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PATEICĪBA SOCIĀLĀ DARBA DARĪTĀJIEM
18. martā par godu Vispasaules
sociālā darba dienai Olaines sociālais dienests Olaines Vēstures
un mākslas muzeja telpās rīkoja
svinīgu pasākumu, lai izteiktu
pateicību visiem novada sociālā
darba darītājiem. Pasākumā piedalījās arī novada pašvaldības
vadība. Vispasaules sociālā darba diena katru gadu tiek atzīmēta
marta trešajā otrdienā.
Kā norādīja sociālā dienesta direktore Anda Liepiņa, šādai dienai jākļūst par tradīciju arī Olaines novadā. "Šie ir visu sociālā
darba darītāju svētki. Regulāri
aug prasības, līdz ar to arī kolektīvs kļūst lielāks. Šie ir cilvēki,
kas rūpējas par citiem, brīžiem
aizmirstot savas vajadzības.
Esmu gandarīta, ka mums ir vienots un saliedēts kolektīvs," atzina A. Liepiņa.
Kas prot strādāt, prot arī priecāties – tā sacīja Olaines domes
priekšsēdētāja vietniece Inta
Purviņa. "Sveicu jūs svētku dienā un saku lielu paldies par ieguldīto darbu! Lai jums pietiek
enerģijas mācīties un strādāt
komandā, vēlu jums mīļus un
paklausīgus klientus. Olaine var
lepoties ar saviem sociālajiem
darbiniekiem," norādīja I. Purviņa.
Pasākuma laikā sociālā darba
darītāji saņēma atzinības rakstus
un neformālā gaisotnē apsprieda
arī nākotnes plānus un vīzijas.
2016. gada Vispasaules sociālā
darba dienas moto ir: "Sabiedrība attīstās, kad visu cilvēku cieņa un tiesības tiek respektētas.
Sociālie darbinieki – par nedalītu cilvēcību".
Olaines sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas organizē un
sniedz sociālos pakalpojumus un
sociālo palīdzību Olaines novada iedzīvotājiem. Iestāde savu
darbu uzsāka 2003. gada 1. novembrī, un no 2009. gada augusta tā darbojas kā Olaines novada
pašvaldības aģentūra "Olaines
sociālais dienests".
Sociālās palīdzības pabalsti tiek
piešķirti, lai nodrošinātu finan-

Olaine
atceras
Saruna ar cilvēku,
kurš sāka būvēt Olaini

2. lpp.

SAKOPSIM
OLAINES NOVADU!
Visi Olaines novada iedzīvotāji tiek aicināti 23. aprīlī piedalīties
Lielajā talkā! Sīkāka informācija aprīlī tiks publicēta tīmekļa vietnē
www.olaine.lv, kā arī informācija par talkas norisi ir pieejama:
• Olaines pilsētā – pie Marijas Juršas, Zemgales ielā 33,
Olainē, 413. kab., tālr. 28675504;
• Olaines pagasta teritorijā – pie Aijas Ritumas, tālr. 29510971,
un Vinetas Jejsas, tālr. 67962442, Olaines pagasta pārvaldē,
Meža ielā 2, Jaunolainē.
Lielās talkas tradīcija aizsākās pirms septiņiem gadiem – ar talku
2008. gada 13. septembrī, kas bija kā iedzīvotāju dāvana Latvijai tās
90. dzimšanas dienā. Nākamās talkas notika 2009. gada 18. aprīlī,
2010. gada 24. aprīlī, 2011. gada 30. aprīlī, 2012. gada 21. aprīlī,
2013. gada 20. un 27. aprīlī (sakarā ar laikapstākļiem talka oficiāli
norisinājās divās dienās), 2014. gada 26. aprīlī un 2015. gada 25. aprīlī. Aptuvenie aprēķini liecina, ka šajos gados vides sakopšanas pasākumos kopumā ir piedalījušies jau vairāk nekā miljons entuziastu.
Projekta mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai,
padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē – dot
iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt
iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.
Pēdējos gadus Lielās talkas galvenais akcents ir vides izglītība, un
pasākumu papildina arī Pagalmu sakopšanas kustība. Katru gadu
Lielā talka izvirza noteiktu vadmotīvu, lai aicinātu sabiedrību pievērst uzmanību tam, cik ļoti mūsu ikdienas rīcība ir saistīta ar vidi
un tās veselību.
2011. gada vadmotīvs bija "Nāc talkā Latvijai!", un 2012. gadā –
"Skaties dziļāk – nemēslo!". 2013. gadā tas bija "Tīra Latvija sākas
tavā galvā", 2014. gadā – "Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā", un 2015. gadā – "Pastāvēs, kas pārvērtīsies!". 2016. gada Lielās
talkas vadmotīvs ir "Latvijai BŪT zaļai!".

Foto galerija pieejama www.olaine.lv

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS
NOMETŅU PROJEKTU KONKURSS
siālu un/vai materiālu atbalstu
personām (ģimenēm), kurām tas
nepieciešams, lai apmierinātu to
pamatvajadzības un veicinātu
viņu līdzdalību savas situācijas
uzlabošanā.
Sociālais dienests atrodas Zemgales ielā 33 (2. stāvā), Olainē.
Pateicības izteica:
• Sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu nodaļas vadītājai
Inetai Buiķei – par ieguldījumu sociālā dienesta attīstībā,
atbildību un kolēģu atbalstu;

Sportiskais
marts
Olaines Sporta centrs ziņo
par rezultātiem martā
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• Sociālo pakalpojumu nodaļas
vadītājai Solvitai Deglei – par
ieguldījumu sociālā dienesta
attīstībā, atbildību un kolēģu
atbalstu;
• Sociālās aprūpes nodaļas vadītājai Svetlanai Jankovai – par
ieguldījumu sociālā dienesta
attīstībā, atbildību un kolēģu
atbalstu;
• juristei Ilzei Jackunei – par
ieguldījumu sociālā dienesta
attīstībā, atbildību un kolēģu
atbalstu;

Turpinājums 3. lpp. 

Piesakies
projektam
"Pierīgas partnerība"
izsludina LEADER projektu
konkursu
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Aicinām Olaines novada izglītības, kultūras un sporta iestādes,
pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas un
juridiskās personas piedalīties Olaines novada pašvaldības
rīkotajā bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu
konkursā, lai pretendētu uz finansiālu atbalstu bērnu un
jauniešu vasaras nometņu organizēšanai.
Nometņu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš –

2016. gada 15. aprīlis.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejami
www.olaine.lv un Olaines novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā,
Zemgales ielā 33, 1. stāvā, Olainē.
Sīkāka informācija: ieva.rokule@olaine.lv, 67146038.

Interešu
izglītība
Iespējams atgūt samaksātos
līdzekļus par bērnu interešu
izglītību
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Skanīgākie
"cāļi"
Mazie dziedātāji rāda
savu varēšanu konkursā
"Olaines cālis 2016"
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CILVĒKS, KURŠ SĀKA BŪVĒT OLAINI
Trīsstāvu nams Zemgales un
Zeiferta ielu krustojumā iepretim 1. vidusskolai olainiešiem
galvenokārt saistās ar veikalu
"Elvi" tā pirmajā stāvā, taču reti
kurš zina, ka šī ir viena no pirmajām daudzdzīvokļu mājām
mūsu pilsētā. Uzcelta dažus gadus pirms Olaine ieguva pilsētas
tiesības, tā kļuva par celtnieka
Roberta Stankeviča pirmo ēku.
Viņa vadībā vēlāk tapusi teju
puse no visiem Olaines dzīvojamajiem namiem, un tieši tāpēc
interviju sēriju "Olaine atceras"
sākam ar Robertu Stankeviču.
Padomju laikos viņa darbs ticis
augstu novērtēts – par Roberta
vadīto celtnieku brigādi savulaik
rakstījusi avīze "Cīņa", "Sovetskaja Latvija", "Darba Balss" un
citi laikraksti, turklāt viņš saņēmis arī dažādus apbalvojumus.
Vairākas dienas pēc mūsu sarunas Roberts man zvana, jo atcerējies vēl kādu no saviem darba
kolēģiem, kas rakstā noteikti
jāpiemin. Spēja saprasties ar
visdažādākajiem cilvēkiem daudzus gadus ir bijusi un vēl aizvien ir Roberta Stankeviča prasme, kas balstījusi viņu celtnieka
profesijā.

