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CIENĪJAMIE OLAINES NOVADA IEDZĪVOTĀJI!

ŠOGAD "LIELĀ LASĪTĀJU BALVA 2015"
NORITĒJA OLAINES NOVADĀ
Lauku bibliotēku atbalsta biedrības organizētā akcija "Atbalsts
lauku bibliotēkām" šogad notika
jau 14. gadu, bet "Lielā lasītāju
balva" tika pasniegta 11. reizi.
Akcijas noslēguma pasākumā,
kurš katru gadu notiek kādā no
Latvijas novadiem, tiek noskaidrotas lasītāju iemīļotākās grāmatas attiecīgajā gadā. 2015. gadā
dati par pieprasītākajām grāmatām ir apkopoti no 606 bibliotēkām visā Latvijā. Šogad
konkursa "Lielā lasītāju balva"
dalībniekus un pasākuma viesus

– ap 300 Latvijas novadu bibliotekārus un dažādu izdevniecību
("Zvaigzne ABC", "Kontinents",
"Avots", "Jumava") pārstāvjus –
Lauku bibliotēku atbalsta biedrība (ko pasākumā pārstāvēja tās
vadītāja Biruta Eglīte un rakstnieks Ēriks Hānbergs) sadarbībā
ar Olaines novada pašvaldību un
Olaines Kultūras centru uzņēma
Jaunolaines Kultūras namā.
4. decembrī "Lielās lasītāju balvas 2015" laureāti tika sumināti
septiņās nominācijās.
Nominācijā "oriģinālproza" bal-

vu saņēma Māra Zālīte par grāmatu "Pieci pirksti". Grāmata
ieguvusi 5002 punktus, kas ir
jauns rekords. Tik lielu lasītāju
atsaucību nav ieguvusi neviena
grāmata arī iepriekšējos gados.
Nominācijā "oriģināldzeja" balvu saņēma Kornēlija Apšukrūma
par dzejoļu krājumu "Dzirdēt ar
sirdi".
Nominācijā "tulkotā daiļliteratūra" balvu ieguva tulkotāja
Eva Stankēviča un izdevniecība

Daudz
laimes!

Apbalvoti
laureāti

Mācām bērniem
domāt

Aizritējusi Olaines
Mūzikas un mākslas skolas
20. jubileja

2. lpp.

Noskaidroti "Jauniešu gada
balvas" uzvarētāji

2. lpp.

Turpinājums 3. lpp. 

Kāpēc nepieciešamas
intelektuālās galda spēles

3. lpp.

Esmu pārliecināts, ka Olaines novada nākotne ir saistīta ar plašām
ekonomiskām iespējām un kvalitatīvu dzīves vidi. Mēs lepojamies
ar novada attīstību un mūsu cilvēku sasniegumiem, ko apliecina arī
mūsu moto: "Esam vienoti ikdienā un svētkos!" Protams, pašvaldība cenšas darīt visu iespējamo, lai no savas puses uzlabotu dzīves
kvalitāti, bet jāatceras, ka tas, kādā novadā mēs dzīvojam, ir atkarīgs
no mums visiem. Mēs patiesi priecājamies par iedzīvotāju iniciatīvu un viņu paveiktajiem darbiem novada un līdzcilvēku labā. Kā
piemērus aizgājušajā gadā var minēt ar pašvaldības līdzfinansējumu
realizētos 19 dārzkopības sabiedrību koplietošanas zemes labiekārtošanas projektus, biedrības "Jāņupes iedzīvotāji" izveidoto pastaigu
taku Jāņupes karjerā, Medemciema biedrības āra trenažieru laukumu
Medemciemā, jauniešu īstenotos projektus, 352 novadnieku dalību
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos u.c. Vēlos pateikties tiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuri jau renovējuši
savas mājas un kuri ir iesākuši savas mājas renovācijas projekta virzību, kā arī tiem, kuri to uzņemsies tuvākajā laikā, jo tas ir smags
darbs un nenovērtējams ieguldījums novada attīstībā un dzīves vides
sakārtošanā.
Aicinu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus rūpēties par savu īpašumu
un, izvērtējot savas iespējas, nepalaist garām iespēju renovēt mājas
ar ES fondu un pašvaldības atbalstu. Pašvaldība apzinās, ka dzīvojamā fonda tehniskais stāvoklis ir slikts un iedzīvotāju maksātspēja ir
ierobežota. Lai cilvēki varētu dzīvot komfortā un lai palīdzētu sakārtot dzīvojamo fondu, pašvaldība no savas puses ir apņēmusies iedzīvotājus atbalstīt, piešķirot finansējumu māju energoaudita veikšanai,
tehniskā projekta izstrādei, renovācijas projekta pieteikuma sagatavošanai ES finansējuma saņemšanai, kā arī ar daudzdzīvokļu māju
renovāciju saistīto procentu maksājumu segšanai. Taču pašvaldība
nedrīkst veikt renovāciju daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku
vietā – pārējie soļi ir jāsper pašiem iedzīvotājiem.
Atskatoties uz Olaines novadu 2015. gadā, nevar nepieminēt ļoti būtisku paveikto darbu, kuru, pateicoties vairākus gadus ilgušajam pašvaldības un vides aktīvistu spiedienam, veica Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija kopā ar Valsts vides dienestu. Tagad
iedzīvotāji var justies drošāk par apkārtējās vides stāvokli, jo vēsturiski piesārņotās vietas "Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve"
teritorijā ir likvidēts atklāts bīstamā piesārņojuma avots, un līdz ar
to novērsti draudi turpmākai piesārņojošo vielu iekļūšanai gruntsūdeņos. Meža ielokā, netālu no Olaines pilsētas, kur vairākus gadu
desmitus atradās bīstamo ķīmisko atkritumu izgāztuve, tagad zaļos
zālīte un augs koki.
Olaines novadā tiek domāts par to, lai gan lieli, gan mazi varētu lietderīgi, veselīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku – par to varat pārliecināties, šķirstot šā gada pašvaldības kalendāru, kuru iedzīvotāji,
tāpat kā katru gadu, saņems savās pastkastēs.
Lai patiess prieks un gaišas domas pavada jūs Ziemassvētkos un
Jaunajā 2016. gadā! Un atcerēsimies, ka tikai kopā, virzoties soli pa
solim, varam izveidot sakārtotu novadu!
Patiesā cieņā
Andris Bergs, Olaines novada domes priekšsēdētājs

Esi
informēts!
Grozījumi Olaines
novada domes saistošajos
noteikumos

4. lpp.

Aicinājums
iedzīvotājiem
Renovācijas sākumposma
aktivitāšu laikā pieņemiet
lēmumus atbildīgi!

5. lpp.

OLAINES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAI – 20!

Apritējuši divdesmit gadi, kopš
Olaines pilsētas dome dibināja
Olaines Mūzikas skolu kā profesionālas ievirzes pamatizglītības
mācību iestādi.
Mūzikas skolas dibināšanas iniciatori bija divi jauni, aizrautīgi
skolotāji – Didzis Grīnbergs un

Padarīts ir daudz!
Pirmajā mācību gadā 60 audzēkņi apguva klavierspēli, vijoļspēli
un akordeona spēli, bet jau nākamajā gadā – arī čella, ģitāras un
flautas spēli.
1997. gadā skolotājas Daigas
Kienkases vadībā, uzņemot 54
audzēkņus, darbību uzsāka arī
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa.
Skola ir augusi! Šobrīd Olaines Mūzikas un mākslas skolā
(turpmāk – OMMS) mācās 268
audzēkņi, apgūstot arī klarnetes,
saksofona, trompetes, mežraga,
trombona un eifonija spēli.

vada, valsts izglītības un kultūras dzīves norisēs. Priecājamies
par talantīgāko audzēkņu sasniegumiem valsts un starptautiskajos konkursos un festivālos, kā
arī izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs. Pēdējo septiņu gadu laikā
saņemtas vairāk nekā 130 atzinības un diplomi!
Gandarījums par audzēkņiem,
kuri pēc skolas absolvēšanas
turpinājuši mūzikas un mākslas
profesionālo izglītību dažādās
Latvijas izglītības iestādēs un
arī citās valstīs. Daži no mūsu
absolventiem darbojas kā izpildītājmākslinieki vai pedagogi

joma kopš pirmajiem tās pastāvēšanas gadiem ir bijusi kolektīvās muzicēšanas prasmju
izkopšana. Līdzās dažādiem kameransambļiem 2004. gadā tika
nodibināts orķestris diriģenta
Bruno Jurgenberga un vēlāk arī
Hermaņa Eglīša vadībā, kurš ir
gan piedalījies Olaines Kultūras
centra rīkotajos pasākumos, gan
koncertējis Polijā un Somijā.
Kopš 2013. gada OMMS kamerorķestris aktīvi darbojas diriģenta un mākslinieciskā vadītāja
Normunda Dreģa vadībā. Orķestrī muzicē labākie audzēkņi, skolas absolventi un pedagogi.

