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Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums

Cienījamie Olaines
novada iedzīvotāji!

Man ir patiess prieks un
gods Jūs sveikt Olaines novada svētkos!
Jau gandrīz trīs gadus esam
vienoti un kopā rūpējamies
par mūsu kopīgajām mājām
– Olaines novadu. Šis laiks
mums visiem ir bijis ļoti īpašs.
Ir paveikts liels darbs un liels
darbs vēl ir priekšā! Līdz šim
jau paveiktais un sasniegtais ir
pierādījums tam, ka kopā mēs
varam paveikt daudz!
Ticu un ceru, ka arī turpmāk neatlaidīga darba rezultātā, mēs kopā spēsim attīstīt un
sakārtot savu novadu.
Novada svētku ietvaros
Jums tiek piedāvāta plaša svētku programma – ikviena vēlmēm un iespējām atbilstoša.
Aicinu ikvienu rast prieku
un izbaudīt šos svētkus kopā!
Esam vienoti svētkos un ikdienā!
Lai mums pietiek spēka un
izturības ikdienas darbos un ir
gandarījums par paveikto!
Jānis Pavlovičs,
Olaines novada domes
priekšsēdētājs

26.maijā Olaines novada svētku rīts sāksies ar Svēto Misi, kuru vadīs kardināls
J.Pujats Olaines Bezvainīgās
Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcā. Un tad iedzīvotājiem tiks piedāvāti dažādi
kultūras, sporta un izklaides
pasākumi.
Meža parkā bērniem būs
pieejamas piepūšamās atrakcijas un velokartu noma. Ar
speciālo svētku vilcieniņu no
plkst.11.00 līdz 17.00 varēs
aizbraukt no Olaines Kultūras
centra līdz meža parkam un
otrādi.

Svētku programma - 2. lpp.
Vārds
Krustvārdu
deputātam
mīkla

Lūdzu
sakop!

Olaines novadam
ir ģerbonis!

2012.gada 19.aprīlī Valsts
Heraldikas komisija apstiprināja Olaines novada ģerboni. Trīs sarkani asins pilieni
simbolizē dzīvību un līdz ar
to arī norāda uz to, ka novads
ir kā dzīvs organisms, kurš
attīstās un ir vesels, ja par to
rūpējas. Tātad tas ir dzīvs,
tas dzīvo un attīstās līdzi laikam. Šo dzīvības simboliku
saista arī ar farmācijas un ķīmijas jomām, kuras pārstāv
citu uzņēmējdarbību novadā.
Savukārt dzērveņu mētra ar
sudraba lapām un divām sārtām ogām atsauc atmiņā purvus, kuri ir raksturīgi novada
teritorijai un pateicoties kuru

apguvei izveidojusies viena
no lielākajām Pierīgas pilsētām un tagadējais novada administratīvais centrs - Olaine.
Dzērvenes kā dabas elements
simbolizē novada dabas bagātību un lauksaimniecību. Norāda, ka novada teritorijā atrodas Natura 2000 – Eiropas
nozīmes aizsargājamo dabas
teritoriju sarakstā iekļautais
dabas liegums “Melnā ezera
purvs”, kurā ir konstatēta ļoti
liela putnu daudzveidība. Pavedienapmale norāda uz to, ka
novada teritorija apvieno sevī
divas līdz reformai neatkarīgas teritorijas – Olaines pilsētu un Olaines pagastu.

Olaines
novada svētki
Novada svētku ietvaros,
26.maijā, tiks atjaunotas Olaines novada skriešanas tradīcijas, organizējot krosa sacensības „Olaines apļi”. Savulaik
„Olaines apļu” tradīcijas iedibināja skriešanas sporta klubs
„Līga-100” Zenona Ļaudanska
vadībā, tagad plānots tās turpināt un paplašināt, piedāvājot
sacensībās startēt kā skrējējiem (5 km, 7 km un 10 km
distances), tā arī nūjotājiem
(5 km distance). Dalībnieki
tiks dalīti dzimuma un vecuma
grupās. Pašiem mazākajiem
dalībniekiem tiek piedāvāta
atsevišķa distance atjaunotajā
parka teritorijā pie jaunās estrādes. Pieteikties sacensībām
var mājas lapā www.olaine.lv.
Šajā dienā neizpaliks arī tradicionālas strītbola sacensības
„Bombball”.
Rosība parkā pie Olaines

Kultūras centra sāksies ar pasākumu „Mēs – savai pilsētai”,
kurā notiks skolēnu literārā
konkursa „Mana Olaine” laureātu apbalvošana un skolēnu
vizuālās mākslas darbu izstāde „Mana sapņu Olaine”. Turpat darbosies darbnīca „Bērnu
akvagrims”, kurā Carlana Art
studijas profesionāļi apgleznos
bērnu sējiņas. Carlana Art studija strādā ar ūdenī šķīstošām
un nealerģiskām krāsām, kuras
ir piemērotas gan bērniem, gan
pieaugušajiem. Rīgas Skolēnu
pils teātra „Zīļuks” dziesmu un
rotaļu programmas “Šurumburums” ietvaros bērniem būs
iespēja redzēt iemīļotās lielās
lelles Māsiņas Milzītes, dziedāt līdzi Zaķītim, Ezītim, Kaķītim, bet Ēzelītim, Suņukam
un Gailītim būs padomā vairāturpinājums 7. lpp. u

Muzeju
Izmaiņas
nakts 2012 satiksmē!

Pieskaņojot novada svētkiem, publicējam mīklu par
Olaines novadu

Lasītājus uzrunā Olaines
novada domes priekšsēdētāja
vietniece Inta Purviņa

Pašvaldība atgādina mājdzīvnieku īpašniekiem par viņu
pienākumiem

19. maijā ikgadējais un
daudzu iecienītais pasākums
Muzeju nakts – 2012

Sakarā ar novada svētkiem,
26. maijā Olaines pilsētā izmaiņas satiksmes organizācijā

3. lpp.

3. lpp.

5. lpp.

5. lpp.

8. lpp.
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Olaines novada svētku programma. 2012. gada 26. - 27. maijs
BALTA PLAUKST PAMALE, VIDŪ ZIED OLAINE!
Laiks
9.00

Pasākums

Norises vieta

26. maijā

Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas
Romas katoļu draudzes baznīcā, Olainē

Svētā Mise, vada kardināls Jānis Pujats

Krosa sacensības “Olaines apļi”
11.00
starts bērnu distances skrējējiem
12.00 – 12.20 starts skrējējiem 5, 7 un 10 km distancēs
12.20
starts nūjotājiem
~ 14.00
Sacensību uzvarētāju apbalvošana

Starts meža parka promenādē, Olainē

11.00 – 17.00 Strītbola turnīrs “Bombball 2012”
13.00 – 17.00
14.30

Olaines Mūzikas un mākslas skolas radošās darbnīcas –
grafika un lielformāta gleznojums
Mēs – savai pilsētai
- skolēnu literārā konkursa “Mana Olaine” laureātu apbalvošana
- skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāde “Mana sapņu Olaine”

Zemgales ielā pretī ūdenstornim
(lietus laikā slidotavā, Kūdras ielā 5), Olainē
Pie Olaines Mūzikas un mākslas skolas,
Zemgales ielā 31, Olainē
Parkā pie Kultūras centra, Zeiferta ielā 11
(lietus laikā KC telpās), Olainē
Olaines Kultūras centra parkā,
Zeiferta ielā 11 (lietus laikā slidotavas
teritorijā, Kūdras ielā 5), Olainē
Parkā pie Kultūras centra, Zeiferta ielā 11
(lietus laikā KC telpās), Olainē
Kūdras ielā, Olainē

14.30 – 17.30 Carlana Art darbnīca „Bērnu akvagrims”
15.30
17:00 – 18:30
19:00 – 20:30
20.00 – 23.00
20.30
21.00
23.00 – 03.00
11.00 – 17.00