dieri priekšniecība "nometa", un
brigāde izvēlējās mani par brigadieri, lai gan tobrīd biju pats jaunākais. Kaut kā spēju sastrādāties ar cilvēkiem, man uzticējās.
Tā sāku vadīt mūrniekus, parasti
brigādē bija aptuveni 15 cilvēki, bet reiz bija pat 27 cilvēku
brigāde. Tagad stāstu – neviens
netic, bet tā saucamo celtnieku
māju, piecstāvu namu, uzmūrējām piecu mēnešu laikā. Darbs
turpinājās visu diennakti, trijās
maiņās – katra astoņas stundas.
Līdzīgā tempā savulaik tapa Rīgas centrālā dzelzceļa stacija,
kur es arī piedalījos kā mūrnieks,
un pēc otrās maiņas, ap diviem
naktī, mēs ar kājām devāmies uz
mājām Āgenskalnā. Kopumā no
1955. līdz 1995. gadam strādāju
celtniecībā, līdz aizgāju pensijā.
Kopš tā laika līdz pat šim brīdim mūrēju krāsnis, kamīnus un
skursteņus.
Kas te toreiz notika,
kad ieradāties Olainē?
Veidojās industriālā zona, pie
dzelzceļa bija kopmītnes un divas piecstāvu mājas. Nekā cita
vēl nebija. Atceros, mazliet
zeme līgojās zem kājām, tāda

aizbraukuši strādāt uz ārzemēm.
Tagad es mūrēju kamīnus un
krāsnis un bieži redzu, kā notiek
mājas celtniecība. Nu… Ko es
varu pateikt? Redzu, ka nav nekādas saprašanas par to, ko dara.
Manā laikā tomēr bija stingrāk,
piemēram, bija tehniskais uzraugs, kurš klātienē pieskatīja
visu būvniecības procesu un gatavoja aktus par darbiem, kurus
vēlāk vairs nevar vizuāli pārbaudīt. Teiksim, armatūru saliekam,
sametinām, bet betonu virsū gāzt
nedrīkstam, kamēr darbs nav
pieņemts un nav parakstīts akts
par to, ka viss ir kārtībā.
Cik ilgi esat būvējis Olainē?

“Ja cilpas sāk trūkt, tad ir jāpaspēj pagriezt
ceļamkrānu tā, lai krītot panelis nevienu
neaizķertu. Kad šīs mājas cēlām, man tās pat
sapņos rādījās, jo atbildība tomēr bija ļoti liela”.
Kad un kā nonācāt Olainē?
Tas bija 1964. gada maijs, man
bija 25 gadi, un es biju nesen
atgriezies no armijas Novosibirskā. Tur strādāju celtniecības
bataljonā, ieguvu pamatīgu rūdījumu, kas vēlāk ļoti noderēja.
Esmu dzimis Bauskas rajonā,
kādu brīdi pēc armijas dzīvoju
un strādāju Rīgā, bet, ņemot vērā
to, ka no armijas līdzi atbrauca
mana dzīvesbiedre, bija jāatrisina dzīvokļa jautājums. Uzzināju,
ka šeit top ķīmijas rūpnīcas un
notiek celtniecība, tāpēc braucu
lūkot darbu.

bija šī vieta. Tāpēc pamatu būvi
es vienmēr īpaši pieskatīju. Reiz
būvējām deviņstāvu māju, skatos, dzen pāļus, bet tie tādi aizdomīgi īsi izskatās. Lai pēc tam
nebūtu nepatikšanas, izsaucām
no projektu institūta speciālistu, kurš skaitīja, ar cik sitieniem
iedzen pāli, līdz tas atduras. Tie
bija sešus metrus gari pāļi, bet tā
vieta bija mīksta, un es viņiem
teicu, ka jāliek deviņi metri.
Nekā, pāļus nenomainīja. Pēc
mājas pabeigšanas man zvanīja tehniskais uzraugs, sak', nāc,
skaties! Māja bija sākusi sēsties,
bija jāstiprina pamati.

Tolaik jau bijāt pieredzējis
celtnieks?

Tolaik būvniecību uzraudzīja
stingrāk?

Ne pārāk. Sāku kā strādnieks,
bet pēc kāda laika mūsu briga-

Līdz Zolitūdei uzraudzība bija
niecīga, daudzi būvinženieri
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Trīsdesmit gadus esmu šeit
strādājis, un aptuveni puse no
Olaines dzīvojamajiem namiem
ir manas brigādes celti. Arī trīs
bērnudārzi un 2. vidusskola.
Gandrīz visas ķieģeļu mājas atceros labi, paneļu mājas gan ir
stipri līdzīgas, par tām man jāpiedomā. Centāmies uzbūvēt,
cik nu labi varējām. Dažreiz
jau tie projekti nebija pārdomāti. 602. sērija ir neizturīga, tur
starp paneļiem ir gropes, kurās
jāmontē iekšā speciāla gumija. Taču tās gropes nav ideālas,
gumija nepieguļ, tāpēc veidojas
spraugas. Piepildījām tās šuves
ar tepi. Turklāt paneļiem darba
gaitā mēdza notrūkt cilpas, tie
krita zemē. Ceļamkrāna operatoram bija jābūt izcili veiklam, jo
viens panelis sver sešas tonnas.
Ja cilpas sāk trūkt, tad ir jāpaspēj
pagriezt ceļamkrānu tā, lai krītot
panelis nevienu neaizķertu. Kad
šīs mājas cēlām, man tās pat sapņos rādījās, jo atbildība tomēr
bija ļoti liela.
Vai materiālu bija gana? Ir
tāds priekšstats, ka mūždien
kaut kas pietrūka, par katru
skrūvi bija jāplēšas.

Nu, es neko negaidīju, zvanīju uz
rūpnīcām pats un teicu, kad un
ko vajag. Bija pat tā, ka rūpnīcās
neklausīja inženiera vai priekšnieka teikto, bet gaidīja manu
zvanu, jo zināja, jā, tagad patiešām vajag. Mēdza jau pasūtīt uz
priekšu, ar rezervi, lai tik visu
ved, un ko tad ar šīm detaļām iesākt? Inženieris nāca pie manis
nikns, es viņam pretī: "Zini, ko
Suvorovs atbildēja caram? Kara
laukā cars te esmu es!"
Kā to brigādi varējāt
savaldīt? Cilvēkiem tomēr ir
dažādi raksturi un uzskati.
Man bija izveidojies brigādes
kodols – cilvēki, ar kuriem kopā
nostrādāju 25 gadus. Tas ir liels
spēks. Es gribētu pieminēt Nikolaju Cvetkovu, Broņislavu
Romeli, Antonu Verpahovski,
Leonīdu Šabuņko, Valdu Gredzenu, Zigrfīdu Girgensonu,
Georgu Cvetkovu, pārvaldes
priekšnieku Vladimiru Bondarevu, inženierus Rūdolfu Kermanu
un Ļevu Kotleru. Brīnišķīgi cilvēki, lai gan zinu, ka daudzu no
viņiem vairs nav.
Nāca jau arī klāt daudzi cilvēki,
var teikt, no ielas nāca un lūdzās,

lai es pieņemu, jo, ja labi strādāja, varēja tikt pie dzīvokļa. Tā
daudzus arī paņēmu, cilvēki iemācījās strādāt un vēlāk bija pateicīgi. Tagad ar izbrīnu domāju
– kā es ar to visu tiku galā? Katrs
rasējuma punktiņš bija jāatrod
dzīvē, un katrs cilvēks jānoliek
savā vietā. Vakaros bija jāpārbauda, ko nu kurš ir izdarījis, jo
pats pa dienu mūrēju. Atceros,
ka vienreiz atnāca jauniņais, bija
ziema, mēs betonējām pamatus,
bet viņš sarāvies stāvēja un drebinājās. Saku: "Kusties, citādi
nosalsi!" un uzsitu viņam uz pleca. Pēc tam viņš bieži atcerējās
to dienu un teica citiem: "Nekas,
pirmos desmit gadus būs grūti,
bet pēc tam paliks vieglāk."
Ko tagad darāt?
Bez darba man ir ļoti grūti, tāpēc
es turpinu strādāt pie kamīniem,
krāsnīm [Roberts rāda foto albumu, kurā iemūžināti desmiti
viņa darbu, aut.]. Nu jau kādus
četrdesmit gadus ar to nodarbojos. Agrāk jau brīvdienās iesāku mūrēt, man tas iepatikās, un
tagad es esmu visu Latviju apbraukājis, tā mūrēdams. Bija arī
sarežģījumi ar veselību, bet man
ir īpaša rūdījuma metode jau no
armijas laikiem – katru rītu zem
aukstas dušas.