Skolā 27 pedagogi realizē 14 licencētas izglītības programmas.
Līdzās pieredzes bagātiem skolotājiem skolā strādā arī jauni,
profesionāli pedagogi un vēl studējoši skolotāji. Lepojamies, ka
mūsu vidū ir emeritētā profesore
Daina Vīlipa, kura kopš skolas
dibināšanas māca klavierspēli
un līdz šim mācību gadam vadījusi Taustiņinstrumentu spēles
nodaļu.
Priecājamies par audzēkņiem,
kuri skolā gūtās prasmes spēj iedzīvināt, piedaloties daudzveidīgās vispārizglītojošo skolu, no-

arī Anglijā, Dānijā, Norvēģijā,
Zviedrijā, Beļģijā, Spānijā, Norvēģijā, Austrijā, Itālijā, Singapūrā, Krievijā un ASV.
Ir tik patīkami dzirdēt viņu sniegumu skolas rīkotajos koncertos! Arī 5. decembrī izskanējušo
OMMS jubilejai veltīto koncertu bagātināja A. Vidauskas
vijoļspēles klases absolventes
– Jelgavas mūzikas vidusskolas
4. kursa studente Viktorija Žukova un Emīla Dārziņa mūzikas
vidusskolas 9. klases skolniece
Arina Bardova.
Skolas mācību darbā svarīga

Lepojamies ar iegūto I pakāpes
diplomu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
ietvaros rīkotajā konkursā un
piedalīšanos apvienoto simfonisko orķestru koncertā "Tūkstošbalsu simfonija" Lielajā ģildē.
Ar šo mācību gadu OMMS sācies jauns darbības posms direktora Ronalda Saksona vadībā.

Ailita Vidauska. Pateicoties viņu
pārliecībai un neatlaidībai, gūstot Olaines iedzīvotāju atsaucību
un Olaines domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājas Intas
Purviņas izpratni un atbalstu,
1995. gada 1. oktobrī Mūzikas
skola uzsāka savu darbību.

Vēlot skolai turpmāku
izaugsmi un panākumus,
teorētisko priekšmetu skolotāja
Ingrīda Poļaka

NOSKAIDROTI KONKURSA "JAUNIEŠU GADA BALVA" LAUREĀTI

17. decembra vakarā Olaines
Kultūras namā tika noskaidroti
uzvarētāji konkursa "Jauniešu
gada balva" septiņās nomināci-

2

jās. Jau trešo gadu Olaines novada pašvaldība apzina aktīvākos
un talantīgākos novada jauniešus un izvērtē viņu personīgos

sasniegumus un ieguldījumu
novada attīstībā. Šogad tika saņemti 32 pieteikumi par 30 pretendentiem.
Katras nominācijas uzvarētājs
tika apbalvots ar atzinības rakstu, 50 EUR dāvanu karti no "Galactico" veikalu tīkla un piemiņas velti – stikla kausu, izņemot
nomināciju "Gada jauniešu organizācija", kurai tika pasniegta
100 EUR dāvanu karte. Savukārt veicināšanas balvas ieguvējs saņēma atzinības rakstu un
25 EUR dāvanu karti no "Galactico" veikalu tīkla.
Svinīgajā pasākumā tika pasniegti arī apliecinājumi tiem
jauniešiem, kas brīvprātīgajā

darbā Olaines novadā nostrādājuši vismaz 60 stundas. Apliecinājumus saņēma divas jaunietes
– Karīna Segruma (73 h) un Annija Skudra (64 h).
Olaines novada pašvaldība izsaka pateicību visiem 30 nominantiem un apsveic uzvarētājus:
• "Gada brīvprātīgais" –
Karīna Segruma;
• "Gada jauniešu projekts" –
Mazens Zibara ar projektu
"Eiropas Jauniešu parlamenta
Kurzemes-Zemgales reģionālā
sesija’14";
• "Gada jaunais sportists" –
Aldis Graudiņš;
• "Gada jaunais mākslinieks" –
Krists Indrišonoks;

• "Gada jauniešu balsts" –
Brigita Medne;
• "Gada jauniešu organizācija" –
biedrība "Māk-onis";
• "Gada jaunietis" –
Beatrise Konošonoka.
Veicināšanas balvu ieguva
Ņikita Versockis!
Visus klātesošos iepriecināja
Olaines 2. vidusskolas skolnieces Jūlijas Bučinskas skaistais
deju uzvedums, Olaines 1. vidusskolas skolnieces Viktorijas
Jansones burvīgais dziedājums,
kā arī īpašie viesi "Ghetto Dance
Academy".
Agnese Kalniņa,
jaunatnes lietu speciāliste

AICINĀM IZMANTOT
E-PAKALPOJUMU SNIEGTĀS IESPĒJAS
Pieradumam ir liels spēks – tā varētu teikt par tik ierasto veidu
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumu (MP) pastkastē papīra formātā.
SIA "ZZ Dats" aicina iedzīvotājus (gan fiziskas, gan juridiskas
personas) izmantot iespēju maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli saņemt elektroniski – e-pastā, jo tas ir
ātrāk, ērtāk, drošāk, videi draudzīgāk un arī mūsdienīgāk. Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams pieteikties
portālā www.epakalpojumi.lv.

 Turpinājums no 1. lpp.
"Kontinents" par E. L. Džeimsa
grāmatu "Greja piecdesmit nokrāsas".
Nominācijā "dokumentālā un zinātniski populārā oriģinālliteratūra" visvairāk lasītā bija Līgas
Blauas grāmata "Harijs Spanovskis. Nekas jau nebeidzas".
Nominācijā "bērnu oriģinālliteratūra" balvu saņēma Ruta Skrebele par grāmatu "Palaidnību karaļa Jāņa B. dienasgrāmata".
Nominācijā "tulkotā bērnu literatūra" balvu ieguva Daina Ozoliņa par Džefa Kinnija grāmatas
"Grega dienasgrāmata. 1. Grega
Heflija darbu reģistrācijas žurnāls" tulkojumu.
Nominācijā "tulkotā dokumentālā literatūra" balvu saņēma
tulkotāja Andžela Šuvajeva par
Klarisas Pinkolas Estesas grā-

matu "Sievietes, kuras skrien ar
vilkiem".
Balvas pasniedza Olaines novadā un Latvijā pazīstami cilvēki – Olaines novada domes
priekšsēdētājs Andris Bergs,
AS "Olainfarm" arodorganizācijas priekšsēdētāja Rudīte Bērziņa, ilggadējā Latvijas Televīzijas
un "Latvijas Avīzes" žurnāliste
Māra Grunte, Saeimas deputāts
Mārtiņš Bondars, Olaines 2. vidusskolas latviešu valodas skolotāja ar 60 gadu pedagoga darba
stāžu Irēna Beitāne, trīskārtējais
pasaules čempions un divu Ginesa pasaules rekordu īpašnieks
skeitborda slalomā Jānis Kuzmins, Latvijas koledžu asociācijas valdes priekšsēdētājs, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas
koledžas direktors Juris Gerasimovs. Piemiņai katrs no laureātiem saņēma pašvaldības sarūpē-

tās, mūsu novadnieces Kristīnes
Kauliņas īpaši šim pasākumam
darinātās grieztās sveces.
Konkursa uzvarētājus apsveica
arī eksprezidents un pašreiz ļoti
lasītas grāmatas "Kas es esmu"
autors Valdis Zatlers, kā arī Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere.
Balvas "Lielā lasītāju balva
2015" pasniegšanas ceremonijas
noslēgumu ar muzikālu sveicienu kuplināja brāļi Auzāni ar grupu "Jersikas orķestris".
Pasākumu atbalstīja Latvijas
Bērnu fonds, SIA "Jelgavas tipogrāfija", Olaines novada pašvaldība, AS "Olainfarm", kā arī
akcijas sadarbības partneris VAS
"Latvijas dzelzceļš".

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem tiek nodrošināta
iespēja pieteikties, lai saņemtu atgādinājumu par nekustamā
īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz
norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas
termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

		Foto no Valsts prezidenta kancelejas

Nataļja Tropkina,
Olaines novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

MĀCĀM BĒRNIEM DOMĀT – KĀPĒC NEPIECIEŠAMAS
INTELEKTUĀLĀS GALDA SPĒLES
Es nepadomāju
Cik gan bieži bērns, attaisnodamies par savu pieļauto kļūdu,
saka, ka viņš nepadomāja. Un
lielākoties tā tas tiešām arī ir –
bērns vispirms dara un tikai pēc
tam saprot, ka tā darīt nevajadzēja. Iemācīties sākumā apdomāties un tikai pēc tam darīt nav
nemaz tik viegli. Padarīt to par
ieradumu – vēl grūtāk.

Spēles katrai gaumei
Aplūkojot aktīvos sporta veidus, mēs saprotam, ka intereses
ir dažādas. Kādam patīk futbols,
kādam peldēšana, citi jūsmo
par galda tenisu, un vēl citi dod
priekšroku cīņas sporta veidiem.
Arī galda spēles ir ļoti dažādas,
un katra piesaista citādākus cilvēkus. Par šahu un dambreti zina
katrs, bet ir tādas galda spēles,

spēle ir īpaša ar to, ka līdera pozīcija ļoti ātri var pāriet no viena
spēlētāja pie cita. Tā labi attīsta
taktisko domāšanu.
"Kalahs" nāk no senās Ēģiptes
– tā ir seno baņķieru spēle. Tā
lieliski māca skaitīšanu un attīsta atmiņu.
"Nardi" ir galda spēle, kura
izcili iemāca stratēģisko domāšanu. Tā ir arī viena no nedaudzajām galda spēlēm, kurā tiek
izmantoti metamie kauliņi – tas
palielina azartu un arī māca noteikt nepieciešamo skaitļu uzmešanas varbūtību.
"Go" ir senākā no galda spēlēm
– tai ir vairāk nekā četri tūkstoši
gadu. Spēle ir radusies Ķīnā, un
šobrīd tā ir pati populārākā galda
spēle tādās Tālo Austrumu valstīs kā Ķīna, Japāna un Koreja.
Tā lieliski attīsta stratēģisko un
taktisko domāšanu.