Rīgas Skolēnu pils teātra “Zīļuks” dziesmu un rotaļu programma
“Šurumburums”
Motorizētā parāde
Deju lieluzvedums “Man vienai māsiņai”
Piedalās 692 dejotāji no Olaines novada, Carnikavas, Rīgas un Jūrmalas
Monētu kaltuve
Ikviens iedzīvotājs var izkalt svētku monētu
Svētku gājiens no stadiona uz estrādi
(Zeiferta iela - Kūdras iela – Veselības iela - meža parka promenāde – estrāde)
Estrādes atklāšana
7 sky event agency akrobātu un baletstudijas priekšnesumi, ugunsšovs
Zaļumballe ar grupu “Mākoņstūmēji”
Piepūšamās atrakcijas bērniem
Velokartu noma

Olaines stadionā, Zeiferta ielā 4, Olainē
Meža parka promenādē, Olainē
Ikviens tiek aicināts pievienoties gājienam
jebkurā tā posmā!
Brīvdabas estrādē, Olainē
Brīvdabas estrādē, Olainē
Meža parkā, Olainē
Kursē no Olaines Kultūras centra līdz
meža parkam Olainē
Meža parkā, Olainē

11.00 – 17.00 Vilcieniņš
11.00 – 16.00 Tirdziņš

27.maijā

11.00

Olaines Kultūras nama jauktā kora “Dziesma” koncerts

14.00

Ģimeņu dievkalpojums

12:30 un
14:30

“Iepazīsim savu novadu”
ekskursija ar autobusu gida pavadībā pa Olaines novadu

Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas
Romas katoļu draudzes baznīcā, Olainē
Olaines Sv.Elizabetes ev. luteriskajā baznīcā,
Jaunolainē
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 67146053,
26415535. Izbraukšana no stāvlaukuma pie
domes, Zemgales ielā 33

26.maijā svētku laikā darbosies āra kafejnīcas – no plkst.11.00 meža parkā pie promenādes un no plkst.12.00 pie Olaines stadiona Zeiferta ielā 4.
Informācijai! 26.maijā no plkst.10:00-17:00 Olaines stadionā notiks deju lieluzveduma mēģinājums.
Svētku organizatori - Olaines novada pašvaldība (67146026; 27838129), Olaines Kultūras centrs (67811618),
Olaines Sporta centrs (67966919), Olaines Vēstures un mākslas muzejs (67146053, 26415535)

ESAM VIENOTI SVĒTKOS UN IKDIENĀ!
www.olaine.lv
Pašvaldība nodrošina autobusu iedzīvotājiem nokļūšanai Olainē plkst.17.00. Transports no Olaines atpakaļ plkst.23.50. Lūdzam pieteikties tos
Olaines novada iedzīvotājus, kuri vēlas piedalīties Olaines novada svētkos un kuri dzīvo novada apdzīvotajās vietās, no kurām nekursē sabiedriskais transports uz novada administratīvo centru – Olaini. Pieteikties līdz 23.maijam pa tālr. 67811618. Par izbraukšanas laikiem saņemsiet
informāciju pēc pieteikšanās.
Lūdzam laicīgi informēt, ja izdomājat no brauciena atteikties.

2

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

Krustvārdu mīkla par Olaines novadu

Atbildes skat. 8. lpp.
Horizontāli:
1. Misas pieteka, 13 km gara.
2. Iestāde Latvijā, ar kuru
Olaine kļuva pazīstama 70-tajos gados.
3. Olaines Kultūras nama vecākais pašdarbības kolektīvs.
4. Olaines novada domes
priekšsēdētājs, Olaines pilsētas domes priekšsēdētājs no
2001.g.
5. 1763. g. uzceltais zirgu stacijas komplekss.
6. Olainē pārstrādā kūdru,
kas vēl šeit tiek pārstrādāts?
7. Kas tika ražots firmā „Vita”?
8. Vieta Olaines novadā, kas
savu nosaukumu ieguvusi no
muižas nosaukuma.
9. Izejviela želatīna ieguvei.
10. Profesors, agronomijas zinātņu doktors, Rīgas Politehniskā institūta un Pētermuižas
izmēģinājuma saimniecības
direktors.
11. Pirmsskolas izglītības iestāde, kurā ir baseins.
12. 1995. g. dibināta pašvaldības iestāde, lai saglabātu
un popularizētu novada vēstures liecības.
13. Ko iegūst un pārstrādā
vecākais rūpniecības uzņēmums Olainē?
14. Viena no vecākajām dzimtām Olaines novadā, kuras
saimniecība minēta jau 1607.
gadā.
15. Pašdarbības kolektīvs,
kura nosaukumu veido vadītāju vārdi.
16. Olaines novada teritorijas
daļa, ko no pamatdaļas atdala
Ķekavas novads.
17. Apdzīvota vieta, kura
2003.gadā iegūst nosaukumu
– Pārolaine.
18. Upe, kurā ietek Misa.
19. 1903.g. arheoloģiskie
atradumi Olaines pusē, kas
liecina, ka teritorija bijusi apdzīvota jau akmens laikmetā.
20. Mūsu novada vēsturiskā
centra pašreizējais nosau-

kums.
21. Vieta Olaines novadā, kas
savu nosaukumu ieguvusi no
kroga nosaukuma.
22. Iela, kas agrāk saukta Ļeņina vārdā.
23. Olaines Mehānikas un
tehnoloģijas koledžas jauniešu koris.
24. Objekts Rīgas – Jelgavas
šosejas malā, kas 2003.gadā
iekļauts valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu sarakstā?
25. Krogs, kurā 1730. g. ceļā
no Jelgavas uz Maskavu, atpūtusies Kurzemes hercoga
atraitne, nākamā Krievijas
ķeizariene Anna Joanovna.
26. Kas tika uzcelts 1753.
gadā Misas pietekas Olainītes ielokā un ieguva Olaines
vārdu?
27. Olainietis, 2007.gada Pasaules čempions skeitborda
slalomā.
28. Novads, kas sadala Olaines novadu divās daļās.
29. Uzņēmums, kurā ražo zāles.
Vertikāli:
1. Novads, kas robežojas ar
Olaines novadu.
2. Pirmā saimniecība Uzvaras
līdumā, kurā 1936. gadā pamatakmeni iemūrē valsts prezidents Kārlis Ulmanis.
3. Objekts, ko atklās 2012.
gada Olaines novada svētkos.
4. Jaunolaines Kultūras nama
bērnu deju kolektīvs.
5. Pagasts, kurā sākas Misa.
6. Sporta objekts Olaines pilsētā, kuru apmeklējot pirmdienās un otrdienās, pensionāri maksā tikai vienu latu.
7. Apdzīvotā vieta Olaines
novadā, kur 2011.gadā tika
uzlabota gājēju satiksmes
drošība, izbūvējot gājēju ietves, pārejas un ielas apgaismojumu.
8. Mākslinieks, Olaines pilsē-

tas ģerboņa skices autors.
9. Slavens latviešu dzejnieks,
dzimis un miris vienā gadā ar
Teodoru Zeifertu.
10. Olaines pilsētas domes
priekšsēdētājs no 1990. –

2001.g.
11. Lielākā upe, kas šķērso
novada teritoriju.
12. 1932. gadā mūsu novadā
uzbūvēta ēkā, kas savulaik
projektēta speciāli pašvaldī-