ĪSI PAR OLAINES VĒSTURI
• Olaines kā apdzīvotas vietas veidošanās aizsākās 1939. gadā
līdz ar kūdras ieguves nozares attīstību – kūdras purvos un
kūdras brikešu fabrikā strādājošie veidoja kūdras rūpnīcas
ciemata iedzīvotāju lielāko daļu.
• 1956. gadā Olainē uzsāka jaunu rūpnīcu celtniecību,
un 1959. gadā no Rīgas uz Olaini pārcēla līmes fabriku.
• No 1962. līdz 1965. gadam Olainē tika celti jauni rūpniecības
objekti, sākās dzīvojamo ēku būvniecība.
• 1963. gadā kūdras rūpnīcas strādnieku ciemats kļuva par
Olaines pilsētciematu un saglabāja šo statusu līdz 1967. gada
februārim, kad 332 hektāru lielā teritorija, kurā bija aptuveni
septiņi tūkstoši iedzīvotāju, ieguva pilsētas tiesības.

 Turpinājums no 1. lpp.
• sociālajai darbiniecei Diānai
Traskovskai – par apzinīgu sociālā darba veikšanu;
• sociālajai darbiniecei Dianai
Kuruško – par iniciatīvu un
sekmīgu darbu sociālo gadījumu risināšanā;
• sociālajai darbiniecei Urzulai
Tībergai – par iniciatīvu un
sekmīgu darbu sociālo gadījumu risināšanā;
• sociālajai darbiniecei darbam
ar ģimenēm ar bērniem Kristiānai Grīnpaukai – par iniciatīvu un sekmīgu darbu sociālo
gadījumu risināšanā;
• sociālajai darbiniecei darbam
ar veciem cilvēkiem Lailai Antonovičai – par ilgstošu darbu,
entuziasmu, apzinīgumu un
inovatīvām idejām;

• sociālajai darbiniecei Tatjanai
Rozevskai – par ilgstošu darbu
sociālajā dienestā;
• sociālās palīdzības organizatorei Antoņinai Rozentālei – par
ilgstošu darbu sociālajā dienestā;
• rehabilitētājai Larisai Soldatovai – par izrādīto iniciatīvu
sociālā darba veikšanā;
• rehabilitētājai Ivetai Lejniecei
– par apzinīgu sociālā darba
veikšanu un spēju rast individuālu pieeju klientam;
• aprūpētājām Dzintrai Beļavskai, Regīnai Evertei, Dacei
Insbergai, Vijai Kiris, Irinai
Vasiļjevai – par ilgstošu darbu
sociālajā dienestā;
• sociālajai aprūpētājai Ingai
Jaunsleinei – par iniciatīvu,
radošo darbu un ieguldījumu
sociālās aprūpes centra tradī-

•

•
•

•

•

ciju stiprināšanā un komandas
darba attīstībā;
medmāsai Tatjanai Ivanovai –
par iniciatīvu un ieguldījumu
paškontroles sistēmas pilnveidošanā un uzturēšanā sociālās
aprūpes centrā;
aprūpētājai Inesei Molotkovai
– par godprātīgu un apzinīgu
darba pienākumu pildīšanu;
pavārei Aijai Zukulei – par
ieguldīto darbu un aktīvu līdzdalību paškontroles sistēmas
pilnveidošanā sociālās aprūpes
centrā;
saimniecības pārzinim Andrim
Ozolam – par godprātīgu un
pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu;
automobiļa vadītājam Vladimiram Maļavko – par godprātīgu un apzinīgu darba pienākumu pildīšanu.

PROJEKTA "IT'S TIME TO HELP"
5. TIKŠANĀS PORTUGĀLĒ

Projekta ietvaros piektā tikšanās notika no 30. janvāra līdz
7. februārim Portugālē, Alentežu
novada pilsētā Kuba. Tajā piedalījās skolēni un skolotāji no Latvijas, Čehijas, Vācijas, Somijas,
Portugāles un Maltas. Olaines 1.
vidusskolu braucienā pārstāvēja
10. klases skolēni Sindija Šmite,
Margarita Šteņa un Vairis Stramkalis, skolas direktors J. Volāns
un skolotājas L. Zujeva un B.
Zute.
Pirmdien skolas zālē tikāmies ar
skolas direktoru, Kubas pilsētas
municipalitātes priekšsēdētāju
un tās pārstāvjiem, noskatījāmies prezentāciju un filmu par

Kubu un Alentežu novadu. Pēcpusdienā devāmies ekskursijā pa
skolu, un skolēniem bija iespēja
piedalīties radošajā keramikas
darbnīcā.
Otrdien visi projekta dalībnieki pastāstīja citiem par savām
skolām un aktivitātēm Ekoskolu
programmā.
Trešdien devāmies mācību ekskursijā uz olīveļļas rūpnīcas
ražotni, kur mums izstāstīja, kā
tiek iegūta pirmā spieduma olīveļļa un kā atšķiras eļļas kvalitāte
atkarībā no konkrētu olīvkoku
šķirnes, dabas apstākļiem konkrētajā gadā un daudziem citiem
faktoriem. Uzzinājām arī to, kā

olīvas tika savāktas agrāk un kā
to dara mūsdienās. Pēc ekskursijas rūpnīcā bija iespēja degustēt
dažādas olīveļļas. Dienas otrajā
pusē iepazināmies ar bioloģisko
daudzveidību Alentežu novadā,
paveiktajiem darbiem zemes apūdeņošanas sistēmas izveidošanā un lauksaimniecības attīstībā.
Apmeklējām arī arodskolu, kur
veicām dažādus ar bioloģisko
daudzveidību saistītus praktiskus eksperimentus.
Ceturtdien skolā prezentējām
savu paveikto mājas darbu – mājās katrai projektā iesaistītajai
skolai bija jāsameklē atbildes uz
12 ar tēmu "Bioloģiskā daudzveidība" saistītiem jautājumiem.
Pēc prezentācijas katra skola izvērtēja padarīto, atzīmēja plusus
un mīnusus.
Piektdien piedalījāmies skolas
karnevālā "Bioloģiskā daudzveidība". Pēc karnevāla skolēni izvērtēja padarīto darbu, novērtēja
sagatavoto programmu tiešsaistes aptaujā, kā arī atzīmēja pozitīvo, ko gribētu aizgūt savā skolā
no citām skolām. Pēcpusdienā
devāmies ekskursijā un apskatījām Lisabonu.
Lilita Zujeva
Projekta koordinatore
Olaines 1. vidusskolā

BŪS DARBAVIETAS
RESOCIALIZĀCIJAS CENTRĀ
Olaines cietuma teritorijā ar Norvēģijas valsts atbalstu šobrīd
top Resocializācijas centrs atkarīgajiem notiesātajiem. Vispirms centrā tiks atklātas trīs nodaļas, vēlāk vēl piecas, tādēļ
šobrīd Ieslodzījuma vietu pārvalde rīko atkārtotu konkursu atlikušā personāla nokomplektēšanai.
PIEDĀVĀTĀS VAKANCES:
• vecākais inspektors (kontaktpersona);
• vecākais inspektors (psihologs).
Pieteikšanās termiņš ir 2016. gada 10. aprīlis, savukārt sešu
mēnešu sagatavošanas kursus plānots uzsākt 2016. gada 2. maijā, vienlaikus arī uzsākot darba tiesiskās attiecības. Kursos tiks
piedāvāts apgūt ne tikai cietumzinības, bet arī Latvijas apstākļiem pielāgotās, speciālās resocializācijas programmas "Atlantis" un "Pathfinder", kuras tiks realizētas centrā. Kursu laikā
nepieciešamības gadījumā var tikt nodrošinātas kopmītnes.
Galvenās prasības kandidātiem – motivācija strādāt ar cilvēkiem, kuru dzīvē nepieciešamas pozitīvas pārmaiņas, gatavība
dienestam tiesībsargājošā institūcijā, vismaz pirmā līmeņa augstākā izglītība un vecums līdz 40 gadiem.
Centra darbiniekiem mēs piedāvājam stabilu atalgojumu un sociālās garantijas, valsts amatpersonas statusu, kā arī darbu domubiedru kolektīvā jaunizbūvētā resocializācijas kompleksā.
Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu maris.luste@ievp.gov.lv
vai irina.logocka@ievp.gov.lv, kā arī zvanot uz tālr. 67290262.

APMEKLĒTĀJUS PIEŅEMS CITĀ LAIKĀ
Ņemot vērā iedzīvotāju lūgumu, SIA "Zeiferti" informē, ka no
2016. gada 7. aprīļa ir mainīts apmeklētāju pieņemšanas laiks.
Uzņēmums apmeklētājus pieņems
otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00,
kā arī ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00.