Spēles, kas māca domāt
"Vispirms padomā, pēc tam izdari gājienu" – šis ir visu intelektuālo galda spēļu zelta likums.
Un šī ir pirmā iemaņa, ko apgūst
cilvēks, kurš spēlē galda spēles.

kuras daudziem ir noslēpums.
"Stūrīši" ir Anglijā dzimusi dinamiska galda spēle, kuru var iemācīties spēlēt 3 minūšu laikā un
kura attīsta taktisko domāšanu.
"Rendzjū" ir sena ķīniešu galda
spēle, kuru, tāpat kā "Stūrīšus",
var iemācīties spēlēt ļoti ātri un
kura attīsta uzmanību.
"Reversi" ir angļu spēle, kas
radusies 17. gadsimtā. Šī galda

Kur iespējams iemācīties spēlēt intelektuālās galda spēles?
No 2015. gada septembra Olainē
ir atvērts intelektuālo galda spēļu klubs, kurā ir aicināti bērni no
5 līdz 15 gadu vecumam.
Galda spēles tiek organizētas
pirmdienās un trešdienās no
plkst. 15.00 līdz 17.00 Olaines
Sporta namā (Olaine, Zemgales
33A). Tālr. uzziņām: 29851106.

Ko vēl iemāca intelektuālās
galda spēles?
Zaudēt un uzvarēt ar cieņu – iemaņa, kas ir noderīga visu dzīvi.

PRECINIEKU ĢIMENE KOPĀ AR VALSTS
PREZIDENTU IEDEDZ ZIEMASSVĒTKU EGLI
Tradicionālajā egles iedegšanas pasākumā piedalījās 16 ģimenes, kuras ir stipras, kuplas, aktīvas un radošas. Tās pēc Valsts
prezidenta aicinājuma izvirzīja Latvijas Pašvaldību savienība.
Ģimenēs aug trīs līdz astoņi bērni, tajā skaitā aizbildnībā esoši
bērni un audžubērni. Šo 16 ģimeņu vidū bija arī Precinieku ģimene, kurā aug trīs bērni – Kārlis, Anna un Grieta. Par viņiem
rūpējas vecāki Jānis un Anita, kuri atrod laiku ne tikai saviem,
bet arī citiem Olaines novada bērniem, radot viņos dejotprieku
un mācot dejotprasmi deju kolektīvā "Oļi" (Olaines Kultūras
namā) un pirmsskolas izglītības iestādē "Zīle". Jānis un Anita
mūsu novadniekiem ir pazīstami arī kā Olaines Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīva "Janita" vadītāji. Daudziem
ir palikuši atmiņā viņu veidotie krāšņie deju lieluzvedumi un
muzikālās deju izrādes.
"Stipras ģimenes ir patiess balsts stiprai valstij, jo ģimenē mēs
smeļamies spēku, un tā mums ir nozīmīga it visos dzīves brīžos," sacīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kopā ar ģimenēm no visas Latvijas 9. decembrī svinīgā pasākumā iededzot
Melngalvju nama Ziemassvētku egli.

Saņem
Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums

pa pastu!
Ja vēlaties saņemt "Olaines Domes
Vēstis" savā pastkastītē, tad piesakieties pakalpojuma saņemšanai.

Pieteikuma forma pieejama
www.olaine.lv un klātienē uz
vietas pašvaldībā (Zemgales
ielā 33, Olainē un Meža ielā 2,
Jaunolainē) un Gaismu bibliotēkā
(Gaismas ielā 1-1, Gaismās, Stūnīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma numuri elektroniskā formātā (sākot
no 2006. gada) ir atrodami
www.olaine.lv
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Saistošie noteikumi Nr. 14 "Grozījumi Olaines novada domes 2015. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
"Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Olaines novadā""
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2015. gada 25. novembra sēdes lēmumu (14. prot., 25. p.). Spēkā no 01.01.2016.

1.

Izdarīt Olaines novada domes 2015. gada
28. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Olaines novadā"
(Olaines novada domes
2015. gada 28. janvāra sēdes lēmums (1. prot., 30.1.
p.)) šādus grozījumus:
1.1. papildināt izdošanas tiesisko pamatojumu ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu;
1.2. papildināt 5. punktu ar 5.9.
apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.9. bērns – šo saistošo noteikumu izpratnē ir persona,
kura nav sasniegusi 18
(astoņpadsmit) gadu vecumu, izņemot personu, kas
iegūst izglītību Olaines
novada pašvaldības izglītības iestādēs un vēl nav
absolvējusi.";
1.3. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
"8. Sociālais dienests lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam pieņem ne vēlāk kā mēneša
laikā un lēmumu par tiesībām saņemt pabalstus ne
vēlāk kā 10 darba dienu
laikā no dienas, kad saņemts klienta iesniegums
un citi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.";
1.4. papildināt 9.2. apakšpunktu aiz vārdiem "viens
automobilis" ar vārdiem
"un piekabe pie tā";
1.5. aizstāt 11.1. apakšpunktā skaitli "240" ar skaitli
"320";
1.6. papildināt 13. punktu ar
13.10. apakšpunktu šādā
redakcijā:
"13.10. pabalsts dokumentu noformēšanai.";
1.7. papildināt 16. punkta pirmo teikumu aiz vārdiem
"apliecinošus dokumen-

tus" ar vārdiem "par trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes statusa periodu
kārtējā kalendārajā gadā";
1.8. papildināt ar VI1 nodaļu
šādā redakcijā:
"VI.1 Pabalsts dokumentu noformēšanai
281. Pabalstu līdz 50 euro kalendārajā gadā piešķir trūcīgai personai, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir
Olaines novadā. Pabalstu
piešķir izdevumiem par
personu
identificējošu
dokumentu
saņemšanu,
par vecuma pensijas vai
invaliditātes pensijas kārtošanai nepieciešamajiem
dokumentiem.";
1.9. izteikt 30. un 31. punktu
šādā redakcijā:
"30. Dzīvokļa pabalstu ne vairāk kā 215 euro kalendārajā gadā piešķir saistošo noteikumu 11.1. apakšpunktā
noteiktai maznodrošinātai
ģimenei (personai), ja vidējie ienākumi katram
ģimenes loceklim mēnesī
pēdējo trīs mēnešu laikā
pārsniedz 240 euro, un
saistošo noteikumu 11.2.
apakšpunktā
noteiktai
maznodrošinātai ģimenei.
31. Dzīvokļa pabalstu ne vairāk kā 285 euro kalendārajā gadā piešķir trūcīgai
ģimenei (personai) un
saistošo noteikumu 11.1.
apakšpunktā
noteiktai
maznodrošinātai ģimenei,
ja vidējie ienākumi katram
ģimenes loceklim mēnesī
pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedz 240 euro.";
1.10. aizstāt 33.1. apakšpunktā
skaitļus un vārdu "30.1.30.3. apakšpunktā" ar
skaitli un vārdu "30. punktā";
1.11. aizstāt 33.2. apakšpunktā
skaitļus un vārdu "31.1.31.2. apakšpunktā" ar
skaitli un vārdu "31. punktā";
1.12. aizstāt 34.1.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "saistošo noteikumu 30.1. apakšpunktā noteiktai trūcīgai"

ar vārdiem "trūcīgai ģimenei (personai), ja ģimenē ir
darbspējīgas personas";
1.13. izteikt 34.1.2. apakšpunktu
šādā redakcijā:
"34.1.2. trūcīgai ģimenei (personai), ja ģimenē nav
darbspējīgas personas, un
saistošo noteikumu 11.1.
apakšpunktā
noteiktām
maznodrošinātām ģimenēm līdz nākamā mēneša
28. datumam.";
1.14. aizstāt 34.2. apakšpunktā
vārdus "mēneša pēdējai
darba dienai" ar vārdiem
un skaitli "nākamā mēneša
28. datumam.";
1.15. izteikt VIII nodaļu šādā redakcijā:
"VIII. Veselības pabalsti
35. Pabalstu medikamentu un
medicīnas preču iegādes
izdevumiem piešķir:
35.1. līdz 45 euro kalendārajā gadā trūcīgas ģimenes
(personas), kurās ir darbaspējīgas personas, katram
ģimenes loceklim;
35.2. līdz 45 euro kalendārajā
gadā saistošo noteikumu
11.1. apakšpunktā noteiktas maznodrošinātas ģimenes katram ģimenes loceklim, ja vidējie ienākumi
katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo trīs mēnešu
laikā pārsniedz 240 euro;
35.3. līdz 60 euro kalendārajā gadā trūcīgas ģimenes
(personas), kurās nav darbaspējīgas personas, katram ģimenes loceklim;
35.4. līdz 60 euro kalendārajā
gadā saistošo noteikumu
11.1. apakšpunktā noteiktas maznodrošinātas ģimenes katram ģimenes loceklim, ja vidējie ienākumi
katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 240
euro.
36. Pabalstu ārstniecības un
rehabilitācijas
izdevumiem piešķir:
36.1. līdz 60 euro kalendārajā gadā trūcīgas ģimenes
(personas), kurās ir darbaspējīgas personas, katram