Vārds deputātam

Inta Purviņa, LSDSP
Pēc ziemas perioda ir sācies
visskaistākais un vissmaržīgākais maija mēnesis - ar narcišu, tulpju, pieneņu krāšņumu
un reibinošo ievu ziedu smaržu. Un tieši maijā mēs visbiežāk sev atzīstam, ka pasaule ir
skaista un dzīve ir brīnišķīga.
Pavasaris dod mums papildu
spēku, enerģiju un uzņēmību!
Tas iedvesmo mūs gaišām
domām, laipniem vārdiem
un jauniem, labiem darbiem.
Maija mēnesis ir piepildīts arī
ar tik dažādiem vērienīgiem
svētkiem: gan valsts svētkiem
1. un 4 .maijs, gan Starptautisko ģimeņu dienu 15.maijā
un Māmiņu cildinošiem svētkiem 13.maijā, gan Starptautisko muzeju nakts pasākumu
19.maijā un mūsu tradicionālo
kultūras pasākumu maija pēdējā sestdienā. Šogad šajā laikā
pirmo reizi svinēsim Olaines

novada svētkus, kas veltīti
Olaines 45. gadadienai un saistīti ar vasaras estrādes atklāšanu un meža parka labiekārtošanu iedzīvotāju patīkamākai un
veselīgākai atpūtai.
Dzīve ir tik interesanta! Ikviena diena nes dažādas iespējas un pārsteigumus. Jā, dažs ir
ne tik patīkams, bet ir taču arī
tik daudz skaistu mirkļu. Vienīgi tiem ir jātic, un pats būtiskākais – tie jāprot saskatīt. Arī
katrs uzdevums un jautājums,
lai cik grūts un nepatīkams tas
būtu, ir jāveic ar drosmi un neatlaidību. Tie, kuri dzīvē gūst
vislielākos panākumus, vienmēr ir uzņēmīgi un cerību pilni
cilvēki, kuri dara savu darbu ar
smaidu uz lūpām, labvēlību un
uztver pārmaiņas ar prātu, vienādi sagaidīdami gan baltas,
gan nebaltas dienas.
Kā jūtas deputāts šajā straujo pārmaiņu laikā un plašo pienākumu gūzmā?! Deputātam
savā darbā ir jārēķinās ar normatīvo aktu stingrajiem noteikumiem un pašvaldības budžeta iespējām, bet ja deputāts
iegulda katrā darba uzdevumā
un jautājuma risināšanā daļiņu
savas degsmes un labestības,
tad veikums būs pozitīvs. Šodien pēc deputāta darba tiek
vērtēta valstī veiktās administratīvi teritoriālās reformas
veiksme. Tāpat no deputāta apņēmības, godprāta, entuziasma

bas vajadzībām.
13. Ievērojama novadniece,
skolotāja un rakstniece, par
kuru Olaines Vēstures un
mākslas muzejs izdevis grāmatu „Ar gaišumu un smeldzi
sirdī”.
14. Latvijas sieviešu basketbola izlases dalībniece, Olaines 1. vidusskolas absolvente.
15. Olaines Pasta stacijā uzturējās baltvācu luterāņu mācītājs, viens no apgaismības
ideju paudējiem Baltijā.
16. Bijušās PSRS pretgaisa
aizsardzības raķešu bāzes
izvietojuma vieta Olaines pagastā.
17. Ievērojams novadnieks,
skolotājs un literatūrkritiķis,
kura vārdā nosaukti divi objekti novadā.
18. Latvijas šahists, lielmeistars. Starptautiskais lielmeistars kopš 1997. gada. Ilggadīgs Latvijas izlases līderis
šahā.
19. Olaines Kultūras nama
bērnu deju kolektīvs.
20. Olaines novada pirmsskolas izglītības iestāde, kurai
2010. gadā uzbūvēja piebūvi.

un radošās izdomas ir atkarīga
novada izaugsme, lai īstenotu
pašvaldības galveno mērķi nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus pakalpojumus, bet uzņēmējdarbības
vides sakārtošanai un pilnveidošanai – attīstītu infrastruktūru ar ceļiem un apgaismojumu.
Mēs kopā spējam radīt
daudz skaistā. Mums tikai jāprot tas novērtēt, jo skaistais
taču baro mūsu dvēseli. Tas
mūs bagātina arī emocionāli.
Tāpēc leposimies ar aktīvajiem
un darbīgajiem iedzīvotājiem,
čaklajām jaunajām ģimenēm
un mūsu talantīgajiem 70 jauniešiem uzvarētājiem dažādās
olimpiādēs valsts un reģionālajā mērogā. Priecāsimies
par bezdarba samazināšanos
novadā no 14% uz 6,9%, priecāsimies par kopīgās talkās
sakārtoto teritoriju un pozitīvo
saskarsmi savstarpējās attiecībās sabiedrībā, par iedzīvotāju atzinīgu deputāta darba
novērtējumu, bet bēdāsimies
par ķēpīgi aprakstītajām māju
gaišajām fasādēm, sabojātajiem atpūtu soliem un izrautajām puķu dobēm. Atvērtām
acīm skatīsimies uz dzīves
piedāvātajām iespējām, lai
padarītu gaišu savu ikdienu.
Priecāsimies par pārmaiņām,
kurās paši piedalāmies, un kas
dod mums gandarījumu savas
dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Izjutīsim prieku par sevi un par
katru savu godprātīgo veikumu
mūsu novada attīstībā un veselīgas sabiedrības veidošanā!
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Lielā talka Olaines novadā

Olaines novada iedzīvotāji jau piekto reizi piedalījās
Lielajā talkā. Organizējot talku, pašvaldība lika uzsvaru
uz publisko vietu sakārtošanu
ūdens tuvumā. Olaines novada
pašvaldība aicināja arī dārzkopības sabiedrības sakopt
koplietošanas teritorijas un to
apkārtni. Kaut arī dārzkopības

sabiedrības teritorijas ir privātīpašums, un dārzkopībām pašām ir jārūpējas par savas teritorijas sakopšanu un atkritumu
izvešanu, pašvaldība izdalīja
maisus, nodrošināja un apmaksāja talkas laikā savākto atkritumu izvešanu. Šim pašvaldības aicinājumam atsaucās 26
dārzkopības sabiedrības. Ko-

pumā Olaines novadā tika sakoptas 52 vietas jeb talkošanas
objekti, t.sk., Olainē, Jaunolainē, Gaismās, Medemciemā,
Grēnēs, Lubaušos, Jāņupē u.c.
(32 objekti Olaines pagastā, 20
objekti Olaines pilsētā). Olaines novadā talkas laikā tika
piedāvāti dažāda veida darbi
– atkritumu savākšana, rotaļu,
sporta un atpūtas laukumu sakārtošana, t.sk., arī krāsošana,
apzaļumošana, jauno kociņu
atsiešana pie balsta mietiņiem
un citi sakopšanas darbi.
Daļa talkošanas objektu
bija pie ūdenstilpnēm, kā rezultātā tika sakopta Misas upe
d/s „Ezītis” teritorijā, Ežupīte
d/s „Ežupe” teritorijā, Jāņupīte d/s „Jāņupe-2” teritorijā,
upe Olainīte pie Lubaušiem
un Jaunolainē, Puplas upe pie

Olaines, Jāņupes karjers, Stūnīšu ezers, Mežezers, Olaines
pilsētas kanāls, kā arī Olaines
pilsētas mežaparka un dārzkopības teritorijās tika sakopti
melioriācijas un lietus ūdens
novadgrāvji.
21.aprīlī bija vērojama liela
atsaucība no iedzīvotājiem un
dažādām organizācijām. Kopumā talkā piedalījās vairāk
kā 1500 cilvēki, t.sk., dārzkopības sabiedrību, Olaines
Sv.Elizabetes ev. luteriskajā
baznīcas draudzes, Olaines nevalstisko organizāciju, pašvaldības iestāžu pārstāvji, Olaines
hokeja kluba biedri, Olaines
boksa klubs „Olimp” u.c. Atzinīgi vērtējams ir fakts, ka talkā
iesaistījās arī daudz bērnu un
jauniešu.
Pašvaldības atbalsts Lielās

talkas organizēšanā neaprobežojas tikai ar talkas vietu izvēli
un norādīšanu, maisu dalīšanu.
Lai talcinieki varētu strādāt,
pašvaldība iegādājās arī citas
talkošanai nepieciešamās lietas
– cimdus, krāsas, otas un citu
inventāru. Tad, kad talcinieki
savu darbu bija pabeiguši un
publisko vietu sakopšanas dalībnieki baudīja, pateicībā par
ieguldītām pūlēm pašvaldības
sarūpētu, tēju, kafiju, cepumus un pīrādziņus, pašvaldība
organizēja savāktu atkritumu
izvešanu un nogādāšanu uz atkritumu poligonu Getliņi. Lielās talkas ietvaros savākto atkritumu izvešanu un nodošanu
atkritumu poligonā apmaksā
pašvaldība. SIA „Getliņi EKO”
turpinājums 5. lpp. u

Brīvā laika pavadīšanas iespējas Olaines novada bērniem un jauniešiem 2012.gada vasarā
Pasākums

Norises laiks

Norises vieta

Dalībnieki

Atbildīgā
persona

Kontakti

Ekonometne

11.06.-22.06.

