots pabeigt 2011.gada beigās. Jauno
ūdensgūtvi plānots pieslēgt
“Pēternieku” ciema ūdensapgādes sistēmai 2012.gada pavasarī. Vienlaikus ar artēziskā
urbuma ierīkošanas darbiem,
tiks risināts jautājums par
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu maksas iekasēšanas kārtību no minēto
pakalpojumu saņēmējiem.

Olaines novada
senioru biedrības
“Liepas”
informācija
10.novembrī plkst.10.00
aicinām seniorus –
rokdarbniekus atnest savus
jaunizgatavotos darbus
uz Olaines Vēstures un
mākslas muzeju biedrības
rokdarbnieku izstādes
iekārtošanai

i n f o r m a t ī v s
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• ĪSUMĀ •
Pievilcīgāka un drošāka
pilsētvide
Olaines pilsētā, privātajos
īpašumos ir demontēta ēka
Zeiferta ielā 18B, un pašlaik
vēl notiek nepabeigtās būves
demontāža Jelgavas ielā (starp
Kūdras ielu 14 un Jelgavas ielu
26). Pēc demontāžas Olaines
pilsētas vide būs pievilcīgākā,
kā arī tiks uzlabota situācija
bērnu drošībā, jo pirms tam
atsevišķi bērni izmantoja nepabeigtu celtni kā objektu spēlēm
un izklaidēm, kuras apdraudēja
bērnu drošību.
Pārtraukta meža izciršana
Jaunolainē
Ievērojot Pionieru ielā, Jaunolainē dzīvojošu iedzīvotāju
intereses, pašvaldība iejaucās
privātīpašnieka darbībā – meža
izciršanā privātajā teritorijā,
kura bija likumīga un saska-

ņota ar “Latvijas Valsts Meži”
Baldones mežniecību, bet neapmierināja blakus dzīvojošus
novada iedzīvotājus, un, izskatot dažādus risinājumus, panāca
ar privātīpašnieku kompromisu,
kā rezultātā Jaunolainē pie dzīvojamām mājām Pionieru ielā
netiks izcirsti koki mežaparka
teritorijā, kura atrodas pie dzīvojamām mājām Pionieru ielā
(atpūtas un pastaigu vieta) un
zināmā mērā norobežo dzīvojamo masīvu no SIA “Lukoil
Baltija R” Naftas bāzes.
Pašvaldības nozīmes
kultūrvēsturiskā objekta –
bijušās pasta ēkas
«Zeiferti» sakārtošana
Tiek veikti mājas „Zeiferti”
fasādes remonta (t.sk. krāsošanas) darbi un logu nomaiņa.
Darbus plānots pilnībā pabeigt
2011.gada novembrī.

Veselības centrā sācis darbu
narkologs Ilmārs Mičulis
Saskaņā ar Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas 2011. gada 8. jūnija sēdes lēmumu, ar Olaines novada domes atbalstu Olaines veselības centrā no
oktobra uzsācis darbību narkologs Ilmārs Mičulis, kurš
strādā Gintermužā, kā arī piesaistīts darbam ar atkarīgajiem Jelgavas domē.
Narkologs pieņem Olaines veselības centra
6. kabinetā otrdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00.

11.novembrī plkst.11.30
tikšanās un nodarbība ar
Inesi Ziņģīti - Olaines
Vēstures un mākslas
muzejā (Zemgales iela 33)
11.novembrī plkst.15.00
biedrības rokdarbnieku
izstādes atklāšana muzejā
12.novembrī plkst.15.00
biedrības biedru apaļo
jubileju svinības muzejā
17.decembrī plkst.15.00
Ziemassvētku vakars
Olaines Kultūras centrā
Pieteikšanās uz pasākumiem un informācija
Olaines muzejā pie
Ārijas vai Annas.
Tālruņi uzziņām:
67146053, 26415535.
Aktīvus, darboties gribošus
novada seniorus aicinām
pieteikties par biedriem
Olaines novada senioru
biedrībā „Liepas”.