ģimenes loceklim;
36.2. līdz 60 euro saistošo noteikumu 11.1. apakšpunktā
noteiktas maznodrošinātas
ģimenes katram ģimenes
loceklim, ja vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs
mēnešu laikā pārsniedz
240 euro;
36.3. līdz 90 euro kalendārajā gadā trūcīgas ģimenes
(personas), kurās nav darbaspējīgas personas, katram ģimenes loceklim;
36.4. līdz 90 euro kalendārajā
gadā saistošo noteikumu
11.1. apakšpunktā noteiktas maznodrošinātas ģimenes katram ģimenes loceklim, ja vidējie ienākumi
katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 240
euro.
37. Pabalstu higiēnas precēm
piešķir:
37.1. līdz 115 euro kalendārajā gadā trūcīgas ģimenes,
kurā ir darbaspējīgas personas, un saistošo noteikumu 11.1. apakšpunktā
noteiktas maznodrošinātas
ģimenes, ja vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs
mēnešu laikā pārsniedz
240 euro, ilgstoši nestaigājošam un kopjamam vecuma pensijas saņēmējam
vai ilgstoši nestaigājošai
un kopjamai pilngadīgai
personai ar invaliditāti;
37.2. līdz 145 euro kalendārajā gadā trūcīgas ģimenes,
kurā nav darbaspējīgas
personas, un saistošo noteikumu 11.1. apakšpunktā
noteiktas maznodrošinātas
ģimenes, ja vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz
240 euro, ilgstoši nestaigājošam un kopjamam vecuma pensijas saņēmējam
vai ilgstoši nestaigājošai
un kopjamai pilngadīgai
personai ar invaliditāti;
38. Pabalstu zobu protēzis-

ta pakalpojumiem līdz
80 euro kalendārajā gadā
piešķir trūcīgas ģimenes,
kurā nav darbaspējīgas
personas, un saistošo noteikumu 11.1. apakšpunktā
noteiktas maznodrošinātas
ģimenes katram ģimenes
loceklim.";
1.16. aizstāt 45. punktā palīgteikumu "ja personas vidējie
ienākumi mēnesī pēdējo
trīs mēnešu laikā nepārsniedz 320 euro" ar palīgteikumu "ja personai atsevišķi vai personas ģimenei
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.";
1.17. aizstāt 46. punktā vārdus
"uz sešiem mēnešiem" ar
vārdiem "par trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa periodu";
1.18. Izteikt XIII nodaļu šādā
redakcijā:
"XIII. Apbedīšanas pabalsts
"47. Pabalsts 500 euro tiek piešķirts par mirušu trūcīgu
personu un vecuma pensijas saņēmēju vai personu
ar invaliditāti, kura pensija
nepārsniedz 320 euro mēnesī, un izmaksāts personai, kura organizē mirušā
apbedīšanu.
48. Pabalsta apmēru samazina
par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai
citas institūcijas izmaksātā
apbedīšanas pabalsta apmēru.
49. Lai saņemtu pabalstu, personai, kura organizē mirušā apbedīšanu, jāiesniedz
iesniegums un nepieciešamie dokumenti ne vēlāk kā
trīs mēnešu laikā pēc miršanas reģistrācijas.";
1.19. aizstāt 491. punktā vārdus
"personas vidējie ienākumi mēnesī par pēdējiem
trim mēnešiem nepārsniedz 320 euro" ar vārdiem "personai atsevišķi
vai personas ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss".

OLAINES NOVADA JAUNIEŠU LABIE DARBI
SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA IEMĪTNIEKIEM
Katru gadu Olaines novada izglītības iestāžu audzēkņi šajā
pirmssvētku laikā cenšas iepriecināt Olaines sociālās aprūpes
centra iemītniekus.
Olaines 2. vidusskolas skolēni realizēja jauniešu projektu
"Ziemassvētku dāvanas – plecu lakati un šalles". Projekta ietvaros pieci puiši uztaisīja koka
rāmjus un 16 meitenes, izmantojot koka rāmjus, auda lakatus
sievietēm, kā arī tamborēja un
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adīja šalles vīriešiem. 8. decembrī meitenes uzdāvināja pašdarinātos lakatus un šalles Olaines
sociālās aprūpes centra iemītniekiem. Skolēni bija gandarīti
par padarīto darbu un ar prieku
pasniedza dāvanas.
Arī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas audzēkņi
pirmssvētku laikā apciemoja
Olaines sociālās aprūpes centra iemītniekus un pasniedza
viņiem sarūpētās dāvanas.

Olaines Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi Olaines sociālās aprūpes centrā sniedza
brīnišķīgu koncertu.

PABEIGTA ERAF PROJEKTA "ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBA OLAINES NOVADA STŪNĪŠU CIEMĀ,
II KĀRTA" REALIZĀCIJA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

2015. gada novembrī ir pabeigta ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines
novada Stūnīšu ciemā, II kārta"
(3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/106) realizācija. Kopējās
projekta realizācijas izmaksas
(bez PVN) – 1 130 499 EUR, tajā

pieprasījums, to elektroniski
nosūtot uz e-pasta adresi
zeiferti@inbox.lv vai arī iesniedzot iesniegumu klātienē SIA
"Zeiferti", "Zeiferti", Jaunolainē, Olaines novadā, 2. stāvā,
lietvedībā (uzņēmuma darba laikā). Iesniegumā jāizsaka lūgums
izsniegt tehniskos noteikumus
ūdensvada vai kanalizācijas pieslēguma ierīkošanas darbiem,
norādot nekustamā īpašuma precīzu adresi un kadastra numuru,

Kanalizācijas tīklu ierīkošana Dzērvju ielā, Stūnīšos

skaitā ES ERAF līdzfinansējums
– 425 000 EUR, Olaines novada
pašvaldības līdzfinansējums –
666 628 EUR un SIA "Zeiferti"
līdzfinansējums – 38 871 EUR.
Šis ir viens no pēdējiem ERAF
līdzfinansētajiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem, kas
tiek realizēts ciemos ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000, līdz ar to
turpmākā ciemu ūdenssaimniecības attīstība tiks nodrošināta,
piesaistot pašvaldības un pakalpojumu sniedzēju līdzekļus.
Projekta realizācijas laikā tika
veikti šādi darbi:
• maģistrālo ūdensapgādes tīklu
(L 3760 m) un kanalizācijas
tīklu (L 2460 m) paplašināšana un rekonstrukcija;
• divu turpmāk neizmantojamu
artēzisko aku (80 m un 130 m)
tamponāža;
• trīs kanalizācijas sūkņu staciju
(Q=3 m3/h; Q=7 m3/h; Q=16
m3/h) un kanalizācijas spiedvadu (L 1055 m) izbūve;
• notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcija, palielinot iekārtu jaudu par 150 m³/dnn.
SIA "Zeiferti" pateicas visiem
Stūnīšu ciema iedzīvotājiem par
būvdarbu laikā izrādīto atsaucību un izpratni un atgādina, ka
iedzīvotāji, kas dzīvo jau izbūvēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu teritorijā, centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus var saņemt jau
šobrīd.
Lai saņemtu pieslēguma ierīkošanai nepieciešamos tehniskos noteikumus, ir jāiesniedz

kā arī iesnieguma iesniedzēja
vārdu, uzvārdu un precīzu kontaktinformāciju.
SIA "Zeiferti" darbinieki 15 dienu laikā sagatavos un izsniegs
tehniskos noteikumus pieslēguma ierīkošanas darbu veikšanai,
kā arī nepieciešamības gadījumā
nodrošinās tehnisko palīdzību
pieslēguma ierīkošanai.
Ņemot vērā, ka ERAF projekta ietvaros ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkli ir projektēti
un būvēti, paredzot iespēju tos
paplašināt, jau nākamajā gadā
SIA "Zeiferti" ar Olaines novada
pašvaldības finansiālu atbalstu
plāno turpināt ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu paplašināšanu
Stūnīšu ciemā. Lai nodrošinātu
maksimālu ieguldīto līdzekļu atdevi, SIA "Zeiferti" vēlas apzināt
tās Stūnīšu ciema teritorijas, kurās iedzīvotāji ir ieinteresēti pēc
iespējas ātrāk saņemt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Ņemot vērā
iepriekš minēto, aicinām Stūnīšu
ciema iedzīvotājus, kuriem šobrīd nav pieejami centralizētie
ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumi, iesniegt SIA "Zeiferti" pieteikumus centralizētās
ūdensapgādes sistēmas ierīkošanai, norādot nekustamā īpašuma
adresi, iespējamo pakalpojumu
lietotāju skaitu un kontaktinformāciju neskaidro jautājumu precizēšanai.
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kār-