Jaunolaines
sākumskola

40 Jaunolaines sākumskolas
1.-4.klašu skolēni

V. Veinberga

67811298

Ekonometne

11.06.-22.06.

Olaines 2.
vidusskola

60 Olaines 2. vidusskolas
1.-6.klašu skolēni

M. Senčurova

67965434

Olaines
Vēstures un
mākslas muzejs

Olaines novada skolēni
no 8 gadu vecuma

I.Zemīte

67146053;
ilzemites@inbox.lv

09.07.-13.07.

Jaunolaines
kultūras nams

20 “SOS” projektā
iesaistīto ģimeņu bērni

S. Degle

27842939;
solvita.degle@sosbca.lv

23.07.-27.07.

Jaunolaines
kultūras nams

20 “SOS” projektā
iesaistīto ģimeņu bērni

S. Degle

27842939;
solvita.degle@sosbca.lv

06.08.-12.08.

Engures novads,
Lapmežciems

40 bērnu deju kolektīva
“Pienenīte” dalībnieki

V. Melbārdis
S. Ļitvinova

67811305

01.06.-31.08.
darbdienās

Bērnu un jauniešu
atbalsta centrs
“Olaks”

Olaines novada
bērni un jaunieši

J. Semjonkina

67965662;
olaks.centrs@inbox.lv

04.06.-08.06.

Jaunolaines
kultūras nams

Olaines novada
bērni un jaunieši

V. Melbārdis
G. Mickevičs

67811305

Radošās darbnīcas
Jāņu tradīcijas
Rotējošā rotaļlieta
Lazēšana
Filcēšana
Pinumu veidošana
Dekupāža
Dienas nometne
”Olaine – manas mājas”
Dienas nometne
”Olaine – manas mājas”
Bērnu deju kolektīva „Pienenīte”
atpūtas un radošās dienas
Radošās darbnīcas:
Intelektuālo spēļu klubs
“Gudrinieks”, Rokdarbu darbnīca „Otrā
elpa”, Karaoke klubs, Galda hokejs, Mašīndejas, Pirogrāfija, Aplikācija, Veidošana/konstruēšana, Jautrās stafetes, Šūšana
Sporta aktivitāšu dienas
Jaunolainē

20.06.;21.06.25.06.
26.06.
27.06.
28.06.
29.06.

Sporta pasākumi bērniem un jauniešiem
Atrakcijas, stafetes
(Olaines novada ģimeņu diena)

02.06.

Jaunolaine

Olaines novada
bērni un jaunieši

M. Broka

67966921
sports@olaine.lv

Vasaras futbola turnīrs

16.06.

Olaines stadions

jaunieši no 14 gadiem

M. Broka

67966921
sports@olaine.lv

Amatieru čempionāts volejbolā versijā
“Četri pret četri”

08.07.

Pēternieku
volejbola laukums

jauniešu komandām

M. Broka

67966921
sports@olaine.lv

Amatieru čempionāts volejbolā versijā
„Divi pret divi”

14.;15.07.

Kūdras iela 5,
Olaine

jauniešu komandām

M. Broka

67966921
sports@olaine.lv

05.08.

Olaine

bērni līdz 14 g.v.- vecāku
vai aizbildņu uzraudzībā;
jaunieši no 14-18 g.v.
ar vecāku atļauju

M. Broka

67966921
sports@olaine.lv

18.08.

Parks pie
Kultūras centra

bērnu grupām

M. Broka

67966921
sports@olaine.lv

25.08.

Jaunolaine

M. Broka

67966921
sports@olaine.lv

Velo orientēšanās sacensības
“Pilsētas medības”
Brīvdabas šaha un dambretes mači
„Viens pret vienu”
Olaines novada bērnu
sporta diena +
skrituļslidošanas sacensības
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Atgādinājums suņu Lielā talka Olaines novadā
un kaķu īpašniekiem!
Atgādinām dzīvnieku īpašniekiem par MK noteikumu
Nr.266 „Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā
arī suņa apmācībai” 9.nodaļas
52.3.punktu, kurā teikts, ka apdzīvotu vietu teritorijā mājas
(istabas) dzīvnieka īpašniekam
vai turētājam jāsavāc sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementi.
Brīdinām, ka Olaines novada pašvaldības policija īpaši
pievērsīs uzmanību šim jautājumam. Atgādinām, ka par šo
noteikumu neievērošanu draud
arī naudas sods, taču tas nav
mūsu mērķis. Mūsu kopīgais

mērķis ir, lai cilvēki apzinātos,
ka viņu dzīvnieku ekskrementu savākšana ir ētiska rīcība
pret līdzcilvēkiem, kuriem ikdienā jādodas pa tām pašām
gājēju ietvēm, taciņām utt.
Vēršam uzmanību, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam, izvedot
mājas (istaba) dzīvnieku ārā,
jābūt līdzi maisiņam, kurā tiks
savākti dzīvnieka ekskrementi.
Pašvaldības policija ir tiesīga
pārbaudīt maisiņa esamību,
palūdzot to uzrādīt. Dzīvnieku ekskrementus maisiņā var
izmest sadzīves atkritumos –
gan lielajos konteineros, gan
mazajos, kas izvietoti Olaines
novada teritorijā.

u turpinājums no 4. lpp.
no pašvaldības ir pieņēmusi 40
t par samazinātu izcenojumu
(t.i. 8,55 Ls/tonnā), taču pārējos savāktos atkritumus, apmēram, 30 tonnas pašvaldība

nodos bez atlaidēm.
Kopīgiem spēkiem ir paveikts liels darbs. Olaines
novadā pavisam tika savākti,
aptuveni, 70 t atkritumu, sakārtoti un nokrāsoti divi rotaļu laukumi, sakopta viena

puķu dobe, sakoptas Olaines
novada iecienītas atpūtas vietas – Mežezera, Stūnīšu ezera,
Jāņupes karjera un Misas upes
apkārtne.
Šie rezultāti ir apliecinājums, ka Olaines novada iedzīvotāji nav vienaldzīgi pret vidi
kur dzīvo, strādā un atpūšas!
Ceram, ka līdzcilvēki novērtēs
viņu darbu.
Paldies visiem talciniekiem!
Lai Olaines novads būtu
skaistāks, aicinām arī privātīpašniekus, juridiskas organizācijas un pārējās dārzkopības
sabiedrības sakopt savas teritorijas, kā arī ikvienu Olaines
novada un Latvijas iedzīvotāju
ikdienā ievērot kārtību un rūpēties par vidi kurā atrodaties.
Ar cieņu,
Inese Priedīte,
Olaines novada pašvaldības
Lielās talkas koordinatore

vairāk foto www.olaine.lv

zilā krāsa - jūra

Muzeju nakts - 2012

19. maijs

Aicina Olaines Vēstures un mākslas muzejs
Izstādes muzejā:
Klaipēdas jūras muzeja ceļojošā izstāde ar neparasto mākslinieku, Melnās jūras delfīnu
- Arga, Glorijas un Gabijas gleznojumiem “Ūdens zīmes”
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas izstāde