DKS "KŪDRA PLAST" PAZIŅOJUMS
Ņemot vērā lielo parādnieku skaitu, DKS "Kūdra Plast" valde
brīdina, ka saskaņā ar sabiedrības statūtiem nemaksātāji
tiks izslēgti, un tiem piederošie zemes gabali tiks piedāvāti
citām personām. Jautājums tiks izskatīts 31. martā.
Parādnieku saraksts pieejams, vēršoties uzņēmumā
vai www.olaine.lv.
Maksājumus par mazdārziņiem var veikt mēneša pēdējā
ceturtdienā klātienē no plkst. 18.00 līdz 19.00 Olaines
Kultūras centra foajē, Zeiferta ielā 11,
vai arī veicot pārskaitījumu uz bankas kontu:
DKS "Kūdra Plast", reģ. Nr. 40003329496,
AS "SWEDBANK", bankas kods – HABALV22,
konta Nr. LV69HABA0551035919330,
maksājuma mērķis:
"Biedru nauda un zemes noma. ZG Nr.__ sektors __".
DKS "Kūdra Plast" valde

GAIDĀM JŪSU PRIEKŠLIKUMUS STĀSTIEM PAR OLAINES TAPŠANU!
Ņemot vērā to, ka kopš februāra esam saņēmuši vairākus
ieteikumus turpmākajām intervijām rubrikas "Olaine atceras"
ietvaros, pagarinām ieteikumu
iesniegšanas termiņu līdz 30. aprīlim.
Kā jau zināt, šogad sākam gatavoties nozīmīgiem svētkiem
– piecdesmitajam Olaines dibināšanas gadam, ko kopīgi sagaidīsim 2017. gada februārī.
Viena no iecerēm ir uzrunāt
tos cilvēkus, kuri ir piedalījušies Olaines pilsētas tapšanā tās
pirmsākumos. Katrā "Olaines

Domes Vēstis" numurā – no šī
gada marta līdz nākamā gada
janvārim – publicēsim sarunu ar
vienu cilvēku, kurš varētu mums
izstāstīt savu stāstu par Olaines
dibināšanu un pirmajiem pilsētas
dzīves gadiem. Kāda bija mūsu
pilsētas ikdiena sešdesmitajos
gados? Kā Olaine tika iecerēta
un būvēta? Kur un kā ļaudis atpūtās? Šie un citi līdzīgi jautājumi – un olainiešu atmiņās ietvertās atbildes uz tiem – veidos kopīgu stāstu par to, kādas ir mūsu
pilsētas saknes.
Aicinām ikvienu no jums, kurš

pats var dalīties savā stāstā par
Olaines pirmsākumiem vai arī
var ieteikt kādu cilvēku, kura
stāsts par to varētu būt interesants, iesūtīt mums pieteikumu! Tajā jānorāda cilvēka vārds,
uzvārds un kontaktinformācija,
kā arī īsa informācija par atmiņu vai notikumu, par kuru šis
cilvēks varētu mums pastāstīt.
Sarunas ar interesantāko stāstu
autoriem interviju formātā tiks
publicētas izdevumā "Olaines
Domes Vēstis" – katrā numurā
viena intervija. Iesūtītos stāstus
vērtēs pilsētas 50. gadadienas

svētku koncepcijas izstrādes darba grupa.
Aicinām iesūtīt arī vēsturiskas
fotogrāfijas (tās tiks ieskenētas,
oriģinālus atdosim īpašniekiem)
vai arī diapozitīvus, vai negatīvus (melnbaltus vai krāsainus),
dokumentu kopijas, interesantus
faktus vai notikumus, un citus
materiālus, kas, jūsuprāt, būtu
vērtīgs papildinājums pilsētas
50. jubilejā.
Ieteikumus par intervējamajiem
cilvēkiem gaidīsim līdz šī gada
30. aprīlim uz e-pastu
olainesdome@olaine.lv vai pa

pastu – Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines novads, LV-2114, ar norādi "Olaine atceras". Klātienē
vēstules, fotogrāfijas, stāstus un
citus materiālus var atstāt Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33
(1. stāvā), Olainē.
Neviens no vērtīgajiem stāstiem
neies zudumā, jo esam iecerējuši
izveidot īpašu sadaļu pašvaldības portālā, kā arī svētku programmas ietvaros taps cita veida
izdevumi, kur mums lieti noderēs jūsu līdzdalība.
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OLAINES SPORTA CENTRS ZIŅO

NOSLĒDZIES ZIEMAS TURNĪRS ZOLĒ

NOSLĒGUSIES HOKEJA TURNĪRA "OLAINES SPORTA
CENTRA KAUSS" PIEKTĀ SEZONA
4. martā norisinājās pēdējā, izšķirošā amatieru hokeja turnīra
"Olaines Sporta centra kauss
2016" spēle. Šī turnīra sezona
bija ļoti īpaša, jo tā norisinājās
jau piekto reizi. Trīs mēnešu
garumā par kausu cīnījās astoņas dažādas hokeja komandas – "Gaismas Stars", "SKM",
"Vandāļi", "Vilkači", "Olaine",
"Pipari", "Predators" un "Olaine
Juniors".
Trīs mēnešu garumā tika aizvadītas 40 aizraujošas, pārsteidzošas un emocijām bagātas hokeja
spēles. Līdz finālam tika četras
stiprākās komandas. Par turnīra
III vietu, līdz divām uzvarām,
cīnījās komandas "Olaine" un
"Olaine Juniors", un meistarīgākā šogad izrādījās komanda
"Olaine", izcīnot sev bronzas
medaļas.

Vislielākā intriga un cīņa par I
vietu norisinājās starp komandām "Predators" un "Pipari".
Lai noteiktu uzvarētāju, bija
nepieciešamas trīs spēles, kurās
neviena no komandām nevēlējās tik vienkārši atdot uzvarētāju
kausu. Pēdējā un izšķirošajā spēlē komanda "Pipari" izcīnīja uzvaru un kļuva par Olaines Sporta
centra kausa ieguvējiem jubilejas sezonā.
Apbalvošanas ceremonijā tika
sveikti arī turnīra labākie spēlētāji:
• labākais vārtsargs –
Ivars Veits (HK "SKM");
• labākais aizsargs –
Krists Indrošonoks
(HK "Olaine Juniors");
• labākais uzbrucējs –
Eduards Artemjevs
(HK "Predators");

• MVP jeb vērtīgākais spēlētājs
– Edgars Romanovičs
(HK "Pipari").
Pateicoties turnīra atbalstītājiem,
šogad tika sveikts arī turnīra
jaunākais spēlētājs – Roberts
Mezītis (HK "Pipari") – un turnīra visvairāk pieredzējušais vai
vecākais spēlētājs – Jurijs Butakovs (HK "Olaine").
Olaines Sporta centrs izsaka
lielu pateicību turnīra atbalstītājiem – Olaines novada domei,
AS "Olainfarm" un veikalam
"Hokejam.lv", kā arī visām astoņām komandām par izturību un
dalību rīkotajā turnīrā.
Liels paldies arī visiem turnīra
līdzjutējiem!
Uz tikšanos nākamajā,
sestajā sezonā!

12. martā Olaines Sporta namā tika aizvadīta trešā un pēdējā
kārta Olaines novada ziemas zoles turnīram.
Noslēdzošajā kārtā tika ne tikai noskaidroti šī posma
uzvarētāji, bet sveikti visa kopvērtējuma labākie spēlētāji.
Noslēdzošajā posmā laurus plūca Jānis Placēns, aiz sevis
atstājot Vilni Romanovski un Uldi Puriņu. Tomēr kā visa
turnīra galvenais līderis tika sveikts Gatis Bidiņš.
Otro godalgoto vietu izcīnīja Andris Pušmucāns,
un trešo – Jāzeps Ģinēvičs.
Olaines Sporta centra kolektīvs izsaka lielu pateicību
visiem 37 spēlētājiem, kas piedalījās sacensībās, un
galvenajam sacensību tiesnesim Mārtiņam Jurkevicam
par palīdzību sacensību organizēšanā un tiesāšanā!
Rezultāti – www.olainessports.lv.
Uz tikšanos jau nākamajos zoles turnīros!

VAKARA LĪGA
GALDA TENISĀ

Tiek organizēta vakara līga galda tenisā.
Sīkāka informācija par spēļu norisi, vietu un laiku pieejama,
zvanot A. Šlikovam uz 29352398 vai rakstot uz
a73olaine@gmail.com.
Galda tenisa spēļu vakari norisināsies gan Olainē
(Olaines Sporta namā), gan Jaunolainē
(Jaunolaines Kultūras namā).

PIESAKIES PĀRSTĀVĒT
OLAINES NOVADU VETERĀNU
SPORTA SPĒLĒS!