ta"
(3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/106) realizācijas mērķis
bija kvalitatīva dzeramā ūdens
piegādes nodrošināšana, ūdens
resursu aizsardzība un ar komunālajiem notekūdeņiem vidē
novadītā piesārņojuma apjoma
samazināšana.
Projekta realizācijas laikā tika
paplašināta un rekonstruēta Stūnīšu ciema ūdensapgādes sistēma, apvienojot vienā sistēmā
trīs atsevišķas ūdens apgādes
sistēmas, no kurām divās (Stūnīšu ciemā, Baložos, un Stūnīšu
ciemā, Bērzpilī) ūdens kvalitāte
paaugstinātā dzelzs satura dēļ
neatbilda normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Kanalizācijas tīklu paplašināšanas rezultātā
tika nodrošināta šo abu sistēmu
ūdens lietotāju pieslēgšana centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Šī bija Stūnīšu ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta
otrā, noslēdzošā kārta. Projekta pirmās kārtas realizācija tika
pabeigta 2012. gada beigās.
Projekta pirmā kārta tika īstenota Stūnīšu ciema Gaismās, lai
nodrošinātu atbilstošu dzeramā
ūdens kvalitāti un notekūdeņu
attīrīšanu, vienlaikus uzlabojot
tīklu tehnisko stāvokli, uzlabojot
ekspluatācijas drošību un palielinot abonentu skaitu. Tā īstenošanai tika veiktas šādas aktivitātes:
• jauna artēziskā urbuma izbūve
blakus esošajam (Q=14 m3/h).
Akas dziļums – 10-135 m dziļa, ar debitu 3,9 l/s;
• dzeramā ūdens atdzelžošanas
stacijas (Q=14 m3/h), otrā pacēluma (Q=109 m3/h), pazemes rezervuāru (V=332 m3),
stacijas darbībai nepieciešamo ūdensvadu (L 180 m), un
kanalizācijas tīklu (L 75 m)
izbūve;
• jauna maģistrālā ūdensvada
izbūve un esošo tīklu rekonstrukcija (L 658 m);
• esošās kanalizācijas sūkņu
stacijas rekonstrukcija
(Q=25 m3/h);
• esošā pašteces kanalizācijas
vada rekonstrukcija un jaunu
pašteces kanalizācijas vadu
(Ø200 mm, L 856 m) izbūve;
• jaunas KSS1-1* (Q=4 m3/h)
izbūve;
• jaunas notekūdeņu attīrīšanas
ietaises (Q=150 m3/d) (I kārta)
izbūve;
• kanalizācijas spiedvada no
KSS1-1 līdz Gaismu rekonstruētajai KSS* (Ø110 mm)
izbūve.
SIA "Zeiferti"
valdes loceklis Viesturs Liepa

Paziņojums par detālplānojuma SIA "Rīgas meži"
nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds"
daļas publisko apspriešanu
Olaines novada pašvaldība 2015. gada 25. novembra domes
sēdē pieņēma lēmumu "Par detālplānojuma SIA "Rīgas meži"
nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds" daļas (kadastra
apzīmējums 80800060576) nodošanu publiskai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai" (14. prot., 24. p.).
Publiskā apspriešana notiks no 2015. gada 21. decembra
līdz 2016. gada 18. janvārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 7. janvārī plkst. 18.00 Olaines novada
pašvaldībā, 224. kabinetā (2. stāvā), Olainē, Zemgales ielā 33.
Ar detālplānojumu var iepazīties Olaines novada domē pieņemšanas laikos, kā arī interneta vietnē www.olaine.lv. Rakstveida
priekšlikumus sūtīt Olaines novada domei uz adresi Zemgales
iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, vai elektroniski uz
e-pastu olainesdome@olaine.lv.

AICINĀJUMS ATBILDĪGI
PIEŅEMT LĒMUMUS
Tā kā vairākās mājās Olaines pilsētā aktīvi norit renovācijas
sākumposma aktivitātes (mājas iedzīvotāju sapulces, aptaujas),
AS "Olaines ūdens un siltums" aicina iedzīvotājus izturēties
atbildīgi pirms lēmumu pieņemšanas. Uzņēmums atgādina, ka
parakstam aptaujas anketā ir juridisks spēks ("Dokumentu
juridiskā spēka likums").
Tā kā daudzdzīvokļu mājās Olaines novadā dzīvokļu īpašnieki ir izrādījuši interesi par ēku renovācijas projektu realizāciju,
"Olaines ūdens un siltums" kā namu pārvaldnieks un apsaimniekotājs saskaņā ar LR likuma "Dzīvokļa īpašuma likums"
20. panta nosacījumiem izsludina dzīvokļu īpašnieku aptaujas
ar mērķi pieņemt lēmumu par daudzdzīvokļu māju renovācijai
nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošanu.
Pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā AS "Olaines ūdens un
siltums", piesaistot sertificētus speciālistus un firmas, veic tehniskās dokumentācijas sagatavošanu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizācijai.
Sagaidāmās tehniskās apsekošanas, energoaudita un vienkāršotās renovācijas projekta izstrādes izmaksas, tai skaitā
PVN 21 %, tiks segtas no Olaines novada pašvaldības piešķirtā
finansējuma līdzekļiem.
"Olaines ūdens un siltums" aicina dzīvokļu īpašniekus pārdomāt savu nostāju pirms lēmumu parakstīšanas, jo parakstus nav
iespējams "atcelt", "mainīt" vai tamlīdzīgi. Informējam, ka jau
pieņemtos lēmumus var apstrīdēt tikai tiesas ceļā ("Dzīvokļa
īpašuma likums", 16. panta 4. punkts).
AS "Olaines ūdens un siltums"

29. decembrī plkst. 19.00

Pieaugušo izglītības centra gleznošanas studija
Olaines Kultūras nama mazajā zālē rīko

LABDARĪBAS PASĀKUMU –
GLEZNU IZSOLI.
Izsolē iegūtie līdzekļi tiks ziedoti dzīvnieku patversmei.
Būsim atsaucīgi! Iegūstot skaistu dāvanu saviem mīļajiem
vai savas dzīves telpas rotāšanai, sniegsiet
palīdzīgu roku mūsu "mazajiem brāļiem".
Gleznas jau šobrīd var
aplūkot Kultūras nama
mazajā zālē darba laikā.

ZIEMASSVĒTKOS UZDĀVINI DĀRGĀKO – UZDĀVINI DZĪVĪBU!

Valsts asinsdonoru centrs (VADC) Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienas sagaida ar bažām.
Vairāku asins grupu krājumi ir kritiski zemi, it īpaši B-, 0-, A+ un A- asins grupas krājumi.
Tāpēc VADC aicina ziedot asinis, tā kādam dāvinot dārgāko – dzīvību!
Ar vietām, kur ir iespējams ziedot asinis, var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv.
VADC tālr.: 67408878, www.donors.lv
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JAUNDZIMUŠIE OLAINES NOVADĀ
"…lielas dzīves zvaigzne
aicinoši plaiksn –
no mātes dzimis tu,
no tevis dzimst tavs laiks."
/O.Vācietis/

Olaines novada domē adventes
laikā 2015. gada 12. decembrī
notika pasākums "Jaundzimušo svinīga reģistrācija", uz kuru
bijām uzaicinājuši 33 Olaines
novada jaundzimušos bērniņus –
14 meitenītes un 19 puisīšus, kā
arī viņu vecākus. No 33 mazuļiem 14 ir pirmdzimtie bērniņi, 9
– otrās atvasītes, 9 – trešie bērniņi un 1 – ceturtais bērniņš ģimenē. Kopā ar mammām, tētiem,
māsiņām un brālīšiem, radiem
un draugiem bija ieradušies 28
mazulīši vecumā no 3 līdz 5 mēnešiem.
Olaines novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Inta Purviņa apsveica bērniņu vecākus
ar īpašo notikumu viņu dzīvē –
bērna piedzimšanu, pasniedzot
apsudrabotu melhiora karotīti
ar iegravētu bērna vārdiņu un
dzimšanas datiem, naudas balvu
150 eiro apmērā, kā arī atlaižu
kuponus veikalā "Drogas".

Jaundzimušos un viņu vecākus,
radus un draugus pasākumā priecēja bērnu vokālais ansamblis
"Olaines cālīši" skolotājas Aijas
Liepiņas vadībā.
Pēc pasākuma svinīgās daļas
notika kopīga fotografēšanās un
bija iespēja apmeklēt Olaines
Vēstures un mākslas muzeju, kā
arī iemalkot kafiju vai tēju un
brīvā gaisotnē aprunāties ar domes priekšsēdētāja pirmo vietnieci Intu Purviņu par sev interesējošām tēmām.
Mīļi sveicam Kirillu Kuzņecovu, Loreti Emīliju Ēvaldi, Helēnu Martu Zarembu, Mati Rusiu,
Lindu Liepiņu, Raivo Žvaigžditi, Emīliju Bērziņu, Timofeju Fetjukovu, Kati Mortukāni,
Ivanu Brežņevu, Lorēnu Tabūni, Ričardu Vinogradovu, Grētu
Apaņuku, Dmitriju Saju, Dailu
Grigorjevu, Andreju Dorogaņu, Kirilu Ņikitjuku, Maksimu
Kaškinu, Nikolaju Matvejevu,
Danielu Cingelu, Adrianu Galviņu, Akselu Vaguli, Sofiju Belousu, Bogdanu Serbeju, Arianu
Palaščenko, Timuru Ramlavu,
Georgiju Drozdovu, Elanu Grīnbergu, Alīsi Maksimenko, Rēzi-

ju Stafecku, Alekseju Serjoginu,
Sofiju Lapsu, Adelīnu Kleini un
viņu vecākus!