Stūnīšos gaišāk
un drošāk gājējiem
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Veiksmīgi noslēdzies Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētā 3.2.1.3.1.
apakšaktivitātes
“Satiksmes
drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”
projekts „Gājēju satiksmes
drošības uzlabojumi Stūnīšu ciemā, Olaines novadā”
(Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/
CFLA/044/016).
Projekts tika īstenots saskaņā ar noslēgto vienošanos starp
Olaines novada pašvaldību un
Centrālo finanšu un līgumu

aģentūru par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu,
paredzot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī valsts
budžeta dotācijas un pašvaldības finansējumu. Kopējais
projekta izmaksas sastādīja
127 866,16 Ls.
Noslēdzoties
projektam,
ir izdevies sasniegt sākotnēji
izvirzīto mērķi – uzlabot satiksmes dalībnieku drošību,
izbūvējot gājēju ietves un veloceliņus, kā arī ierīkojot atbilstošu ielas apgaismojumu
un izveidojot gājēju pāreju gar
autoceļu V13 posmā no apdzīvotas vietas „Gaismas” līdz
Baložu stacijai.
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Apstiprināts ar Olaines novada domes 2011. gada 28. septembra sēdes lēmumu (13.prot., 36.p.)

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtība
Izdota saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu
I Vispārīgie jautājumi
1.1. Interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
kārtība izstrādāta, lai īstenotu
Latvijas Republikas Izglītības
likuma 46.panta 5. daļā un 47.
panta 3. daļā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt,
atteikt izsniegt, pārreģistrēt
un anulēt licences (turpmāk
tekstā - Licence), juridiskām
un fiziskām personām interešu
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
(turpmāk tekstā - Programma)
īstenošanai Olaines novada
pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
1.2. Pieteicēja iesniegtos
dokumentus izskata un sniedz
izpilddirektoram
atzinumu
Olaines novada speciālists izglītības, kultūras un jaunatnes

lietās.
1.3. Lēmumu par Licenci
(pielikums Nr.1.1 - interešu
izglītības programmas īstenošanai, pielikums Nr.1.2 - pieaugušo neformālās izglītības
programmas īstenošanai) izsniegšanu, izsniegšanas atteikumu, anulēšanu pieņem Olaines novada izpilddirektors,
pamatojoties uz speciālista
izglītībā, kultūrā un jaunatnes
lietās sniegto atzinumu.
II Licences pieprasījuma
iesniegšanas kārtība
2.1. Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs - juridiska
persona Olaines novada pašvaldībā iesniedz izpilddirektoram adresētu:
2.1.1. noteikta parauga
rakstveida pieteikumu licences
saņemšanai (pielikums Nr.2);

2.1.2. pieteikumam jāpievieno:
2.1.2.1. reģistrācijas apliecības kopija;
2.1.2.2. statūtu kopija (kuros viens no minētajiem darbības veidiem ir izglītība);
2.1.2.3. nodokļu maksātāja
apliecības kopija;
2.1.2.4. dokumenta, kas
apliecina nodrošinājumu ar telpām licencējamās programmas
īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kopija;
2.1.2.5. programmas apraksts datorsalikumā valsts
valodā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas
apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus,
mērķauditoriju, programmas
saturu, plānoto rezultātu aprakstu, īstenošanas plānu,
materiālo un finansiālo nodrošinājumu, kā arī dokumenta