AR FK "JAUNOLAINE" UZVARU NOSLĒDZIES
TELPU FUTBOLA ČEMPIONĀTS
6. martā norisinājās pēdējā
"Olaines novada telpu futbola
čempionāta 2016" spēle, kurā
tikās FK "Baltika" un "Olaines
FK". Pēc spēles notika apbalvošanas ceremonija, kurā tika
sveiktas visas futbola komandas
un labākie spēlētāji.
Turnīrs norisinājās trīs mēnešu
garumā, un tajā piedalījās sep-
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tiņas dažādas futbola komandas gan no Olaines, gan Rīgas.
Turnīru organizēja Olaines
Sporta centrs sadarbībā ar AFA
"Olaine". Olaines Sporta centra
kolektīvs izsaka lielu pateicību
Jevgēnijam Mihaļkovam par turnīra organizēšanu un iniciatīvu,
kā arī visām futbola komandām
par piedalīšanos!

Par turnīra čempioniem kļuva
FK "Jaunolaine", iegūstot 31
punktu. Godalgoto otro vietu izcīnīja "Olaines FK" (25 punkti),
bet trešo vietu ieguva Olaines
Futbola veterānu komanda
(22 punkti).
Par labāko spēlētāju tika atzīts
Vitālijs Makejevs, bet labākais
vārtu sargs bija Julius Morozs.

Olaines Sporta centrs aicina pieteikties novada iedzīvotājus
pārstāvēt Olaines novadu 53. veterānu sporta spēlēs. Aicinām
jūs iepazīties ar sporta veidiem un nepieciešamo vecuma
kategoriju Olaines Sporta centra mājaslapā –
www.olainessports.lv!
Olaines Sporta centrs nodrošina dalības maksu un iespēju
robežās arī transportu uz sacensību norises vietu.
Sīkāka informācija un pieteikšanās – tālr. 26658689
vai e-pasts: sports@olaine.lv.

ĀTRI UN ĒRTI!

Informējam, ka tagad arī pašvaldības sociālo tīklu kontos
ir iespējams sekot līdzi noderīgai informācijai un
aktualitātēm Olaines novadā.
Īpaši aicinām pievienoties pašvaldības oficiālajām lapām
www.draugiem.lv/olaine/
un www.facebook.com/OlainesNovadaPasvaldiba.
Pievienojies mums un uzzini pirmais!

ĪSTENO SAVAS IDEJAS
AR PROJEKTIEM
LEADER PIEEJĀ
Ideja jau kādu laiku gaida īstenošanu? Vēlies uzlabot savu
novadu, uzsākt vai attīstīt uzņēmumu? Smelies atbalstu
Eiropas
Lauksaimniecības
fondā lauku attīstībai! Biedrība "Pierīgas Partnerība" izsludina projektu iesniegšanas
1. kārtu Babītes, Mārupes un
Olaines novados — projektu
iesniegšana notiks no šī gada
15. aprīļa līdz 16. maijam!
Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pašu iedzīvotāju iniciēta attīstība, izvirzītas
prioritātes un mērķi. Pagājušais
gads tika pavadīts, izstrādājot
vietējās novadu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
2015.–2020. gadam. Stratēģijā
ir iekļauti viedokļi no organizētajiem iedzīvotāju forumiem un
darba grupām, veiktajām aptaujām, teritorijas analīzes un citām
aktivitātēm.
19. februārī Zemkopības ministrija pieņēma lēmumu par biedrības "Pierīgas partnerība" izstrādātās Babītes, Mārupes un Olaines novadu attīstības stratēģijas
apstiprināšanu, piešķirot finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
1 478 965,96 EUR apmērā. Līdz
ar to biedrībai ir dota iespēja izsludināt 1. kārtu, un jebkurš interesents var iesniegt projektu,
lai veidotu labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku
teritoriju attīstībai, kā arī uzlabotu sociālo situāciju laukos.

Šajā programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta vietējās
ekonomikas attīstībai, paredzot
finansējumu jaunu uzņēmumu
dibināšanai un esošo uzņēmumu
attīstībai (īpaši lauku tūrismam,
lauku ekonomikas dažādošanai
uzņēmumiem, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 70 000 EUR,
un mājražošanai), un atbalstu
var saņemt arī dabas un kultūrvēsturisko objektu sakārtošanai
un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
UZZINI, PIESAKIES,
IESAISTIES!
Aicinām potenciālos projektu
sagatavotājus laicīgi iepazīties
ar teritorijas attīstības stratēģiju, atbalsta nosacījumiem,
pārdomāt projekta ideju un
kārtīgi sagatavoties projekta konkursam. Priekšroka
tiek dota projektiem, kas rada
ilgtspējīgus rezultātus, paredz
inovatīvus risinājumus, veicina
nodarbinātību un tiek īstenoti sadarbībā. Tāpat tiks vērtēts labuma guvēju loks, projekta ietekmes teritorija, jauniešu iesaiste
projekta īstenošanā un tā rezultātu izmantošanā, kā arī projekta
rezultātu pieejamība cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām.
Vairāk par projektu konkursu
var uzzināt tīmekļa vietnē
www.pierigaspartneriba.lv/
jaunumi/projektu-1kartas-izsludinasana.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

ĪSTENO SAVAS IDEJAS
Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina projektu iesniegšanas 1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. — 2020.
gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros
apstiprinātās
stratēģijas ieviešanai.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai | € 100 000
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas
iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai | € 100 000
1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai | € 50 000
MĒRĶI, RĪCĪBAS UN
vienam projektam — 20 000 EUR; ja būvniecības izmaksas pārsniedz 70% — 50 000 EUR
1. KĀRTĀ
UZLABOTAS SOCIĀLĀS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
PIEEJAMAIS
2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana| € 80 000
FINANSĒJUMS
vienam projektam — 15 000 EUR; ja plānots izveidot jaunu publisko ēku — 50 000 EUR
SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE
3.2. Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai | € 80 000
vienam projektam — 15 000 EUR; kultūras objekta labiekārtošanai — 50 000 EUR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

KAD? | 15. APRĪLIS — 16. MAIJS
KUR IESNIEGT? |

Klātienē: Mazcenu aleja 33, Jaunmārupe (28644888) / Zemgales iela 33, Olaine (67146030)
Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā: eps.lad.gov.lv
Ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu: lad@lad.gov.lv

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ

Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā — divi gadi

______________________________________________________________________________________________________________

UZZINI
PIESAKIES
IESAISTIES

Biedrība “Pierīgas Partnerība”,
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe,
Kontaktpersona — Alīna Lukjanceva,
Mob.tālr. 28644888, info@pierigaspartneriba.lv
www.facebook.com/pierigaspartneriba
www.pierigaspartneriba.lv

Pašvaldībām energoefektivitātes pasākumu
īstenošanai būs pieejami 47 miljoni eiro

VIRSLĪGAS FUTBOLS "CIEMOJAS" OLAINĒ
Viens no šīs sezonas "SYNOTip" futbola Virslīgas favorītiem,
FK "Jelgava", Olaines stadionā aizvada savas pirmās šīs sezonas
spēles. 12. martā FK "Jelgava" ar 4:0 sagrāva ambiciozo
debitantu FK "Rīgas Futbola skola".
4. aprīlī plkst. 18 jelgavnieki Olaines stadionā stāsies pretī
čempionam FK "Liepāja", bet 13. aprīlī plkst. 18 Latvijas
kausa 1/4 fināla mačā viņi tiksies ar FK "Babīte" komandu.
Aicinām visus sporta draugus apmeklēt virslīgas spēles
Olaines stadionā! Informācija par Jelgavas komandu pieejama
www.fkjelgava.lv.
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.

Valdība martā atbalstīja Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
priekšlikumu sniegt finansiālu
atbalstu pašvaldībām energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Latvijā, šim mērķim
piešķirot 47 miljonus eiro no
Eiropas reģionālā attīstības
fonda (ERAF)*.
ES fondu līdzekļi būs pieejami
pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai atbilstoši
pašvaldību integrētajiem attīs-

tības plāniem, kā arī lokālo siltumavotu nomaiņai (kā papild
elements), t. sk. veicot pielāgošanu atjaunojamo energoresursu
izmantošanai.
Atbalsts pašvaldībām tiks orga
nizēts divās atlases kārtās –
1. kārtā uz 31,3 milj. eiro no
ERAF varēs pretendēt deviņas
republikas pilsētas, bet 2. kārtā
uz 15,7 milj. eiro – 110 novadu
pašvaldības.
"Lai veicinātu energoefektivitātes pasākumu īstenošanu pašvaldībās, esam raduši iespēju šim

mērķim līdz 2020. gadam piešķirt 47 miljonus eiro ES finansējuma. Tas nozīmē, ka arī turpmāk pašvaldības varēs palielināt
infrastruktūras energoefektivitāti. Vienlaikus tas varētu motivēt
uzņēmējus Latvijā attīstīt būvmateriālu un pasīvo ēku ražošanu," uzsver vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs
Kaspars Gerhards.
* Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā 2014.–2020. ga
dam.

Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas SIA "Rīgas meži"
nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds" daļai
(kadastra apzīmējums 80800060576) publisko apspriešanu
Olaines novada pašvaldība 2016.
gada 23. marta domes sēdē pieņēma lēmumu "Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas SIA
"Rīgas meži" nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds"
daļai (kadastra apzīmējums
80800060576) nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai" (3. prot., 18. p.).

Publiskā apspriešana notiks
no 2016. gada 4. aprīļa līdz
2016. gada 25. aprīlim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada
21. aprīlī plkst. 18.00 Olaines
novada domes sēžu zālē, 2. stāvā (224. kab.), Zemgales ielā 33,
Olainē.
Ar detālplānojumu var iepazī-

ties Olaines novada domē tās
pieņemšanas laikos vai interneta
vietnē www.olaine.lv.
Rakstiskus priekšlikumus sūtīt
Olaines novada domei uz adresi:
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, vai elektroniski uz e-pastu:
olainesdome@olaine.lv.
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KONKURSĀ NOSKAIDRO SKANĪGĀKOS "CĀĻUS"

12. martā Olaines Kultūras namā
notika konkurss "Olaines Cālis
2016". Šogad konkursā piedalījās 16 jaunie dziedātāji vecuma
grupā no četriem līdz sešiem
gadiem. Tie bija: Sofija Frančes
ka Ramza, Renārs Kozlovskis,
Sofija Šimanauska, Anželina
Hortjunova-Ežerskite,
Sofija

Karpoviča, Marija Prohorova,
Jūlija Račika, Darja Būšmanova,
Anna Jarmoloviča, Klāra Kokoreviča, Sindija Dravniece, Sintija Matisone, Elza Zellāne, Marta
Antoņeviča, Reinis Janitēns un
Linda Suharska.
Konkursā godalgotas vietas
ieguva:

1. vietu – Sofija Frančeska
Ramza, skolotāja Jūlija
Streļajeva;
1. vietu – Jūlija Račika,
skolotāja Jūlija Streļajeva;
2. vietu – Linda Suharska,
skolotāja Aija Liepiņa;
3. vietu – Marta Antoņeviča,
skolotāja Aija Liepiņa.

Konkursa dalībniekus vērtēja
žūrijas komisija:
• mūzikas pedagoģe, bērnu un
pieaugušo ansambļu vadītāja
Sanita Šeflere;
• mūzikas pedagoģe, Olaines
Mūzikas un mākslas skolas
klavierspēles pasniedzēja
Diāna Sumina;

• vokālā pedagoģe Zane
Jankuna.

3. aprīlī Salaspilī notiks reģionālais konkurss "Skanīgais
Cālis 2016", kurā Olaines novadu pārstāvēs Jūlija Račika
un Marta Antoņeviča.

Foto galerija pieejama www.olaine.lv

Attaisnotie izdevumi par bērnu interešu izglītības apguvi

Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 336 1.1. apakšpunktu, ja jūs plānojat 2017. gadā iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadu, attaisnotajos
izdevumos varēsiet iekļaut arī izdevumus par jūsu bērnu interešu izglītības apguvi 2016. gadā, ja jūsu bērni apguvuši tādas interešu izglītības programmas, kuru īstenotāji ir
juridiskās un fiziskās personas, kas saņēmušas licences Olaines novada pašvaldībā. Lai jūs varētu iekļaut deklarācijā šos izdevumus, jums būs jāiesniedz kāds no maksājumu
apliecinošajiem dokumentiem: kvīts, čeks, maksājuma uzdevums, kredītiestādes konta izraksts vai internetbankas maksājuma uzdevums.
JURIDISKĀS UN FIZISKĀS PERSONAS, KAS IR SAŅĒMUŠAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCES OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Programmas nosaukums
Nodarbību vieta
Īstenotājs
Licences
			
derīguma termiņš
Montesori attīstības nodarbības
Jelgavas iela 15, Olaine
Biedrība Olaines ģimeņu atbalstam "Pumpurs" 17.03.2019.
Angļu valoda vecākā pirmsskolas vecuma bērniem
PII "Zīle", Kūdras iela 9, Olaine
SIA "Bērnu attīstības
23.09.2016.
(5–6 gadus veciem bērniem)		
un izklaides centrs DAIKO"
Angļu valoda vecākā pirmsskolas vecuma bērniem
PII "Zīle", Kūdras iela 9, Olaine
SIA "Bērnu attīstības
23.09.2016.
(6–7 gadus veciem bērniem)		
un izklaides centrs DAIKO"
Sporta deju studija "DanceArt"
Jaunolaines Kultūras nams,
Biedrība "ArtDance"
26.09.2017.
Meža iela 2, Jaunolaine		
Angļu valodas programma
PII "Dzērvenīte", Zemgales iela 39,
Dina Baltaiskalna
10.10.2017.
pirmsskolas vecuma bērniem
Olaine, un PII "Zīle", Kūdras iela 9, Olaine		
Angļu valodas programma pirmsskolas
PII "Zīle", Kūdras iela 9, Olaine
SIA "Bērnu attīstības
01.11.2017.
vecuma bērniem		
un izklaides centrs DAIKO"
Sporta deju pamatiemaņas 4–5 gadus veciem bērniem
PII "Zīle", Kūdras iela 9, Olaine
Inga Cepīte
30.09.2018.
Sporta deju pamatiemaņas 6–7 gadus veciem bērniem
PII "Zīle", Kūdras iela 9, Olaine
Inga Cepīte
30.09.2018.
"Bērnu fitness" 4–5 gadus veciem bērniem
PII "Zīle", Kūdras iela 9, Olaine
Jevgēnija Konošonoka
30.09.2018.
"Bērnu fitness" 5–7 gadus veciem bērniem
PII "Zīle", Kūdras iela 9, Olaine
Jevgēnija Konošonoka
30.09.2018.
Austrumcīņa "Džosui karatē"
Olaines 2. vidusskola, Skolas iela 2, Olaine
Biedrība "Latvijas Džosui karatē federācija"
20.10.2018.
Kustību studijas "Marmelāde" aerobikas un mūsdienu
Jaunolaines Kultūras nams,
Zaiga Oše
11.02.2019.
deju nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem
Meža iela 2, Jaunolaine			
Sīkāka informācija par gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu:
www.vid.gov.lv

SVARĪGA INFORMĀCIJA VECĀKIEM
Saskaņā ar 2014. gada 29. janvāra Olaines novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 5 "Pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Olaines novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs" vecākiem, kuri reģistrējuši
bērnu pirmsskolas izglītības iestādē, katru gadu aprīlī ir
jāierodas iestādē un jāveic pārreģistrācija līdz brīdim,
kad bērnam tiek nodrošināta vieta.
Aicinām vecākus to izdarīt!

IZSOLĪS ZEMES GABALUS
23. marta Olaines novada domes sēdē pieņemts lēmums
apstiprināt Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes
gabalu nomas izsoles noteikumus.
Izsoles dalībnieku pieteikšanās termiņš ir 2016. gada 14. aprīļa
plkst. 12.00. Izsole notiks 2016. gada 19. aprīlī,
Zemgales ielā 33, Olainē, otrajā stāvā, 226. kabinetā.
Ar visiem izsoles noteikumiem var iepazīties Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā, 1. stāvā, Zemgales ielā 33,
Olainē, kā arī interneta vietnē www.olaine.lv.
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INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM!

Tieslietu ministrija izstrādājusi
vadlīnijas Latvijas valstspiederīgajiem bērnu tiesību aizsardzībai
Apvienotajā Karalistē.
Vadlīnijas paredzētas, lai ieteikumu un padomu veidā informētu Latvijas ģimenes par to,
kas jāņem vērā bērnu interešu
aizsardzībai, pārceļoties uz dzīvi
šajā valstī.
Tieslietu ministrija vērš sabiedrības uzmanību uz to, ka, izceļojot
ar bērniem uz citu valsti, Latvijas valstspiederīgajiem jāievēro
konkrētās valsts likumi, kā arī
noteiktie bērnu aprūpes standarti
un tradīcijas.
Reaģējot uz gadījumiem, kad
ārvalstu dienesti šķīruši bērnus
no Latvijas valstspiederīgo ģimenēm dažādu pārkāpumu dēļ,
2015. gada 16. decembrī starp
institūciju darba grupa tieslietu
ministra Dzintara Rasnača vadībā vienojās par informatīvās
un juridiskās palīdzības papla-

šināšanu Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzībai ārvalstīs.
Līdz ar to tika uzsākts darbs pie
šādu vadlīniju izstrādes.
Vadlīnijās iekļautās rekomendācijas palīdzēs Latvijas valstspiederīgajiem orientēties Apvienotajā Karalistē noteiktajā kārtībā,
nosacījumos un specifiskajās
prasībās attiecībā uz bērnu tiesību un interešu aizsardzību. Īpaša
uzmanība ir veltīta būtiskākajām
atšķirībām starp Latviju un Apvienoto Karalisti, vecāku tiesībām un pienākumiem, līdz ar to

tiks risināti arī iepriekš minētās
problēmas cēloņi.
Vispirms ir izstrādātas vadlīnijas
attiecībā uz Apvienoto Karalisti,
šobrīd notiek darbs pie vadlīnijām arī attiecībā uz Īriju, Vāciju
un Norvēģiju – valstīm, kur visbiežāk no Latvijas izceļojošās
ģimenes nonāk sociālo dienestu
redzeslokā saistībā ar bērnu aprūpes noteikumu neievērošanu.
Ar vadlīnijām un infografiku iespējams iepazīties Tieslietu ministrijas mājaslapā
www.tm.gov.lv.