Baltus un gaišus ziemas saulgriežus! Lai 2016. gads ir bagāts
ar labām domām, darbīgām die-

nām un priecīgiem atelpas brīžiem!

AKTUĀLA INFORMĀCIJA
PAR ŪDENSSKAITĪTĀJU MAIŅU
Olaines 2. vidusskola informē
Šajā mācību gadā Olaines 2. vidusskola piedalās EEZ finanšu
instrumenta programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programmas" projektā "Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss" (Nr. 2013.
EEZ/PP/2/MAC/011/059), ko organizē Izglītības attīstības centrs
(IAC) sadarbībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centru (NAFO). Projektu
finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Skolas komanda – direktores vietniece izglītības jomā Irina Siņicina, skolotājas Inga Ivanova, Diana Goroško, Zoja Nikolajeva un Olaines PIC vadītāja Rudīte Babra – iepazīstināja Olaines
2. vidusskolas pedagogus un pašvaldības darbiniekus ar projekta
saturu un materiāliem. Piedāvātie materiāli saistīti ar aktuālām
mūsdienu problēmām: migrāciju, imigrantu integrāciju, apmācību, identitāti un pasaules daudzveidības resursiem. Skolotājiem
tika organizēti praktiskie semināri, kuru laikā skolas projekta komanda piedāvāja skolotājiem veikt daudzveidīgus uzdevumus,
spēlēt spēles, aizpildīt darba lapas, iepazīties ar izdales materiāliem. Skolotājus ļoti iedvesmoja projekta materiālu iespējas, viņi
labprāt izmantoja un aprobēja šos materiālus mācību un audzināšanās stundās dažāda vecuma skolēniem. Projekta ietvaros piedāvātās tēmas un ar tām saistītie uzdevumi – integrācija Latvijā,
imigrantu pieredze un izjūtas, identitāte un daudzveidība, migrācija, kopienu loma un dimensija integrācijas procesā – ir ne tikai
aktuālas sociālo zinību un vēstures stundās, bet arī izmantojamas
valodu apguvē, klases audzināšanas stundās u.c.
Projekta laikā iegūtā pieredze palīdzēs veidot tolerantāku un atvērtāku sabiedrību.
Skolas projekta koordinatore Irina Siņicina
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Olaines daudzdzīvokļu namu
īpašnieki savās pastkastītēs
ir saņēmuši paziņojumu no
SIA "Jungenz", kas piedāvā
ūdens skaitītāju maiņu. Uzņēmums savā paziņojumā norādījis, ka piedāvā Vācijas firmas
"Zenner" skaitītājus, kas sagatavoti aprīkošanai ar radiosignālu,
impulsu un M-BUS moduļiem.
AS "Olaines ūdens un siltums"
informē, ka nesadarbojas ar minēto uzņēmumu, un tam nav nekādas saistības ar SIA "Jungenz"
piedāvātajiem pakalpojumiem,
to izcenojumiem un kvalitāti.
AS "Olaines ūdens un siltums"
nav arī zināms, kur SIA "Jungenz" minētais radio signāls tiks
raidīts, kas to apstrādās un nodos
apsaimniekotājam.
Turklāt AS "Olaines ūdens un
siltums" vēlas informēt un atgādināt, ka:
- Olaines namos uzstādītie
ūdens skaitītāji, kuru rādījumi katru mēnesi ir pamatā
ūdens patēriņa aprēķinam, ir
AS "Olaines ūdens un siltums"
īpašums (uz skaitītājiem ir
AS "Olaines ūdens un siltums"
plombas);
- AS "Olaines ūdens un siltums" klientiem ūdens skaitītāju nomaiņa jau ir iekļauta

apsaimniekošanas maksā;
- katra dzīvokļa īpašniekam,
mainot vai uzstādot skaitītājus, AS "Olaines ūdens un
siltums" uz rokas ir izsniedzis
aktu par dzīvokļa ūdens skaitītāju nomaiņu, un šajos aktos ir
redzams arī skaitītāju nākamās
pārbaudes datums, turklāt, ja
skaitītājam tuvojas derīguma
termiņa beigas, tad AS "Olaines ūdens un siltums" par to
atgādina, nosūtot rēķinus.
AS "Olaines ūdens un siltums"
nevar atzīt SIA "Jungenz" uzstādītos un noplombētos skaitītājus par norēķiniem derīgiem.
SIA "Jungenz” mainīt skaitītājus
drīkst tikai AS "Olaines ūdens
un siltums" speciālista klātbūtnē. Arī plombas noraušana bez
AS "Olaines ūdens un siltums"
speciālista klātbūtnes ir aizliegta. Ministru kabineta noteikumi
Nr. 1013 "Par kārtību, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvokļa īpašuma lietošanu" nosaka:
- 10. Pārvaldniekam vai tā pilnvarotai personai ir tiesības
pārbaudīt atsevišķajā īpašumā
uzstādīto ūdens patēriņa skai-

tītāju rādījumus, darbību un
plombu tehnisko stāvokli. Ja
dzīvokļa īpašnieks atkārtoti
bez attaisnojoša iemesla nenodrošina iespēju pārbaudīt skaitītāju vai pārbaudē konstatēts,
ka skaitītāja plombējums ir
bojāts, pārvaldnieks ūdens patēriņu attiecīgajam dzīvoklim
aprēķina kā dzīvoklim, kurā
skaitītājs nav verificēts.
- 14.1. Pārvaldnieks vai cita
persona, kura ir uzstādījusi
vai nomainījusi ūdens patēriņa
skaitītāju, noplombē skaitītāja
pievienošanas vietu. Ja ūdens
patēriņa skaitītāju uzstādījusi
vai nomainījusi cita persona,
skaitītāja pievienošanas vietu
noplombē pārvaldnieka klātbūtnē.
AS "Olaines ūdens un siltums"
informē, ka iedzīvotājiem ir pašiem jāuzņemas atbildība, ja viņi
izvēlas sadarboties ar SIA "Jungenz".
Vēlamies vēlreiz aicināt iedzīvotājus atbildīgi izturēties pret
savu un AS "Olaines ūdens un
siltums" īpašumu!
Ja rodas jautājumi par ūdensskaitītāju
maiņu,
zvaniet
AS "Olaines ūdens un siltums"
Kontroles daļai uz tālruni
67964132!

• PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (NOVEMBRIS) •
PAR TELPU NOMAS MAKSAS UN MAKSAS PAKALPOJUMU
NOTEIKŠANU OLAINES KULTŪRAS CENTRĀ
Noteikt nomas maksu šādām Olaines Kultūras centra telpām:
1. Olaines Kultūras namā, Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines novadā:
1.1. juridiskām un fiziskām personām publisko reklāmu,
politisko un komercpasākumu rīkošanai:
kino koncertzālē (200 vietas).................................42,00 EUR stundā;
pasākumu zālē (50 vietas)......................................9,00 EUR stundā;
nodarbību zālē (aiz skatuves 30 vietas).................5,00 EUR stundā;
vestibilā..................................................................6,00 EUR stundā;
1.2. juridiskām un fiziskām personām sapulču un izklaides pasākumu
rīkošanai, izņemot lēmuma 1.1. punktā minētos pasākumos:
kino koncertzālē.....................................................28,00 EUR stundā;
pasākumu zālē........................................................6,00 EUR stundā;
nodarbību zālē........................................................3,00 EUR stundā;
vestibilā..................................................................4,00 EUR stundā;
1.3. Olaines novada bērnu maksas pulciņu nodarbībām:
kino koncertzālē.....................................................14,00 EUR stundā;
pasākumu zālē........................................................3,00 EUR stundā;
nodarbību zālē........................................................2,00 EUR stundā;
vestibilā..................................................................2,00 EUR stundā.
2.

Jaunolaines Kultūras namā, Meža ielā 2, Jaunolainē,
Olaines pagastā, Olaines novadā:
2.1. juridiskām un fiziskām personām publisko reklāmu,
politisko un komercpasākumu rīkošanai:
lielajā zālē..............................................................35,00 EUR stundā;
mazajā zālē............................................................20,00 EUR stundā;
baleta zālē..............................................................8,00 EUR stundā;
pulciņu telpā..........................................................5,00 EUR stundā;
vestibilā..................................................................5,00 EUR stundā;
2.2. juridiskām un fiziskām personām sapulču un izklaides
pasākumu rīkošanai, izņemot lēmuma 2.1. punktā minētos pasākumus:
lielajā zālē..............................................................23,00 EUR stundā;
mazajā zālē............................................................13,00 EUR stundā;
baleta zālē..............................................................5,00 EUR stundā;
pulciņu telpā .........................................................3,00 EUR stundā;
vestibilā (tirdzniecībai)..........................................3,00 EUR dienā;
2.3. Olaines novada bērnu maksas pulciņu nodarbībām:
lielajā zālē..............................................................12,00 EUR stundā;
mazajā zālē............................................................7,00 EUR stundā;
baleta zālē..............................................................3,00 EUR stundā;
pulciņu telpā .........................................................2,00 EUR stundā;
vestibilā..................................................................2,00 EUR stundā.
3.