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Apstiprināta zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā
precizētā kopplatība 3.7111 ha
d/s „Liepas” koplietošanas zemei. Noteikti zemesgrāmatā ierakstāmie nekustamā īpašuma
(NĪ) apgrūtinājumi un lietošanas
mērķis – „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”; veids - zeme pie
dzīvojamo ēku pagalmiem, kura
tiek izmantota piekļuvei pie nekustamajiem īpašumiem.
• Nolemts ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes gabalu d/s „Bērziņi” Nr.69, Rājumos (0.06 ha).
• Noteikts, ka pašvaldībai
piekrīt un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
zeme d/s „Jāņupe-2” Nr.88/447,
Jāņupē (0.0605 ha).
• Atļauts Olaines Kultūras
nama plānotos līdzekļus Ls 1229
izlietot transporta izdevumu segšanai bērnu deju kolektīva „Oļi”
braucienam uz radošo deju nometni Braunšvaigā (Vācijā).
• Apstiprināts konkursa „Olaines novada bērnu un jauniešu interešu izglītība” projektu vērtēšanas komisijas protokols, saskaņā
ar kuru finansiāli atbalstīti 13 jauniešu projekti un 1 tika noraidīts.
Piešķirts finansējums šādiem
projektiem: „Pasākumu cikls „Tā
mēs jūtam Latviju”” - Ls 223;
„Olaines novada ziemas alpīnisma svētki” – Ls 306; „Būt veselam ir stilīgi!” – Ls 295; „Olaines
bize” – Ls 300; „Rudens vakara
darbi” – Ls 300; „Attīstošas spēles matemātikā un dabaszinībās”
– Ls 285; „Dzīvnieki un pilsēta”
(turpinājums) – Ls 260; „Sapņi piepildās” – Ls 225; „Vizuāli
plastiskās mākslas konkurss „Novada atspulgi”” – Ls 300; „Kas
mēs esam un no kurienes nā-
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kam...” – Ls 286; „Brīva jaunatne
– dzīva sabiedrība” – Ls 291.
• Apstiprināts zemes ierīcības
projekts NĪ ,,Līgotņi”, Pārolainē.
Piešķirts nosaukums jaunizveidotajai zemes vienībai (4,45ha)
- ,,Liedskalniņi”, Pārolaine, Olaines pagasts, Olaines novads.
• Piešķirt adreses un noteikt
NĪ lietošanas mērķus un platību
jaunizveidotiem NĪ, kas izveidoti NĪ ,,Sīpoli”, Stūnīšos, sadales
rezultātā.
• Atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu NĪ „Upesstrauti”,
Pēterniekos, sadalot divos NĪ;
nodrošinot piekļūšanas iespēju
abiem NĪ no pašvaldībai piekrītošā ceļa C-2 Pēternieki – Ķesteri.
• Pamatojoties uz trīspusīgo
vienošanos par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas
nodrošināšanu Olaines novadā
par maršrutu Nr.5140 „Olaine –
Sila kapi” zaudējuma apmaksu,
nolemts segt AS „Rīgas Taksometru parks” aprēķinātos un Rīgas plānošanas reģiona sabiedriskā transporta nodaļas saskaņotus
zaudējumu izdevumus maršrutā
Nr.5140 „Olaine – Sila kapi” jūlijā un augustā - 742,76 Ls.
• Pieņemti saistošie noteikumi Nr.19 „Par grozījumiem
Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Olaines
novada pašvaldības 2011.gada
budžetu””.
• Noteikts dienesta dzīvokļa
statuss dzīvoklim Meža ielā 7,
Jaunolainē. Dienesta dzīvoklis
nodots SIA „Zeiferti” rīcībā ar
tiesībām slēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu ar sabiedrības darbinieku uz termiņu līdz 3
gadiem. Īres līgumā iekļauti obligāti nosacījumi: - dzīvoklis tiek
izīrēts tikai uz personas darba

attiecību laiku ar SIA „Zeiferti”;
- dienesta dzīvokļa īres līgums
izbeidzas vienlaikus ar darba attiecību izbeigšanos un dzīvoklis
ir atbrīvojams bezierunu kārtībā;
- ja personas darba attiecības turpinās dienesta dzīvokļa īrniekam
pēc dienesta dzīvokļa īres līguma
termiņa izbeigšanās ir pirmtiesības uz līguma pagarināšanu.
• A.J. piešķīra ēdināšanas pabalstu Ls 20 mēnesī pamatskolā
X uz trūcīgās ģimenes statusa
laiku.
• Uzņemtas 4 personas ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma
saņemšanai Olaines sociālās aprūpes centrā.
• Pamatojoties uz būvvaldes
ziņojumu par publisko apspriešanu, noraidīta SIA „TeleTower”
būvniecības iecere „Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija un
sakaru masts Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, VEF Baloži”.
• Dalībai pašvaldības neapbūvēta zemes gabala Dalbes ielā
7, Olainē, atsavināšanas izsolē
nepieteicās neviens izsoles pretendents, līdz ar to zemes gabala
Dalbes ielā 7 otrā atsavināšanas
izsole tika atzīta par nenotikušu.
• Apstiprināta: - interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtība; - maksa par: - licences izsniegšanu Ls 8,20 (un
PVN); - licences pārreģistrāciju
Ls 4,10 (un PVN); - par licences dublikāta izsniegšanu Ls 4,10
(un PVN); - licences termiņa pagarināšanu Ls 4,10 (un PVN). Izpilddirektors pilnvarots parakstīt
licences.
• Apstiprināts dzīvokļa Kūdras ielā 13-27, Olainē īres tiesību
izsoles protokols.