Olaines Mūzikas un mākslas skolai jauna mājaslapa
Olaines Mūzikas un mākslas skolai izveidota jauna mājaslapa –
www.omms.lv.
Tajā ir pieejama aktuālā informācija par skolas darbību un
mācību programmām, kā arī apskatāmas foto galerijas.
Jaunumu sadaļā informācija tiks papildināta laika gaitā, un
aicinām sekot līdzi informācijai arī sociālo tīklu kontos!
Olaines Mūzikas un mākslas skola atrodas Zemgales ielā 31.

• PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (FEBRUĀRIS) •
• Akceptēt SIA "Zeiferti" dalībnieku 2016. gada 12. februāra ārkārtas
pilnsapulces lēmumu par SIA "Zeiferti" pamatkapitāla palielināšanu
par 153 834 EUR, izdarot naudas
ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā (līdz 2016. gada 11. aprīlim) no
pašvaldības budžeta, saņemot pretī 153 834 kapitāla daļas, ar mērķi
attīstīt SIA "Zeiferti" pamatdarbību
(centralizētās siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus).
• Palielināt SIA "Olaines veselības centrs" pamatkapitālu par
40 000 EUR, izdarot naudas ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā
(līdz 2016. gada 24. aprīlim) no
pašvaldības budžeta, saņemot pretī
40 000 kapitāla daļas, ar mērķi attīstīt SIA "Olaines veselības centrs"
pamatdarbību (uzlabot ārstniecības
pakalpojumus – iegādāties jaunu
rentgena aparātu).
• Apstiprināt nolikumu Nr. NOL2/
2016 "Olaines novada pašvaldības
iepirkumu komisijas nolikums".
Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pastāvīgo iepirkumu komisiju
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Ģirts Batrags – izpilddirektors;
komisijas locekļi: Kristīne Matuzone – izpilddirektora vietniece, Inese Čepule – Īpašuma un juridiskās
nodaļas vadītāja, Kristaps Kauliņš
– Attīstības nodaļas vadītājs, Anita
Rituma – iepirkumu vadītāja, Marija
Jurša – būvinženiere.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. SN2/2016 "Olaines novada pašvaldības nolikums".
• Apstiprināt nolikumu Nr. NOL3/
2016 "Olaines novada pašvaldības
atlīdzības nolikums".
• Apstiprināt nolikumu Nr. NOL4/
2016 "Olaines novada pašvaldības
bērnu un jauniešu vasaras nometņu
projektu konkurss".
• Apstiprināt noteikumus Nr.
NOT1/2016 "Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā".
• Atbalstīt Olaines novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļas

ieceri sagatavot un iesniegt projekta
pieteikumu Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras projektu konkursam "Atbalsts jauniešu centru
darbības nodrošināšanai pašvaldībās
ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu
piederības apziņu". Valsts budžeta
finansējuma piešķiršanas gadījumā
piešķirt projekta īstenošanai nepieciešamos 20% no kopējā projektam
piešķirtā finansējuma, kurus JSPA
pārskaitīs pašvaldības budžetā 30
darba dienu laikā pēc projekta no
slēguma pārskata apstiprināšanas.
• Piešķirt biedrībai "Jāņupes iedzīvotāji" pašvaldības finansējumu
3655 EUR apmērā, ja Valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības
fonds" apakšprogrammas "Vides
aizsardzības projekti" vadlīniju "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātes "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana" I kārtā tiks atbalstīta biedrības "Jāņupes iedzīvotāji" projekta
"Videi draudzīgi dārzi un sētas"
īstenošana. Uzdot biedrībai "Jāņ
upes iedzīvotāji" pēc projekta "Videi
draudzīgi dārzi un sētas" īstenošanas
iesniegt atskaiti par finanšu līdzekļu
izlietojumu (pievienojot attaisnojošos grāmatvedības dokumentus
(līgumus, rēķinus, aktus u.c.) un
maksājumu uzdevumu kopijas),
piešķirtā finansējuma neizlietošanas
gadījumā atmaksāt Olaines novada
pašvaldībai neizlietoto finansējumu.
• Piekrist atsavināt pašvaldībai piederošo zemes gabalu dārzkopības sabiedrībā (turpmāk – d/s) "Jāņupe 2"
Nr. 327/101, Jāņupē, Olaines novadā (0,0543 ha platībā), mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai pasūtīt
sertificēta, licenzēta vērtētāja pārdošanas cenas novērtējumu par zemes
gabalu d/s "Jāņupe 2" Nr. 327/101,
Jāņupē (0,0543 ha platībā), iesniegt
lēmuma projektu ar sagatavotiem izsoles noteikumiem par pašvaldības
atsavināmā zemes gabala d/s "Jāņ
upe 2" Nr. 327/101, Jāņupē, publiskās izsoles organizēšanu.
• Veikt grozījumus Olaines novada
domes 2015. gada 28. janvāra sēdes
lēmumā "Par piekrišanu pārņemt
SIA "Olaines Logistics Parks" piederošo mantu (inženierbūves) – ceļu
(kompleksu), ūdensapgādes tīklu un

apgaismojuma tīklu infrastruktūru – pašvaldības bilancē un piešķirt
nekustamā īpašuma nodokļa atlaides SIA "Olaines Logistics Parks"
par nekustamo īpašumu "Šarlotes",
Grēnēs, Olaines novadā": izteikt
1. punktu šādā redakcijā: "Piekrist
pieņemt Olaines novada pašvaldības īpašumā SIA "Olaines Logistics
Parks" piederošo mantu (inženierbūves) – ceļu (kompleksu), ūdensapgādes tīklu un apgaismojuma
tīklu infrastruktūru – bez atlīdzības,
noslēdzot dāvinājuma līgumu ar uzlikumu."; aizstāt 2. punktā vārdus
"noslēgt abpusēju vienošanos" ar
vārdiem "noslēgt dāvinājuma līgumu ar uzlikumu"; svītrot 3. punktā
skaitli un vārdu "2015. un".
• Slēgt pirkuma līgumu ar zemes
nomnieku E. L. par pašvaldībai
piederošā zemes gabala "Jēkabi 2",
Pārolainē (0,5059 ha platībā), atsavināšanu.
• Apstiprināt Z. P. siltumnīcas, kas
atrodas d/s "Medņi" Nr. 89, Jāņupē,
Olaines novadā, uzturēšanai nepieciešamo zemes gabalu 0,0594 ha
platībā. Iznomāt Z. P. zemes gabalu 0,0594 ha platībā d/s "Medņi"
Nr. 89, Jāņupē, Olaines novadā, noslēdzot Lauku apvidus zemes nomas
līgumu līdz 2022. gada 31. janvārim, nosakot gada nomas maksu
0,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
• Slēgt Vienošanos pie 2008. gada
27. marta nedzīvojamo telpu Zemgales ielā 33, Olainē, nomas līguma,
noslēgta ar VSAA, par līguma grozīšanu, pagarinot līguma termiņu līdz
2017. gada 28. februārim.
• Slēgt Vienošanos pie 2015. gada
15. septembra nomas līguma "Nedzīvojamo telpu nomas līgums LTC15-001178, Meža ielā 2, Jaunolainē,
Olaines pagastā, Olaines novadā",
noslēgta ar SIA "Lattelecom", par
līguma grozīšanu, pagarinot līguma
termiņu līdz 2017. gada 31. jūlijam.
• Apstiprināt 2016. gada 23. februāra pašvaldības divistabu dzīvokļa
īpašuma Gaismas ielā 6-10, Stūnīšos, Olaines novadā, īres tiesību izsoles protokolu.