Interesantā ķīmija

Olaines 1.vidusskolas pašizpausmes pulciņa dalībnieku darbi
Fotoizstāde Muzeju

Напоминаем
владельцам
собак и котов!
Напоминаем владельцам
животных о том, что 52.3
пункт 9 раздела положения
кабинета министров №266
гласит: «на территории жилых районов владелец домашнего/комнатного животного сам должен убирать
фекалии/экскременты своего
животного». За невыполнение этого правила предусмотрен денежный штраф.
Предупреждаем, что полиция самоуправления будет
уделять внимание этому вопросу. Но мы не хотим горы
административных протоколов и штрафов или запугивать вас полицией. Мы хотим, чтобы вы осознали, что

уборка вами фекалий вашего
животного – это ваше проявление уважения к тем людям,
с которыми вы рядом живете, которые ходят по тем же
дорожкам, по которым гуляете вы со своим любимцем.
Обращаем внимание, что
для соблюдения вышеупомянутого требования у вас
с собой должен быть мешочек, в который будут собраны экскременты. Полиция
самоуправления имеет право
проверить наличие такого мешочка, попросив его
предъявить. Собраные в мешочек экскременты можно
выбрасывать в контейнеры
для мусора.

nakts kaleidoskops

par jūras tēmu

Pirmsskolas izglītības iestāžu kolektīvi 12:00 – 14:00
12:00 “DZĒRVENĪTE” priekšnesums „Jūra, jūra, jūra visus vilina”
12:30 “ZĪLE” priekšnesums “Kad stipri vēji iepūš burās, “Zīles” kuģis braši turas!”
13:00 “ĀBELĪTE” izrāde bērniem ”Neparastie zemūdens iemītnieki”
13:30 Olaines Mūzikas un mākslas skola
Skolu priekšnesumi 14:00 – 18:00
14:00 – 15:00 “Zivju zupa Olaines 1. vidusskolas gaumē” Pašizpausmes pulciņa
dalībnieku radošās darbnīcas
15:00 – 17:00 Olaines MTK šovs “Pērļu zvejnieki”
17:00 – 18:00 Olaines 2. vsk. spēle “Baltijas jūras noslēpumi”
17:00 muzeja zālē Mākslas skolas ēnu teātris “Zemūdens pasaule”
17:30 radošā darbnīca “Leļļu veidošana savam ēnu teātrim”
Olaines KC bērnu pašdarbības kolektīvi. Viesi 18:00 – 22:00
vada Rihards Millers
• Dienas centra priekšnesums
• “Cālīši” programma
• Elizabete Siliņa
• Folkloras kopa „Dzedziedas”
• Koris „Dziesma”
• Austrumu deju studija ”Oriental flowers”
Jātnieku RIKARDIONS • Mūzika un dejas 22:00 – 24:00
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• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Akceptēta SIA „Bite Latvija” būvniecības iecere par
mobilo telekomunikāciju bāzes
stacijas izvietošanu uz zemes
gabala „Jaunolaines dzīvojamās mājas (aiz Jaunolaines
garāžām)”, Jaunolainē. Izveidota komisija, lai noteiktu nepieciešamo zemes platību un
precizētu SIA „Bite Latvija”
mobilo telekomunikāciju bāzes
stacijas izvietošanu uz NĪ „Jaunolaines dzīvojamās mājas (aiz
Jaunolaines garāžām)” un noteiktu iznomājamās zemes platības nosacīto nomas maksu.
• Atbalstīta biedrības „Medemciema iedzīvotāju biedrība” iecere gatavot un iesniegt
projekta pieteikumu Eiropas
Lauksaimniecības fonda Lauku
attīstībai līdzfinansētajā projekta
konkursā Leader pieejas īstenošanas pasākumā. Projekta atbalsta gadījumā, nolemts piešķirt
nepieciešamo projekta līdzfinansējuma daļu 10% apmērā no kopējās attiecināmās projekta summas Ls 13 995,38, kas sastāda
Ls 1 399,54.
• Nolemts iesniegt projekta
„Bērnu rotaļu laukuma izveide
Jāņupes ciemā, Olaines novadā” iesniegumu biedrības „Pierīgas partnerība” izsludinātajā
4. kārtas atklātajā konkursā,
kur 90% no attiecināmajām
izmaksām finansē ELFLA, kas
sastāda Ls 10 281,47. Kopē-

jā projekta finansējuma summa sastāda 13 937,10 LVL
(Ls 11 423,85 bez PVN). Projekta atbalsta gadījumā, tiks
nodrošināts
nepieciešamais
līdzfinansējums Ls 3 655,63,
kas sastāda: 10% apjomā no
kopējās attiecināmās projekta summas, kas sastāda Ls 1
142,38; neattiecināmās izmaksas (PVN) no kopējās projekta
summas Ls 2 513,25.
• Nolemts iesniegt projekta „Vingrošanas zāles izveide
Olaines Sporta centra darbības
nodrošināšanai”
iesniegumu
biedrības „Pierīgas partnerība”
izsludinātajā 4. kārtas atklātajā konkursā, kur 90% no attiecināmajām izmaksām finansē ELFLA, kas sastāda
Ls 10 327,46. Kopējā projekta finansējuma summa sastāda
Ls 13 999,44 (Ls 11 474,95
bez PVN). Projekta atbalsta
gadījumā, tiks nodrošināts nepieciešamais
līdzfinansējums
Ls 3 671,99, kas sastāda: 10%
apjomā no kopējās attiecināmās projekta summas, kas
sastāda Ls 1 147,50; neattiecināmās izmaksas (PVN)
no kopējās projekta summas
Ls 2 524,49.
• Apstiprināts Olaines novada pašvaldības 2011.gada pārskats ar pielikumiem.
• Piešķirta pirmsskolas izdevumu kompensācija 119 Ls/mē-

nesī sakarā ar vietas piešķiršanu
bērnam privātajā PII.
• Piešķirts Ls 1000 OKN
jauktā kora „Dziesma” dalībai koncertturnejā Sanktpēterburgā no 11. līdz 16.jūlijam.
Nolemts komandēt deputāti
A.Zanderi braucienam jauktā
kora koncertturnejas sastāvā.
• Biedrība „Sporta klubs
„OLIMP”” lūdza domi finansiāli atbalstīt A.Artjomova iekļaušanu delegācijas sastāvā
līdzdalībai Eiropas čempionātā
junioriem boksā Sofijā (Bulgārija) no 21.jūnija līdz 1.jūlijam,
ar mērķi iegūt vērtīgu pieredzi
starptautisku sacensību organizēšanai visaugstākajā līmenī.
Nolemts komandēt deputātu
A.Artjomovu braucienam uz
Eiropas čempionātu junioriem
boksā Sofijā.
• Atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu, sadalot nekustamo īpašumu (NĪ): 1) „Vītoliņi”,
Grēnēs; 2) „Albiņi”, Pārolainē.
• Apstiprināti izstrādātie
zemes ierīcības projekti NĪ: 1)
„Dūjas”, Stūnīšos; 2) „Grūbas”,
Jaunolainē; 3) „Ābele-O Nr.132,
Nr.147, Nr.148”, Dāvos.
• Atcelts 2012.gada 28.marta
domes sēdes lēmums „Par uzbrauktuvi Meža ielā 6, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines
novadā” sakarā ar iedzīvotāja,
kura lietošanai bija paredzēta
uzbrauktuve, nāvi.