paraugu (apliecība vai sertifikāts), kas tiks izsniegts pēc
sekmīgas programmas apguves;
2.1.2.6. interešu izglītības
programmu īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
2.2. Lai saņemtu licenci,
licences pieprasītājs - fiziska
persona Olaines novada pašvaldībā iesniedz izpilddirektoram adresētu:
2.2.1. noteikta parauga
rakstveida pieteikumu licences
saņemšanai (pielikums Nr.2);
2.2.2. pieteikumam jāpievieno:
2.2.2.1. izglītības kvalitātes
valsts dienesta izsniegta privātprakses (ja tāda reģistrēta) sertifikāta kopija;
2.2.2.2. Valsts ieņēmumu
dienesta izsniegtās apliecības
kopija vai komersanta reģistrā-

cijas apliecības kopija;
2.2.2.3. dokumenta kopija,
kas apliecina nodrošinājumu
ar telpām licencējamās programmas īstenošanai atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;
2.2.2.4. programmas apraksts datorsalikumā valsts
valodā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits),
programmas mērķi un uzdevumus, mērķauditoriju, programmas saturu, plānoto rezultātu aprakstu, īstenošanas
plānu, materiālo un finansiālo
nodrošinājumu, kā arī dokumenta paraugu (apliecība vai
sertifikāts), kas tiks izsniegts
pēc sekmīgas programmas
apguves.
2.3. Licencēšanai iesniegtos dokumentus pārbauda pašturpinājums 7. lpp. u

Pasākumu cikls
“Tā mēs jūtam Latviju 2”
Latvijas neatkarības svētku mēnesī novembrī notiks
trīs latviešu filmu trešdienu
vakari:
2. novembris,
Jaunolaines Kultūras nams
(Meža iela 2, Jaunolaine)
“Elpojiet dziļi” – filma par
brīvdomību un padomju ierēdniecību tai pretī. Dzīves jēga,
brīvība, jaunība, lozungi, krāsas, fantastiskās Imanta Kalniņa dziesmas ar Māra Čaklā
vārdiem – tas viss uzbur lielisku tā laika apjautu un noskaņu.
9. novembris,
Olaines Kultūras centrs
(Zeiferta iela 11, Olaine)
Toma Taukuļa, Olaines iedzīvotāja un jaunā režisora, izvēlēto filmu vakars
“Sērkociņi” – studentu
filma/spēlfilma. Padomju Latvijā, astoņdesmito gadu vidū,
pie ezera atpūšas tēvs, māte
un dēls. Ģimenes vīrieši spēlē
bumbu un trāpa to ezerā, tēvs
brien pēc bumbas un sāk slīkt...
Un sērkociņi galu galā izrādās
savstarpējo attiecību katalizators.
“Ērik, atnāc!” – dokumentāla filma. Ēriks dzīvo skārda
būdiņā bez elektrības pie pašas
Latvijas un Igaunijas robežas.
Ar savu vitalitāti un fantasta
dabu, viņš ir vienmēr gaidīts

apkārtējo kaimiņu mājās. Ar
katru no pierobežas iedzīvotājiem viņu saista kāds notikums.
“Ieelpot” – dokumentāla filma. Viņi ir atnākuši. Viņi
dzīvo. Viņi nezina, ka šobrīd
viņiem pievienojas Viņa. Filma
par maģiskāko mirkli cilvēka
dzīvē.
16. novembris,
Olaines 1. vidusskola
(Zeiferta iela 4, Olaine)
Šajā vakarā varēsim pārliecināties, cik ļoti radoši un
mākslinieciski ir mūsu pašu
Olaines novada iedzīvotāji.
Varbūt mēs paši pat nezinām,
cik lieli talanti slēpjas mūsu
paziņās un mūsos pašos!
Ikviens ir aicināts iesūtīt
pašizveidotas filmas par tēmu
“brīvība” līdz 10. novembrim
uz kino.olaine@gmail.com.
Šajā vakarā iesūtītās filmas
tiks rādītas plašākai auditorijai
un labāko filmu autori tiks apbalvoti! Visi interesenti varēs
arī piedalīties un lieliski izpriecāties latviešu etnogrāfiskajās dejās - dančos!
Aicinām ikvienu interesentu apmeklēt filmu vakarus un
iesūtīt pašiem savus mākslasdarbus! Sekojiet sīkākai informācijai informācijas stendos
un www.olaine.lv!
* visi pasākumi apmeklētājiem ir bez maksas