4.

Noteikt nomas maksu Jaunolaines Kultūras namā, Meža ielā 2,
Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, par šādiem
pakalpojumiem:
virtuves noma .......................................................28,00 EUR stundā;
trauku noma...........................................................0,10 EUR/gab.;
(zaudējuma gadījumā apmaksā to vērtību)
dekoratīvais apgaismojums mazajā zālē . .............14,00 EUR;
dekoratīvais apgaismojums lielajā zālē ................14,00 EUR.
Noteikt maksu nomas laikā Olaines un Jaunolaines
Kultūras namos:
pasākumu apskaņošana . .......................................20,00 EUR stundā;
radiomikrofona noma ...........................................7,00 EUR stundā;
vada mikrofona noma............................................5,00 EUR stundā.

5.

Noteikt maksu pasākuma apgaismošanai Olaines un Jaunolaines Kultūras namos 7,00 EUR stundā.

6.

Noteikt maksu telpu nomniekiem, kuri organizē pasākumus apmeklētājiem ar ieejas maksu (pārdotas nomnieka ieejas biļetes), par telpu
izmantošanu 12% apmērā no iekasētās ieejas maksas EUR.

7.

Noteikt bezmaksas telpu izmantošanu Olaines Kultūras namā (Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines novadā) un Jaunolaines Kultūras namā
(Meža ielā 2, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā), saskaņojot ar iestādes vadītāju:
7.1. Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļai svinīgās laulību ceremonijas
organizēšanai;
7.2. Olaines novadā reģistrētām sabiedriskajām organizācijām;
7.3. Olaines novada pašvaldības iestādēm.
8.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Noteikt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem Olaines Kultūras centra Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24, Olainē, Olaines novadā),
Jaunolaines Bibliotēkā (Meža ielā 2, Jaunolainē, Olaines pagastā,
Olaines novadā) un Gaismu Bibliotēkā (Gaismas ielā 1-1, Stūnīšos,
Olaines pagastā, Olaines novadā):
A4 formāta gaismas kopijas izgatavošana . ..........0,10 EUR;
A3 formāta gaismas kopijas izgatavošana . ..........0,15 EUR;
A4 formāta lapas printēšana .................................0,10 EUR;
A4 formāta lapas krāsainā printēšana
(attēls mazāks par ½ lapu) ....................................0,25 EUR;
A4 formāta lapas krāsainā printēšana
(attēls lielāks par ½ lapu).......................................0,50 EUR;
A3 formāta lapas printēšana .................................0,25 EUR;

8.7. A3 formāta krāsaina printēšana
(attēls mazāks par ½ lapu).....................................0,50 EUR;
8.8. A3 formāta lapas krāsainā printēšana
(attēls lielāks par ½ lapu).......................................1,00 EUR;
8.9. A4 formāta lapas skenēšana .................................0,25 EUR.
Noteikt, ka par telpu nomu saņemtie ieņēmumi tiek ieskaitīti Olaines novada pašvaldības Olaines Kultūras centra budžeta ieņēmumos un izmantoti
Olaines Kultūras centra uzturēšanai.
Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.
• Apsveikt Olaines 1. un 2. vidusskolas skolēnus Ziemassvētku pasākumā. Piešķirt 7672 EUR saldumu
iegādei un Ziemassvētku apsveikuma kartiņu izgatavošanai Olaines
1. un 2. vidusskolas skolēniem
(4,50 EUR vienam skolēnam).
• Pieņemt dāvinājumu (ziedojumu)
2500 EUR no ziedotāja AS "LATVIJAS GĀZE" Olaines Mūzikas un
mākslas skolas mūzikas instrumentu materiālās bāzes atjaunošanai un
jaunu mūzikas instrumentu iegādei.
• Atbalstīt kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Ezītis" projektu
"Labiekārtošanas darbi KDS "Ezītis" koplietošanas teritorijā" par kopējo summu 3489,88 EUR ar līdzfinansējumu 2710,32 EUR.
• Atbalstīt kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Komutators" projektu "Par Sabiedrības meliorācijas
grāvju atjaunošanu" par kopējo
summu 13 990,64 EUR ar pašvaldības līdzfinansējumu 11 192,51 EUR.
• Palielināt AS "Olaines ūdens
un siltums" pamatkapitālu, veicot
ieguldījumu 112 826 EUR apmērā sabiedrības pamatkapitālā no
pašvaldības budžeta, saņemot pretī
112 826 kapitāla daļas.
• Iznomāt telpas un zemes daļu
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam
centram Meža ielā 2, Jaunolainē,
uz 10 gadiem. Noteikt nomas maksu mēnesī par 1 m² – 1,20 EUR (ar
PVN), tai skaitā par telpu uzkopšanu, un par zemi – 0,50 EUR.
• Apstiprināt zemes gabala dārzkopības sabiedrībā (turpmāk – d/s)
"Zīles" Nr. 136, Vaivados, Olaines
novadā, 2015. gada 16. novembra
atsavināšanas izsoles protokolu.
• Piešķirt Gribustu ģimenei vienreizēju materiālo palīdzību 500
EUR apmērā sakarā ar Dimanta
kāzu jubileju. Uzdot Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājai I. Brencei organizēt Gribustu ģimenes sveikšanu
Dimanta kāzu jubilejā un Pagodinājuma raksta pasniegšanu.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma (turpmāk – NĪ) "Jaunolaines
dzīvojamās mājas", Jaunolainē,
nomas zemes daļas 0,0100 ha platībā, nomas tiesību mutiskās izsoles
2015. gada 17. novembra protokolu. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ģ. Batragam noslēgt nomas
līgumu ar nomas tiesību ieguvēju
SIA "Tele2" par nekustamā īpašuma "Jaunolaines dzīvojamās mājas", Jaunolainē, nomas lietošanu uz
12 gadiem.
• Piekrist atsavināt pašvaldības
dzīvokļa īpašumu Zemgales ielā 27,
Olainē, sastāvošu no vienistabas dzīvokļa 30,80 m² platībā un kopīpašu-

ma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 3121/218191.
• Izbeigt 2013. gada 9. maijā noslēgto Lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. 603 par zemes gabala
d/s "Vizbuļi-2" Nr. 3878, Jāņupē,
Olaines novadā, 0,06 ha platībā, iznomāšanu V. B. sakarā ar personas
iesniegumu.
• Izbeigt 2009. gada 4. decembra Lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. 224, noslēgtu starp pašvaldību un V. K. par zemes gabala
0,0712 ha platībā d/s "Ezītis" Nr.
297, Ezītī, Olaines novadā, nomu ar
2015. gada 30. novembri. Noslēgt
Lauku apvidus zemes nomas līgumu ar Ž. S. par zemes gabala d/s
"Ezītis" Nr. 297, Ezītī, Olaines novadā, 0,0712 ha platībā, nomu no
2015. gada 1. decembra līdz
2019. gada 30. novembrim, saglabājot 2009. gada 4. decembra Lauku apvidus zemes nomas līguma
Nr. 224 nosacījumus.
• Piekrist atsavināt par brīvu
cenu zemes gabalu d/s "Ceriņi M"
Nr. 4617, Jāņupē, Olaines novadā,
0,0600 ha platībā zemes nomniekam
O. Š.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Olaines novada teritorijā
atsavināmiem
nekustamajamiem
īpašumiem d/s "Atlantika" Nr. 75,
d/s "Vaivadi" Nr. 258, d/s "Ezītis"
Nr. 351, Vērdiņu ielā 19 (Pārolainē)
un ¼ domājamo daļu no īpašuma
(Vērdiņu ielā E, Pārolainē).
• Atļaut apvienot NĪ "Komutators 163", Medemciemā, zemes
vienību un NĪ "Komutators 164",
Medemciemā, zemes vienību vienā nekustamajā īpašumā ar zemes
vienības kopējo platību 0,1145 ha.
Piešķirt vienotu adresi apvienotajai
zemes vienībai un ar to funkcionāli
saistītām ēkām/būvēm "Komutators 164", Medemciems, Olaines
pagasts, Olaines novads, LV- 2127.
Noteikt NĪ lietošanas mērķi apvienotajai zemes vienībai – "Individuālo dzīvojamo māju apbūve".		
• Atdalīt no NĪ "Medņu masīvs"
(sastāvošs no 11 zemes vienībām)
zemes vienību ar kadastra apzīmē-