Aicinām veikt krūšu izmeklējumus
Mobilais mammogrāfs Olainē darbosies 28.maijā un 21.jūnijā pie Olaines
veselības centra, Veselības ielā 5 no plkst.9.00 līdz 17.00.
• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā
veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir
BEZ MAKSAS.
• Ar ģimenes vai ārstējošā ārsta norīkojumu – pacienta līdzmaksājums ir 2
lati.
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV
līgumattiecību ar Nacionālo Veselības dienestu – par maksu.
Lai veiktu izmeklējumus, jāpierakstās pa tālr.: 67144031, 67143550,
67142840 vai 27866655.
Olaines novada
senioru biedrības “Liepas” informācija
Pasākumi:
16.maijā, plkst. 14.00 Olaines muzejā – “Augu valsts produkti uzturā”
Tikšanās ar dietologu Andi Bēmani,
LLU profesori Inu Alsiņu, dr. Regīnu Lācīti
22.maijā, plkst.15.00 Olaines muzejā – “Iespaidi saulainajā Ēģiptē”
23.maijā, no plkst. 15.00 līdz 17.00
Talsu pensionāru biedrības 40 ekskursantu sagaidīšana,
ekskursijas vadīšana pa Olaini un tikšanās
1.jūnijā, plkst.13.00
Brāļu kapu Olaines novadā pie Nordiķu un
Jaunzemju mājām sakopšanas talka
8.jūnijā, plkst.8.00
Izglītojošs brauciens uz Bauskas, Rundāles un Mežotnes pilīm
Biedrības biedriem, kuri nav piedalījušies nevienā ekskursijā!!!
Pieteikšanās muzejā pie Ārijas, tālrunis 26415535
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Visizsmeļošākā informācija
par mantiskā stāvokļa deklarēšanu
pieejama mājaslapā
www.VIDsakumdeklaracija.lv
Lai iedzīvotājiem būtu ērti atrodama
informācija par mantiskā stāvokļa deklarēšanu,
Valsts ieņēmumu dienests
(turpmāk – VID) izstrādājis speciālu mājaslapu
www.VIDsakumdeklaracija.lv.
Šajā mājaslapā jūs atradīsiet visizsmeļošāko
informāciju par to, kam ir jāiesniedz deklarācija
un kādas ziņas jānorāda deklarācijā.
Lai iegūtu informāciju par to,
kam ir jāiesniedz mantiskā stāvokļa
deklarācija, mājaslapā variet noskatīties arī
nepilnu četru minūšu garu videorullīti,
aizpildīt speciāli izstrādātu testu,
lai noskaidrotu, vai jums ir vai nav jāiesniedz
mantiskā stāvokļa deklarācija.
Mājaslapā pieejama arī virkne dažādu
palīgmateriālu deklarācijas aizpildīšanai,
tai skaitā
deklarāciju veidlapu aizpildīšanas paraugi.
Izmantojot mājaslapā esošo jautājumu
uzdošanas formu, jūs varat uzdot speciālistiem
neskaidros jautājumus par mantiskā stāvokļa
deklarēšanu.
Atbildes uz jautājumiem speciālisti sniegs
ne vēlāk kā divu darba dienu laikā.
VID atgādina, ka mantiskā stāvokļa deklarācija
jāiesniedz līdz 2012.gada 1.jūnijam un aicina
iedzīvotājus neatlikt deklarācijas iesniegšanu
uz pēdējo brīdi!

Aicinām iedzīvotājus
piedalīties aptaujā par
Olaines veselības centra
darbību
Aptauju rīko Olaines novada pašvaldība, lai izvērtētu
Olaines veselības centra darbību un plānotu tā attīstību!
Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis!
Aptaujas iespējams aizpildīt:
• Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē;
• Olaines veselības centrā, Veselības ielā 5, Olainē;
• Zemgales ielā 45A, Olainē (ārstu Nellijas Šohinas, Jekaterinas Grigorjevas un Vinetas Jaunķiķes privātprakses
vietā);
• Aptiekās:
• Kūdras ielā;
• Zemgales ielā;
• Olaines pagasta pārvaldē, Meža ielā 2, Jaunolainē;
• Gaismu bibliotēkā, Gaismas ielā 1-1, Stūnīšos;
• Elektroniski mājas lapā www.olaine.lv.
Aptauja ir anonīma, Jūsu sniegtie dati tiks apkopoti ar
citu aptaujas dalībnieku datiem un tiks izmantoti un analizēti tikai apkopotā veidā.
Iepriekš pateicamies par atvēlēto laiku un sniegtajām atbildēm!
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Sveiks literārā
konkursa uzvarētājus
Noslēdzies Literārās jaunrades konkurss “Mana Olaine”,
veltīts Olaines pilsētas 45. gadadienai.
Konkurss sniedz apliecinājumu, ka ikviens veids, kā mēs mudinām skolēnus saskatīt dzimtās vietas vienreizību, just piederību tai un lepoties, ir tikai uzteicams. Mīlestība un cieņa nav
izmērāmi lielumi, tomēr prasmes izpaust šīs vērtības vārdos var
mācīties.
Konkursa 2. kārtai tika iesniegti 132 darbi. Žūrijas komisija
pēc darbu izvērtēšanas 2. kārtā apbalvošanai ir nominējusi 3 galvenās balvas ieguvējus un 38 skolēnus veicināšanas balvai.
Paldies visiem konkursa dalībniekiem un skolotājiem!
Galvenās balvas ieguvēji
Vārds, uzvārds
Viktorija Reinika
Ieva Velberga
Alina Masterova

Klase
2.
5.
12.

Veicināšanas balvas ieguvēji
Vārds, uzvārds
Klase
Milana Ļiņina
2.
Elizabete Šolina
2.
Daniels Lazdāns
2.
Ralfs Mednis
3.
Aleksandra Karlina
4.
Maksims Boreiko
4.
Aleksandrs Afanasjevs
4.
Iļja Zaicevs
5.
Artūrs Brahmanis
5.
Vladislavs Jerins
5.
Daniils Fedotovs
5.
Katrīne Buķe
5.
Alise Melne
5.
Marina Šaško
6.
Ernests Tomass Auziņš
6.
Kristers Rozenbilds
6.
Kristaps Stepiņš
6.
Līne Vilāne
6.
Una Auzāne
7.
Maira Romanoviča
7.
Evita Kristiāna Pušpure
7.
Alesija Gavrilova
8.
Ņikita Stoļarovs
8.
Anastasija Kafanova
8.
Ivars Rutkovsk.is
8.
Anastasija Cupruna
8.
Arina Boļilaja
9.
Elīna Meļņikova
9.
Teiksma Jankava
9.
Alīna Zitenko
10.
Anastasija Cvetkova
10.
Jūlija Davidova
10.
Jūlija Reinika
10.
Iveta Romanova
10.
Karina Boilo
11.
Kārlis Šulcs
11.
Elvis Klaucāns
12.
Zanda Rimša
12.

Skola
Olaines 2. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 2. vsk.
Skola
Olaines 2. vsk..
Olaines 1. vsk..
Olaines 1. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 2. vsk.
Olaines 2. vsk.
Olaines 2. vsk.
Olaines 2. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 2. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 2. vsk.
Olaines 2. vsk.
Olaines 2. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 2. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 2. vsk.
Olaines 2. vsk.
Olaines 2. vsk.
Olaines 2. vsk.
Olaines 1. vsk.
Olaines 2. vsk.
Olaines MT koledža
Olaines MT koledža
Olaines MT koledža