Olaines Domes Vēstis
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Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtība
u turpinājums no 6. lpp.
valdības Informācijas centrā
un reģistrē lietvedībā.
III Lēmuma pieņemšanas un
apstrīdēšanas kārtība
3.1.Dokumenti tiek izskatīti un atzinums iesniegts izpilddirektoram ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc iesnieguma un
visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas.
3.1.1 Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos
nav pietiekamas informācijas, lai izlemtu par licences
pieprasījuma izskatīšanu, izpilddirektoram 15 dienu laikā
pēc iesniegto dokumentu saņemšanas ir tiesības pieprasīt
papildu informāciju, nosūtot
licences pieteicējam paziņojumu, kurā pieprasīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Licences pieteicējs
iesniedz pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus 15

dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja noteiktajā
termiņā pieprasītā informācija
vai dokumenti netiek iesniegti, izpilddirektoram ir tiesības
paziņot, ka pieteikums par licences saņemšanu tiek atstāts
bez izskatīšanas.
3.2.Atkārtoti jautājumu par
licences izsniegšanu izskata
30 dienu laikā pēc pieprasītās
papildu informācijas vai dokumentu saņemšanas.
3.3.Ja dokumentos, kas
bijuši par pamatu licences
saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences īpašnieks rakstiski paziņo par to pašvaldībai
ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas,
iesniedzot attiecīgo dokumentu kopiju.
3.4.Izpilddirektoram ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:
3.4.1.nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un pieprasītā informācija;
3.4.2.iesniegtie dokumenti

neatbilst izglītības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām;
3.4.3.materiāli
tehniskā
bāze, pedagoģiskie kadri un
finansiālie resursi nenodrošina
programmas īstenošanu;
3.4.4.sniegtas nepatiesas
ziņas;
3.4.5.licencējamā programma neatbilst interešu izglītības
un pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem.
3.5.Izpilddirektoram ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:
3.5.1.licences
īpašnieks
gada laikā pēc tās saņemšanas
nav uzsācis īstenot licencēto
programmu;
3.5.2.licencētās programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
3.5.3.nav nodrošināta kvalitatīva programmas īstenošana
un par to ir attiecīgi pierādījumi;
3.5.4.juridiskā persona tiek
likvidēta;

Saistošie noteikumi Nr.17
“Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Olaines novadā”
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 24. augusta lēmumu (11.prot., 6.p.).
Spēkā no 2011.gada 27.oktobra.

1. Šie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Olaines novada administratīvajā teritorijā
notiek augstas detalizācijas
topogrāfiskās
informācijas
(turpmāk – topogrāfiskā informācija) un informācijas
par aizsargjoslām izsniegšana,
pieņemšana un pārbaude. Šie
noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības
projektu grafiskajām daļām.
2. Saistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskām un
fiziskām personām Olaines
novadā, kas mērīšanas darbu
rezultātā rada un/vai izmanto
augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju un informāciju par aizsargjoslām, kā arī kas
izstrādā detālplānojumu un/vai
zemes ierīcības projektus.
3. Olaines novada vienotās digitālās kartes īpašnieks
ir Olaines novada pašvaldība.
Olaines novada vienotās digitālās kartes atrodas sadarbspējas stāvoklī ar centrālo datubāzi, ko uztur Valsts zemes
dienests.
4. Olaines novada pašvaldības vienoto digitālo karti uz
līguma pamata uztur, kā arī
novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pieņemšanu un pārbaudi, kā arī
mērniecībai nepieciešamo datu
izsniegšanu realizē un koordinē Olaines novada pašvaldības
izvēlēta juridiska persona.
5. Olaines novada pašvaldī-

bas izvēlētajai juridiskai personai ir tiesības par sniegtajiem
pakalpojumiem no fiziskām un
juridiskām personām saņemt
samaksu, kas ir noteikta ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
6. Olaines novada pašvaldība, ievadīšanai novada
vienotajā digitālajā kartē pieņem tikai mērniecībā sertificētu personu topogrāfiskos vai
ģeodēziskos uzmērījumus (tai
skaitā izpilduzmērījumus un
izpildshēmas un būvasu nospraušanas aktus), kas veikti
digitālā formā (*dgn, *dwg vai
*dxf formātā), LKS 92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmās punktiem
jābūt piesaistītiem pie vismaz
3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem,
kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.
7. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu
veikšanai par samaksu sniedz
pašvaldības izvēlētā juridiskā
persona, pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā.
8. Uzmērītā topogrāfiskā
informācija un ģeodēziskie
uzmērījumi iesniedzami pārbaudei pašvaldības izvēlētajai
juridiskajai personai, kas to
saskaņo divu darba dienu laikā
gadījumā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai
un valstī noteiktajiem standartiem. Olaines novada paš-