jumu 8080 018 0759, 2,84 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu, un piešķirt izveidotajam
pastāvīgajam īpašumam nosaukumu
autoceļš "Darvdedži-Kažoki". Noteikt izveidotajam pastāvīgajam īpašumam NĪ lietošanas mērķi "Zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā" (2,84 ha platībā).
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu NĪ "Zirgi", Grēnēs, atdalot
no zemes gabala divas zemes vienības.
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu NĪ DKS "Plakanciema Egles", Vaivados, Olaines novadā, atdalot no koplietošanas zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu
8080 016 0835:
- 250 m² un pievienojot nekustamā
īpašuma "Plakanciema Egles 1"
zemes vienībai;
- 200 m² un pievienojot nekustamā
īpašuma "Plakanciema Egles 6"
zemes vienībai;
- 300 m² un pievienojot nekustamā
īpašuma "Plakanciema Egles 7"
zemes vienībai.
• Piešķirt 759,45 EUR divu logu
nomaiņai sociālajā dzīvoklī Zemgales ielā 25, Olainē.
• Piekrist pārjaunot dzīvojamo telpu 2010. gada 3. jūnija īres līgumu
par dzīvokļa Stacijas ielā 18, Olainē,
īri iepriekšējā īrnieka vietā ar T. K.,
nemainot iepriekšējā dzīvojamo telpu īres līguma nosacījumus.
• Uzņemt M. K. ilgstošās sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma saņemšanai Olaines
sociālās aprūpes centrā uz pastāvīgu
laiku.
• Piekrist nokavējuma naudas
3887,16 EUR apmērā dzēšanai SIA
"Olaines Logistics Parks" par nekustamo īpašumu "Šarlotes", Grēnēs. Noteikt, ka 2015. gadā netiek
piemērots nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums SIA "Olaines
Logistics Parks" nekustamajam īpašumam "Šarlotes", Grēnēs, Olaines
novadā (zemei un ēkām), sakarā ar
to, ka SIA "Olaines Logistics Parks"
nav izpildījis Olaines novada domes 2015. gada 28. janvāra sēdes
lēmuma "Par piekrišanu pārņemt
SIA "Olaines Logistics Parks" piederošo mantu (inženierbūves) – ceļu
(kompleksu), ūdensapgādes tīklu un
apgaismojuma tīklu infrastruktūru
pašvaldības bilancē un nekustamā
īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu SIA "Olaines Logistics Parks"
par nekustamo īpašumu "Šarlotes",
Grēnēs, Olaines novadā", 2. punktā
noteikto.

AICINĀM PIETEIKTIES ZELTA UN
DIMANTA KĀZU JUBILĀRUS
Pašvaldība lepojas ar tām Olaines novadā dzīvojošajām ģimenēm,
kurās laulātie nodzīvojuši kopā 50, 60 vai vairāk gadu, un kuras ir
piemērs mums visiem. Izrādot cieņu šādām ģimenēm, pašvaldība jau
vairākus gadus organizē Zelta un Dimanta kāzu jubilāru sveikšanu,
pasniedzot Pagodinājuma rakstu, ziedus un vienreizēju materiālo
pabalstu. Ņemot vērā, ka pašvaldības rīcībā nav informācijas par
ģimenēm, kuras nodzīvojušas līdz Zelta vai Dimanta kāzu jubilejai,
aicinām personas savlaicīgi (vismaz vienu mēnesi iepriekš)
vērsties Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
(Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, tālr. 67146018,
e-pasts – dzimtsaraksti@olaine.lv), līdzi ņemot personu
apliecinošu dokumentu un laulības apliecību.
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Pasākumi Olaines novadā decembrī un janvārī
KAD

KAS

23.12. plkst. 18.00
26.12. plkst. 17.00
30.12. plkst. 17.00
30.12. plkst. 15.30
31.12. plkst. 21.00
09.01. plkst. 15.00
16.01. plkst. 14.00
16.01. plkst. 15.00
17.01. plkst. 15.00
19.01. plkst. 15.00 un 19.00
20.01. plkst. 19.00
Atklāšana 06.01. plkst. 18.00
3 mēnešu garumā –
no decembra līdz februārim
Katru svētdienu plkst. 17.00
10.01., 17.01., 24.01., 31.01.
16.01. plkst. 11.00
17.01.

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)
Ziemassvētku uzvedums "Patiesi stāsti par mīlestību,
cerībām, brīnumiem" (pēc Dž. Kenfīlda, M. Viktora Hansena
un E. Ņūmarkas stāstu "Cāļa zupa dvēselei" motīviem)
Mākslas vingrošanas studijas "Piruete" svētku koncerts
Koncertprogramma "Ziema" klasiskās mūzikas mīļotājiem
Olaines Bibliotēkas un grāmatu draugu tikšanās tematiskajā
gada noslēguma pasākumā "Tāds košums ziemas baltumā"
Jaungada balle (maksa par galdiņu rezervāciju līdz
28.12. – 5 EUR, no 29.12. – 7 EUR, pasākuma dienā – 10 EUR)
"Zvaigznes krīt no debesīm…"
(dzejniece I. Magone, fotogrāfs D. Lapiņš sarunā – dzejā)
Ansambļa "Ivuški" koncerts
Vokālā grupa "Sonorus" un Atis Gāga koncertprogrammā
"Whole white world…" (ieejas maksa – 2 EUR)
Latvijas leļļu teātra viesizrāde "Jūlijonkuliņa Ziemassvētki"
(ieejas maksa – 4 EUR)
Barikāžu 20. gadadienai veltīta dokumentālā filma "Īvāns"
Ditas Balčus teātra izrāde "Re: atmoda"
IZSTĀDES (sīkāka informācija – www.olainesmuzejs.lv)
Jāņa Vējkrīgera un Andra Apšenieka
fotogrāfiju izstāde "Akti"
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Hokeja turnīrs "Olaines sporta centra kauss 2016"

Olaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
decembrī

Olaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines slidotavā

"Olaines novada minifutbola čempionāts telpās 2016"
Olaines Sporta namā
"Zemgales Jaunatnes telpu futbola čempionāts 2015/2016"
Olaines Sporta namā
Olaines novada atklātais turnīrs zolē (4. kārta)
Olaines Sporta namā
Vispasaules Sniega diena
Olaines Mežaparkā
IZGLĪTĪBA
Muzejpedagoģiskā nodarbība "Gausi nāca, nu atnāca, tie
Ar iepriekšēju pieteikšanos
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
bagāti Ziemassvētki!" (pieteikšanās, zvanot uz tālr. 26105156)
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos
un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!

… ik reizi, kad saku paldies
Dzīvei par tevi
Un tev par šo dzīvi,
Uz mirkli aizveru acis,
Lai justu, kā smaržo laime.
/Z. Purvs/

70. gadskārtā
Baltpurviņu Gaļinu
Binerti Mariju
Ceriņu Vilni
Dadzi Lāsmiņu
Daņilovu Valentīnu
Derjučenko Melaniju
Gulbi Andri
Meinartu Jāni
Siņavsku Anatoliju
Šmiti Dzidru
Vasiļjevu Ņinu
75. gadskārtā
Ērgli Jāni
Jankovski Jēkabu
Mickeviču Valentīnu
Migunovu Svetlanu
Mušu Juri
Odzeleviču Lidiju
Šternbergu Ināru
Teļaku Janīnu
Vucenu Dzintaru
80. gadskārtā
Bondari Jevgēņiju
Gigeļu Reginu
Papušu Gaļinu
Šavlovski Henriku
Šteinbergu Egonu
Žukausku Jonu

Olaines novada dome
sveic DIMANTA kāzās

85. gadskārtā
Avdjukeviču Mariju
Zenčenkovu Antoņinu

Juri un Dzidru Gribustus!

Laulība noslēgta 1955. gada 4. decembrī Rīgas pilsētas
dzimtsarakstu birojā.

90. gadskārtā
Peizumu Ernu
Stulovu Valentinu

sveic ZELTA kāzās

91. gadskārtā
Daģi Āriju

Vitāliju un Olgu Daudišus!

92. gadskārtā
Ivanovu Anafeju

Laulība noslēgta 1965. gada 29. novembrī Ludzas pilsētas
dzimtsarakstu birojā.

97. gadskārtā
Biti Natāliju

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā
no 2015. gada 21. novembra līdz 11. decembrim reģistrētie mirušie
Petranis Impolits, 75 gadus vecs, 26.11.2015.
Čekučenko Aleksandrs, 82 gadus vecs, 24.11.2015.
Dinstmanis Toms, 25 gadus vecs, 01.12.2015.
Iščenko Nikolajs, 88 gadus vecs, 11.12.2015.
Ivanovs Feodosijs, 73 gadus vecs, 11.12.2015.
Juhņevičs Vilhelms, 84 gadus vecs, 07.12.2015.
Kalužeņina Inna, 82 gadus veca, 03.12.2015.
Krutjakova Vilma, 72 gadus veca, 11.12.2015.

Ļivšics Marks, 77 gadus vecs, 28.11.2015.
Pavlovskis Vladislavs, 51 gadu vecs, 05.12.2015.
Podrezs Antons, 80 gadus vecs, 25.11.2015.
Slenčaks Jakovs, 74 gadus vecs, 06.12.2015.
Sovans Pēteris, 76 gadus vecs, 05.12.2015.
Stefanova Marija, 94 gadus veca, 26.11.2015.
Tavgeņs Valentins, 78 gadus vecs, 27.11.2015.

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
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Ziņas par jubilāriem
uz 14.12.2015.

Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums
"Olaines Domes Vēstis".
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus
sūtiet uz e-pastu:
natalja.tropkina@olaine.lv
vai zvaniet uz tālr. 67146026,
67146022.