Vasaras sezona
Olaines slidotavā

Olaines slidotava
atsākusi darbu.
Slidotava atvērta katru dienu
no plkst.11:00 līdz 21:00.
Sekojiet informācijai internetā
www.olaine.lv/slidotava

u turpinājums no 1. lpp.
kas rotaļas, kurās iesaistīt gan
bērnus, gan vecākus!
Pie Olaines Mūzikas un
mākslas skolas notiks radošās
darbnīcas – grafika un lielformāta gleznojums. Darbnīcu ietvaros var iepazīties ar grafikas
tehnikām: monotīpiju un linogriezumu. Monotīpiju tiek piedāvāts apgūt maziem bērniem.
Ar grafikas krāsām vai cietiem
zīmuļiem zīmējums tiek zīmēts
uz cietas virsmas, uz izveidota
zīmējuma uzklāj papīru, vienmērīgi piespiež ar rullīti, līdz
ar to veidojas novilkums. Linogriezuma tehnika tiks piedāvāta jauniešiem un pieaugušajiem. Ar pedagoga un mākslas
skolas audzēkņu palīdzību tiek
piedāvāts izveidot darba klišeju linolejā. Tālāk ar grafikas
rullīti varēs veidot nospiedumus jeb estampus. Tāpat darbnīcu laikā varēs veidot kopīgu
sakarā ar 45. gadadienu Olaines pilsētai veltītu gleznojumu.
Šis darbs tiks veidots kā kopīga
kolāža, kurā tiks apvienoti individuālie darbi uz papīra.
Pirmo reizi Olainē notiks
Motorizētā parāde, kuras laikā
piedāvājam iepazīties ar Olaines novada uzņēmumu, motokluba „Olaine” un citu ielūgtu
pārstāvju transportu. Parādes
dalībnieki organizēti dosies no
Rīgas ielas pa Zemgales un Zeiferta ielu un nostāsies Kūdras
ielā. Tur būs iespējams tehniku
apskatīt, nofotografēt un uzdot
interesējošus jautājumus tehnikas vadītājam. Pēc Motorizētās

parādes 692 dejotāji no Olaines
novada (Jaunolaines Kultūras
nama bērnu deju kolektīva „Pienenīte”, Olaines Kultūras nama
bērnu deju kolektīva „Oļi” un
vidējās paaudzes deju kolektīva
„Janita”, Olaines 1.vidusskolas
un Olaines 2.vidusskolas deju
kolektīva dalībnieki), Carnikavas, Rīgas un Jūrmalas mūs
gaidīs Olaines stadionā, lai priecētu ar raitu deju soli un interesantu deju lieluzvedumu „Man
vienai māsiņai”. Deju lieluzveduma režisors Jānis Precinieks,
vadītājs – Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Egliens.
Noslēdzoties deju lieluzvedumam, aicinām visus tā dalībniekus un skatītājus visiem
kopā doties svētku gājienā no
stadiona uz brīvdabas estrādi.
Šoreiz svētku gājiena dalībnieki netiks dalīti iestāžu un uzņēmumu kolektīvos, bet brīvi
pievienosies Olaines novada
pašvaldības vadībai, ieņemot
vietu uzreiz aiz deju lieluzveduma dalībniekiem. Tāpēc
aicinām gan uzveduma skatītājus, gan ikvienu interesentu
brīvi pievienoties gājienam stadionā vai jebkurā gājiena posmā! Svētku gājiena maršruts:
stadions - Zeiferta iela - Kūdras
iela –Veselības iela - meža parka promenāde – estrāde.
Olaines meža parkā notiks
estrādes atklāšana, kuru vadīs
Māris Grigalis. Estrādes atklāšanā svētku dalībniekiem tiek
piedāvāta interesanta 7 SKY
EVENT AGENCY sagatavotā
programma, kuras laikā mūs
priecēs akrobāti un baletstudi-

ja „7 Sky”. Estrādes atklāšanas
programmu noslēgs ar uguns
šovu. Uzreiz pēc estrādes atklāšanas pasākuma sāksies zaļumballe ar grupu „Mākoņstūmēji” un dīdžejiem.
Ikviens iedzīvotājs meža
parkā varēs izkalt svētku monētu.
Svētkos darbosies tirdziņš
un āra kafejnīcas.
27.maijā visi tiek aicināti
apmeklēt jauktā kora “Dziesma” koncertu Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas
katoļu baznīcā.
Tāpat 27.maijā iedzīvotājiem tiek piedāvāts sēsties
autobusā un apceļot Olaines
novadu ekskursijas „Iepazīsim Olaines novadu” ietvaros,
kuru vadīs Olaines Vēstures
un mākslas muzeja speciālisti.
Vietu skaits autobusā ir ierobežots, tāpēc aicinām laicīgi pieteikties braucienam.
Vēl šajā dienā paredzēts
Ģimeņu dievkalpojums Olaines Sv.Elizabetes ev. luteriskajā baznīcā Jaunolainē.
Olaines novada pašvaldība izsaka pateicību Swedbank
par līdzdalību krosa sacensību
organizēšanā pašiem mazākajiem dalībniekiem un AS „Aldaris” par 30 iepakojumiem ar
sudrabūdeni, kurus tā dāvina
pašvaldībai, lai veldzētu 692
lieluzvdevuma dejotāju, kuri
Olaines stadionā pavadīs no
plkst.10.00 līdz 20.30, slāpes.
Svinēsim svētkus kopā!
Nataļja Tropkina

Svētku programma - 2. lpp.
Mīļie iedzīvotāji!

Aicinām iemūžināt
Olaines novada
svētku aktivitātes!
Labākās fotogrāfijas un video tiks
publicēti mājas lapā
(blakus tiem tiks norādīti to
autori,
tāpēc lūdzam norādīt vārdu,
uzvārdu;
ir iespēja arī palikt anonīmam).
Fotogrāfijas lūdzam iesūtīt uz epastu natalja@olaine.lv
vai atnest (nogādāt) Olaines novada
pašvaldībā N.Tropkinai.
Paldies!

2. jūnijā

Olaines novada
Ģimeņu dienas pasākums
TIKAI KOPĀ STIPRI ESAM!
Programmā:
Jaunolaines sporta laukumā
plkst.13.00
• Olga Rajecka, Varis Vētra, Uģis Roze, Lilita
Ozoliņa, Anna Dribas, bērnu ansamblis „Knīpas un Knauķi”, kā arī tautas deju kolektīvs
„Dzintariņš” koncertā „Pasaule, pasaulīt”
• Pamācoša, atraktīva
ludziņa bērniem „Pārsteiguma tēli”
• Piepūšamās atrakcijas
• Minigolfs
• Sporta sacensības visai ģimenei
• Karate paraugdemonstrējumi
• Krāsojamās sejiņas
• Izjāde ar poniju
• Tirdziņš
plkst. 16.30
• Individuālo izpildītāju (bardu) koncerts
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26. maijā izmaiņas satiksmē!

Sakarā ar Olaines novada
svētkiem sabiedriskā transporta kustība 2012. gada
26.maijā no
plkst. 10.00
līdz plkst. 23.00 tiks novirzīta šādi: pa Parka – Stacijas
– Skolas - Zemgales – Rīgas ielu. Autobusa pieturvieta
Zemgales ielā pie stadiona pie
Olaines 2.vidusskolas šajā lai-

ka posmā būs slēgta (tuvākās
pieturas – galapunkts Parka
ielā un pietura pretī veikalam
“Maxima”). Tāpat šajā laika
posmā pilnībā tiks slēgta transportlīdzekļu kustība Zemgales
ielā posmā no Stadiona ielas
līdz Dzērvenītes ielai.
Svētku pasākumu dēļ no
plkst. 17.00 līdz plkst. 21.00

būs ierobežota transportlīdzekļu kustība Kūdras ielā,
bet no plkst. 11.45 līdz plkst.
12.45 tiks slēgta transportlīdzekļu kustība Veselības ielā
un Jelgavas ielā, līdz ar to būs
arī apgrūtināta izkļūšana no
dzīvojamo māju pagalmiem
šajās ielās. Aicinām autovadītājus izmantot apbraukša-

nas ceļus un, ja plānojat kaut
kur doties ar automašīnu, jūsu
ērtībai un svētku dalībnieku
drošībai savlaicīgi pārvietot
automašīnas vietās, kur nebūs
slēgta satiksme.
Atvainojiet par sagādātajām neērtībām!
Svētku organizatori