valdības institūcijas, tai skaitā
būvvalde atzīst par atbilstošu
(lietošanai derīgu) tikai šādā
veidā saskaņotu topogrāfisko
informāciju.
9 Ja veicot būvdarbus tiek
atrastas topogrāfiskajos plānos
neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad jāfiksē to novietne dabā un tās jāuzmēra un
jāparāda izpildtopogrāfijā vai
izpildshēmā. No jauna izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms
tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.
10. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās
daļas ir nododamas pārbaudei
pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu
atbilstību reālajai situācijai un
pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības
projekta vai detālplānojuma
redakcijas saskaņošanu pieņem
tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības izvēlētās
juridiskajās personas.
11. Strīdus gadījumā pārbaudes veikšanai tiek pieaicināta cita mērniecībā sertificēta
persona. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu
pieļāvusi.
12. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc
paziņojuma publicēšanas vietējā laikrakstā „Olaines Domes
Vēstis”.

3.5.5.licences īpašnieks, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas.
3.6.Iesniegumu
licences
termiņa pagarināšanai licences
īpašnieks iesniedz pašvaldībai
ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms
licences derīguma termiņa beigām, pievienojot:
3.6.1.iepriekš izsniegtās licences kopiju;
3.6.2.dokumenta
kopiju
(uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un
telpām licencējamās programmas īstenošanai;
3.6.3.Programmas realizācijai nepieciešamā personāla
sarakstu, pievienojot izglītību
un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas, ja ir
izmaiņas programmas īstenošanai nepieciešamo pedagogu
sarakstā;
3.6.4.Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par valsts nodokļu
nomaksu. Izziņa derīga vienu
mēnesi no izdošanas datuma.
3.6.5.Pašvaldībai ir tiesības
pieprasīt licences pieprasītājam
iesniegt papildu informāciju un
dokumentus, kas nepieciešami
licences derīguma termiņa pagarināšanai.
3.7.Par atteikumu izsniegt
licenci, pagarināt licences termiņu vai par licences anulēšanu licences pieprasītāju informē rakstiski ne vēlāk kā 5
darba dienu laikā pēc attiecīgā
lēmuma pieņemšanas.
3.8. Pašvaldība jebkurā laikā ir tiesīga pārbaudīt izglītības programmas īstenošanu.
3.9.Pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt Olaines novada domē
mēneša laikā no lēmuma paziņošanas.

3.10.Olaines novada domes pieņemto lēmumu mēneša
laikā no lēmuma paziņošanas
var pārsūdzēt administratīvajā
tiesā.
IV Licences izsniegšanas
kārtība
4.1.Licenci izsniedz uz laiku līdz diviem gadiem.
4.2.Licenci paraksta izpilddirektors.
4.3.Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad ir
pieņemts lēmums par licences
izsniegšanu.
4.4.Pirms licences saņemšanas licences pieprasītājs samaksā pašvaldības kontā:
4.4.1. licences izsniegšanu
Ls 8,20 (un normatīvajā aktā
noteiktais pievienotās vērtības
nodoklis);
4.4.2. licences pārreģistrāciju Ls 4,10 (un normatīvajā
aktā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis);
4.4.3. par licences dublikāta izsniegšanu Ls 4,10 (un
normatīvajā aktā noteiktais
pievienotās vērtības nodoklis);
4.4.4.licences termiņa pagarināšanu Ls 4,10 (un normatīvajā aktā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis).
4.5.Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu
pēc kvīts par samaksas veikšanu uzrādīšanas.
4.6.Pieņemot lēmumu par
licences anulēšanu, iekasētā
nodeva netiek atmaksāta.
(Pieteikuma veidlapa un
licences paraugs pieejami
www.olaine.lv)

Saistošie noteikumi Nr.18 “Par grozījumiem
Olaines novada domes 2009. gada 26. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 5
“Par pirmsskolas izglītības izdevumu
kompensāciju Olaines novadā””
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2011.gada 28. septembra
lēmumu (13.prot., 6.p.). Spēkā no 2011.gada 27.oktobra.

Izdarīt grozījumus Olaines novada domes 2009.gada
26.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Par pirmsskolas izglītības izdevumu kompensāciju Olaines novadā “ (turpmāk
- noteikumi) izsakot 3.punktu
šādā redakcijā:
“3. Pirmsskolas izglītības
izdevumu
kompensācijas
apmērs:
3.1. 90% no faktiskiem
vidējiem uzturēšanas izdevumiem pašvaldības pirmsskolas
izglītības
iestādēs
vienam
bērnam
mēnesī
attiecīgajā
budžeta
gadā.
Vidējo uzturēšanas izdevumu apmēru vienām bērnam

mēnesī pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nosaka
saistošajos noteikumos par
pašvaldības budžetu.
3.2. Ja attiecīgajā budže-

ta gadā privātajai pirmsskolas izglītības iestādei
tiek piešķirta valsts budžeta mērķdotācija piecgadīgo

un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām, pašvaldības kom-

pensācijas apmērs par piecgadīgiem un sešgadīgiem
bērniem tiek samazināts
mērķdotācijas apmērā.”
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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

Pasākumi un citas aktivitātes Olaines novadā
kas

Teātra izrāde N.Gogolis “Precības” (krievu valodā)
Biļešu cenas - 2,50 Ls un 2,00 Ls. Pensionāriem un skolēniem 1,50 Ls. Biļešu iepriekšpārdošana Jaunolaines Kultūras namā un Olaines
Kultūras namā, Zeiferta ielā 11, Olainē. Tālr. 26477634.
Olaines Kultūras centra jauktā kora „Dziesma” radošās darbības 45
gadu jubilejas koncerts
Programmā: fragmenti no I. Kalniņa rokoperas „Ei, jūs tur!”, kā arī
dziesmas no latviešu kora mūzikas zelta fondiem. (ieeja bezmaksas)
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).
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

kad
28.10.
plkst. 19.00
29.10.
plkst.17.00
katru trešdienu no 16:00
- 18:00

kur
Jaunolaines Kultūras namā,
Meža ielā 2, Jaunolainē
Olaines Kultūras namā,
Zeiferta ielā 11, Olainē
Olaines bērnu un jauniešu sociālā
atbalsta centrā „OLAKS”, Stacijas ielā
38A, Olainē

Ģimeņu stiprināšanas un atbalsta prokatru pirmdienu
jekts Olaines novadā telpās, Meža ielā
plkst.18.00
2, Jaunolainē
4.11.
Olaines 2.vidusskolā, Skolas ielā 1,
Olaines 2.vidusskolas absolventu salidojums
plkst.17.00
Olainē
Olaines bērnu un jauniešu sociālā
4.11.
Čempionāts šautriņu mešanā. Sīkāka informācija www.olaine.lv
atbalsta centrā „OLAKS”, Stacijas ielā
plkst.18.30
38A, Olainē
Rudens deju vakars
5.11.
Olaines Kultūras namā, Zeiferta ielā
Ieejas biļetes cena 2 Ls.
plkst.20.00
11, Olainē
Senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums
5.11.
Jaunolaines Kultūras namā,
“Ar dziesmu ir vieglāk”
plkst.15.00
Meža ielā 2, Jaunolainē
Grupas nodarbības bērniem „Kas es esmu?”
7. un 28.11;
Olaines bērnu un jauniešu sociālā
Bērniem no 9 līdz 13 gadiem. Pieteikt bērnu programmai var zvanot pa 5. un 19.12
atbalsta centrā „OLAKS”, Stacijas ielā
tālruni: 27860992 Ivetai
16:00 – 18:00 38A, Olainē
Gata Šļūkas karikatūru izstāde
Olaines Vēstures un mākslas muzejā,
25.10 – 9.11.
9.11. 17:00 karikatūru meistarklase. Pieteikšanās pa tālr. 26136083
Zemgales ielā 33, Olainē
Putnu balle un PeR. “Tu esi mans draugs” Mārtiņa Freimaņa dzies- 11.11.
Olaines Kultūras namā, Zeiferta ielā
mu koncerts. Biļešu cenas 4 un 5 Ls Iepriekšpārdošana no 1. 11.2011.
plkst. 19.00
11, Olainē
11.11.
Lāčplēša dienai veltīts pasākums
Pie piemiņas akmens Jaunolainē
plkst.17.00
Olaines bērnu un jauniešu sociālā
Atbalsta grupas vecākiem
11. un 11., 9.12.
atbalsta centrā „OLAKS”, Stacijas ielā
Iepriekš pieteikties, zvanot mob.t. 27860992 Ivetai.
17:30 – 19:30
38A, Olainē
Arņa Dimperāna fotogrāfiju izstāde “Putni”
Olaines Vēstures un mākslas muzejā,
25.10. – 19.11.
Izstādes atklāšana 25.oktobrī plkst.16.00.
Zemgales ielā 33, Olainē
Olaines Vēstures un mākslas muzejā,
Stendes Kultūras nama aušanas pulciņa darbu izsāde
21.10. – 19.11.
Zemgales ielā 33, Olainē
17.11.
Jaunolaines Kultūras namā, Meža ielā
Deju kolektīvu sadancošanas svētki “Lai skan mūsu tēvu zeme”
plkst.12.00
2, Jaunolainē
18.11.
Olaines Kultūras namā, Zeiferta ielā
18. novembra koncerts “Mana zeme Latvija!”
plkst.18.00
11, Olainē
26.11.
Jaunolaines Kultūras namā, Meža ielā
Pensionāru biedrības “Pīlādzis” pasākums
plkst.13.00
2, Jaunolainē
26.11.
Olaines Kultūras namā, Zeiferta ielā
Bardu dziesmu koncerts
plkst.16.00
11, Olainē