Изменения в движении транспорта 26 мая!
В связи с Праздником
края 26 мая с 10.00 и до 23.00
движение
общественного
транспорта будет направлено
по следующему маршруту:
ул. Парка – Стацияс –
Сколас – Земгалес - Ригас.
Автобусная остановка по
ул.Земгалес у стадиона у
Олайнской средней школы
№2 в этот промежуток

времени
будет
закрыта
(ближайшие остановки – по
ул.Парка и по ул.Земгалес
напротив магазина «Maxima»).
В связи с Праздником
края
будет
полностью
перекрыто
движение
транспорта по ул.Земгалес
на участке ул.Стадиона –
ул.Дзервените, а также с 17.00

PAZIŅOJUMS

par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai
Pamatojoties uz Olaines novada domes 25.04.2012. sēdes
lēmumu „Par SIA „TeleTower” mobilo sakaru bāzes stacijas
būvniecību uz zemes gabala daļas „Stenderi”, Medemciemā,
Olaines pagastā, Olaines novadā (5.prot., 18.p.), SIA „TK
Projekti”, reģ.Nr.40103346971, Bērzu iela 3-24, Ropaži,
Ropažu novads, LV-2135, nodod publiskai apspriešanai
būvniecības ieceri SIA „TeleTower” mobilo sakaru
bāzes stacijas būvniecība uz zemes gabala „Stenderi”,
Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā.
Kontaktpersona: Gatis Rudzītis, tālrunis 29167639, e-pasts:
gatis@tkprojekti.lv.
Būves ierosinātājs:
SIA „Tele Tower”, reģ. Nr. 40103257495, Uriekstes iela
2A-24, Rīga, LV-1005.
Projektētājs:
SIA „TK Projekti”, reģ.Nr.40103346971, Bērzu iela 3-24,
Ropaži, Ropažu novads, LV-2135, kontaktpersona: Gatis
Rudzītis, tālrunis 29167639, e-pasts: gatis@tkprojekti.lv
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laiks:
No 2012. gada 15. maija līdz 2012. gada 12.jūnijam. Šajā
laikā apskatāmi informatīvie materiāli un iesniedzamas
atsauksmes Olaines pagasta pārvaldē, Meža ielā 2, Jaunolainē,
Olaines pagastā, Olaines novadā, LV-2127 un Olaines novada
pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines nov., LV-2114.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums:
2012.gada 24.maijā plkst. 18.00 Olaines pagasta pārvaldē,
Meža ielā 2, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā.
Tālrunis uzziņām par pašvaldības domes sēdes laiku un vietu,
kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās
apspriedes rezultātiem – 67811290.

Krustvārdu mīklas (3. lpp) atbildes:

Horizontāli: 1. Olainīte, 2. Profilaktorijs, 3. Dziesma,
4. Pavlovičs, 5. Pastnieki, 6. Plastmasa, 7. Līme,
8. Grēnes, 9. Kauli, 10. Kneirims, 11. Ābelīte,
12. Muzejs, 13. Kūdru, 14. Vilītes, 15. Janita,
16. Jāņupe, 17. Cukurciems, 18. Iecava, 19. Ragi,
20. Jaunolaine, 21. Blukas, 22. Zemgales, 23. Skandijs,
24. Robežstabi, 25. Šulca, 26. Baznīca, 27. Kuzmins,
28. Ķekava, 29. Olainfarm
Vertikāli: 1. Ozolnieki, 2. Līdumnieki, 3. Estrāde,
4. Pienenīte, 5. Valle, 6. Baseins, 7. Stūnīši, 8. Purviņš,
9. Rainis, 10. Kienkass, 11. Misa, 12. Pagastnams,
13. Upmale, 14. Baško, 15. Merķelis, 16. Damradi,
17. Zeiferts, 18. Miezis, 19. Oļi, 20. Magonīte.
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до 21.00 будет ограничено
движение транспорта по
ул.Кудрас и с 11.45 до 12.45
будет перекрыто движение
по ул.Веселибас и Елгавас,
поэтому будет ограничена
возможность выезда со
дворов по этим улицам.
Просим
автоводителей
использовать объездные пути
и, если 26 мая планируете

какие-то поездки, для вашего
удобства и безопасности
участников
праздника
своевременно переставить
машины в другое место,
где движение не будет
перекрыто.
Приносим извинения за
созданные неудобства.
Организаторы праздника

Trūcīgajām ģimenēm ar bērniem,
ģimenēm ar bērniem invalīdiem,
audžubērniem un
daudzbērnu ģimenēm,

kuras nav saņēmušas tarifu kompensāciju
2400 kWh, ir iespēja saņemt
Elektrības norēķinu kartes
53,70 LVL vērtībā.
Elektrības norēķinu kartes var saņemt

Olaines sociālajā dienestā

(Zemgales ielā 33, Olainē, 211.a kabinetā)

pirmdienās no 9.00 līdz 19.00,
trešdienās no 8.00 līdz 17.00 un
ceturtdienās no 8.00 līdz 18.00.
Pusdienu pārtraukums
no plkst.12.00 līdz 13.00.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 11. aprīļa līdz 8. maijam
reģistrētie mirušie
Frolova Ļubova, 87 gadus veca – 24.04.2012
Aleksejeva Jeļena, 33 gadus veca – 29.04.2012
Brikmane Nataļja, 47 gadus veca – 18.04.2012
Bumovskis Jānis, 51 gadu vecs - 01.05.2012
Černijs Grigorijs, 93 gadus vecs - 20.04.2012
Geiba Rihards, 68 gadus vecs - 04.05.2012
Grozova Roza, 74 gadus veca - 29.04.2012
Juhņeviča Helēna, 81 gadu veca - 15.04.2012
Krukovskis Andrejs, 70 gadus vecs - 07.05.2012
Lukaševics Arturs, 89 gadus vecs - 25.04.2012
Ļevicka Rozālija, 79 gadus veca - 29.04.2012
Pipčuka Aleksandra, 66 gadus veca - 29.04.2012
Puzanovs Jānis, 70 gadus vecs - 04.2012
Veits Laimons, 81 gadu vecs - 16.04.2012

Olaines novada pašvaldība
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
maijā

70. gadskārtā
Mihailu Glazkinu
Aleksandru Jermalajevu
Aiju Langi
Valentinu Luņu
Galinu Novašu
Ņinu Ņikuļicu
Vladislavu Pavlovu
Antoņinu Rudakovu
Albīni Sevčūnu
Staņislavu Smoļinski
Larisu Tjapkinu
Lūciju Vasiļjevu
Skaidrīti Zandbergu
Jāni Znotiņu
Nadeždu Žestokovu
75. gadskārtā
Zinaidu Ahramejevu
Algerdu Budreiku
Aleksandru Cīruli
Janīnu Čigāni
Jeļenu Fjodorovu
Rasmu Freibergu
Nikolaju Ivaškinu
Olgu Jakušenko
Veltu Kārkliņu
Valentinu Kosjaku
Nikolaju Kuharjonoku
Jevgeņiju Kutjko
Ausmu Liedi
Oļegu Medvetski
Maiju Minčenoku
Valiju Ori
Juzefu Papinu
Ņinu Parņeviču
Aleksandru Podgaini
Annu Romanovu
Zinaidu Romanovu
Inesu Sarkanābolu
Margaritu Semeņenko
Oktaviju Strumpi
Ivanu Škoļņikovu
Valentīnu Šovdru
Vili Valentu
Olgu Vasiļjevu
Dzintru Vorošilovu
Vilni Zariņu
80. gadskārtā
Tamaru Čurilovu
Feodosiju Milohinu
Veru Stefanoviču
Irinu Storastitu
Valeriju Štekeli
85. gadskārtā
Viktoriju Kozlovsku
Eduardu Krivašonoku
Valentinu Sosņinu
Olgu Trupovnieci
90.gadskārtā
Jeļenu Cvetkovu
91.gadskārtā
Mariju Stefanovu
93.gadskārtā
Liliju Jeļisejevu