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 7. septembra līdz 13. oktobrim
reģistrētie mirušie

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

aicina māksliniekus,
kuri dzīvo Olaines novadā,
sniegt ziņas par sevi muzejā
(Zemgales ielā 33, Olainē),
pa tālr. 26415535 vai
e-pastu: muzejs@olaine.lv.
Ceram uz sadarbību!

8

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
oktobrī

Vladimirs Rasskazovs, 55 gadus vecs – 27.09.2011.
Anatolijs Bačagovs, 64 gadus vecs – 10.09.2011.
Aleksandrs Beļuns, 76 gadus vecs – 02.10.2011.
Marija Cimoška, 76 gadus veca – 19.09.2011.
Valda Dižkača, 79 gadus veca – 30.09.2011.
Anatolijs Kašins, 58 gadu vecs – 18.09.2011.
Marija Mirdza Kupče, 69 gadus veca – 09.10.2011.
Ivans Kuzņecovs, 60 gadus vecs – 07.09.2011.
Lidija Markova, 90 gadus veca – 25.09.2011.
Aina Pluce, 81 gadus veca – 01.10.2011.
Magdalēna Rižanova, 88 gadu vecs – 10.09.2011.
Mihails Siteņkijs, 54 gadus vecs – 02.10.2011.
Zinaida Šuka, 85 gadus veca – 14.09.2011.
Foma Timofejevs, 61 gadus vecs – 10.09.2011.
Boriss Trušins, 78 gadus vecs – 13.09.2011.
Vilnis Zīle, 72 gadus vecs – 14.09.2011.

Olaines novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

70. gadskārtā
Olgu Cepurīti
Leonīdu Čerņavski
Jekaterinu Guļtjajevu
Grigoriju Koštoļjanovu
Ivanu Kulakovu
Helmu Lapinsku
Mariju Lapo
Valentinu Lazarenko
Ņinu Līni
Liliju Ļiņņikovu
Viktoru Maržecki
Ļubovu Orlovu
Maiju Pūliņu
Antoņinu Suprunoviču
Liju Šteimani
Indru Vilāni
Viktoru Zaļivko
Zinaidu Zverevu
75. gadskārtā
Ilzi Ādmini
Zentu Degli
Kuprijanu Jaškovu
Viju Kaulu
Valentīnu Kārkliņu
Faīnu Maļcevu
Ļubovu Nazarovu
Viljamu Odiņu
Zoju Pozdņakovu
Kornēliju Rubeni
80. gadskārtā
Ludmilu Jeršovu
Vilhelmu Juhņeviču
Janīnu Lukjanoviču
Jevgeņiju Maņihinu
Valentīnu Sidorovu
Brigitu Šteinbergu
Žanu Voronoviču
85. gadskārtā
Taisiju Barkani
Jeļizavetu Cvetkovu
Veru Toločko
Ņinu Vasiļjevu
92. gadskārtā
Lidiju Gajevsku
Jāni Šukstu
93. gadskārtā
Grigoriju Černiju
97. gadskārtā
Valēriju Sporāni
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.