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu "Rīts Nr. 19/67" divos atsevišķos nekustamos īpašumos (turpmāk
– NĪ).
• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu "Stūnīši Nr. 125/126" divos atsevišķos NĪ.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu dārzkopības kooperatīvajai
sabiedrībai "Pavasaris OL", Viršos,
Olaines novadā.
• Veikt precizējumus Olaines novada domes 2015. gada 25. marta
sēdes lēmuma "Par zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamajam īpašumam "Ūdensrozes", Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā" pielikumā, izsakot 3. punktu
"Projekta mērķis" šādā redakcijā:
"Nekustamā īpašuma sadalīšanu, izveidojot trīs patstāvīgus nekustamos
īpašumus, apgrūtinājumu precizēšanu, piekļūšanas iespēju jaunizveidotiem nekustamiem īpašumiem
nodrošina no esošā ceļa servitūta
– saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
1000 0020 6051 reģistrēto."
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu NĪ "Lielšļūkas", Ielejās,
Olaines novadā, sadalot zemes vienību divos patstāvīgos NĪ.
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu NĪ Lielupes ielā 2 un
Lielupes ielai, Jaunolainē, Olaines
novadā, pārkārtojot zemes vienību
robežas, atdalot no Lielupes ielas
ar kadastra numuru 8080 008 0685
1/16 domājamo daļu un pievienojot
to NĪ Lielupes ielā 2.
• Piešķirt 467,24 EUR sociālā dzīvokļa Parka ielā 4, Olainē, apkures
radiatoru (2 gab.) nomaiņai.
• Ārpus kārtas piešķirt vietu
A. G. Olaines PII "Dzērvenīte"
pirmsskolas izglītības programmas (kods 01011121) apguvei ar
2016. gada 1. septembri.
• Uzdot SIA "Zeiferti" un A. L.
noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu
par dzīvojamām telpām dzīvojamā mājā "Pēternieki" (Pēterniekos,

Olaines novadā) iepriekšējā īrnieka
vietā.
• Pagarināt dzīvojamās telpas
Rīgas ielā 8, Olainē, īres lietošanas tiesības S. K. uz 2 gadiem (no
2016. gada 1. marta līdz 2018. gada
28. februārim).
• Piekrist iemitināt S. I. pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpās
Stacijas ielā 34, Olainē, kā citu personu bez patstāvīgām tiesībām. Noteikt, ka S. I. dzīvojamo telpu Stacijas ielā 34, Olainē, lietošanas kārtība
tiek noteikta, savstarpēji vienojoties
ar dzīvokļa īrnieku I. M., un šo abu
personu savstarpējā vienošanās nav
saistoša pašvaldībai un AS "Olaines
ūdens un siltums".
• Uzņemt E. B. un M. S. ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai
Olaines sociālās aprūpes centrā uz
pastāvīgu laiku.
• Atbrīvot Līgu Margevičus no
Olaines novada bāriņtiesas locekļa
amata ar 2016. gada 29. februāri.
• Izsludināt pieteikšanos uz Olaines novada bāriņtiesas locekļa vēlēšanām līdz 2016. gada 31. martam.
• Noteikt bāriņtiesas locekļa vēlēšanas Olaines novada domes sēdē
2016. gada 27. aprīlī. Uzdot kancelejas vadītājai B. Vigupei izvērtēt
Olaines novada bāriņtiesas locekļa kandidātus, ņemot vērā likuma
"Bāriņtiesas likums" 9. panta piekto
daļu, 10. pantu un 11. pantu, un iesniegt domes lēmuma projektu "Par
Olaines novada bāriņtiesas vēlēšanām" izskatīšanai Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas aprīļa mēneša sēdē.
• Atļaut Kristapam Kauliņam savienot Olaines novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja amatu ar
Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa amatu, SIA
"Kart group" valdes locekļa amatu,
AS "Ceļuprojekts" padomes priekšsēdētāja amatu, biedrības "Pierīgas
partnerība" padomes locekļa amatu
un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Druva" valdes priekšsēdētāja
amatu.

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties mājas lapas www.olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.

Jauns, inovatīvs pakalpojums Latvijā – Badiju kustība
No šī gada sākuma Rīgā, Pierīgā,
Ogrē un Kuldīgā darbu sākuši
Latvijas Badiji ("buddy" angļu
val. – tuvs draugs) – brīvprātīgie, kuri HIV inficētajiem sniedz
"līdzīgs-līdzīgam" atbalsta pakalpojumu. Badiju kustība Latvijā dzimusi, pateicoties biedrības
"DIA+LOGS" (atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS) īstenotajam un "ViiV HealthCare" Eiropas programmas "Positive Action"
atbalstītajam projektam "Latvijas
Badiji un atbalsts HIV pozitīvajiem
cilvēkiem".
Badiji – tuvi cilvēki, kas pavada
savu aizbilstamo visās aktivitātēs,
uzticami, labi draugi jeb biedri. Tās
ir attiecības starp diviem cilvēkiem,
kurus (iespējams) skar līdzīgas
problēmas un kuru starpā veidojas
dziļa savstarpēja sapratne. Badija
uzdevums ir sniegt noteiktus pakalpojumus un atbalstu, tādējādi
veicinot HIV inficēta indivīda integ-

rāciju. Badiju komandā ietilpst 20
apmācīti un motivēti cilvēki, tostarp
aptuveni 10 Rīgas Stradiņa universitātes studenti, paši HIV inficētie,
draugi un speciālisti, kas jau strādā
HIV/AIDS laukā.
Nepieciešamība pēc šāda pakalpojuma mūsu valstī ir ļoti liela. Šobrīd
ir reģistrēti vairāk nekā 6000 ar HIV
inficētie, turklāt Latvija ieņem otro
vietu Eiropas Savienībā ar jaunatklāto HIV infekcijas gadījumu skaitu. Šim skaitam ir tendence ar katru
gadu palielināties. Pastāv ārstēšanās
iespējas un valsts garantētie sociālie
pakalpojumi HIV inficētajām personām, tomēr ar to diemžēl nepietiek,
lai sniegtu adekvātu atbalstu un palīdzību cilvēkiem, kuriem noteikta
šī diagnoze. Mūsu sabiedrībā vēl
aizvien pastāv ļoti neiecietīga, nereti
pat diskriminējoša attieksme pret indivīdiem, kuri ir inficējušies ar HIV,
tāpēc ir jo īpaši svarīgi morāli un
emocionāli viņus atbalstīt.

Kā pieteikties pakalpojumam?
Ja tev vai tavam ģimenes loceklim,
draugam, līdzgaitniekam ir nepieciešama palīdzība un atbalsts, jo
dzīvesprieku, labsajūtu un sadzīves
komfortu apdraud lietas, kas saistītas ar HIV diagnozi, tad piesakies šī
atbalsta pakalpojuma saņemšanai,
sūtot e-pastu uz
dialogs@diacentrs.lv vai
zvanot uz tālr. 67243101 (centrs),
29412855 (Ruta),
vai sazinoties ar Olaines novada
pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" HIV/AIDS profilakses punkta Zemgales ielā 57,
Olainē, medicīnas māsu Irinu Vasiļ
jevu, tālr. 26026058.
Vērsieties pēc atbalsta un palīdzības, lai diagnoze "HIV inficēts" nenozīmētu dzīves kvalitātes norietu!
Informācija sagatavota sadarbībā ar
biedrību "DIA+LOGS".

Paziņojums par detālplānojuma redakcijas
nekustamajiem īpašumiem "Ziemeļi", "Nomaļi"
un "Modri" Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines
novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai
Ar Olaines novada domes 2016. gada 23. marta lēmumu (prot. Nr. 3,
19. p.) "Par detālplānojuma redakcijas nekustamajiem īpašumiem
"Ziemeļi", "Nomaļi" un "Modri" nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai" detālplānojuma redakcija ir nodota publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas –
no 04.04.2016. līdz 02.05.2016.
Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks
14.04.2016. plkst. 18.00 Olaines novada pašvaldībā – 2. stāva
sēžu zālē (224. kab.), Zemgales ielā 33, Olainē.
Ar detālplānojumu var iepazīties Olaines novada domē vai interneta
vietnē www.olaine.lv. Rakstiskus priekšlikumus sūtīt Olaines novada
domei uz adresi: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114,
vai elektroniski uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv.
Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Olaines novada pašvaldībā
(202. kab., tālr. 67146060). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00–19.00 un ceturtdienās plkst. 8.00–18.00, ar pārtraukumu 12.00–13.00.
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Pasākumi Olaines novadā aprīlī
KAD

KAS

02.04. plkst. 15.00

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)
Bērnu vokālo ansambļu koncerts

06.04. plkst. 18.00
08.04. plkst. 19.00
09.04. plkst. 11.00
09.04. plkst. 13.00
10.04. Laiks tiks precizēts
13.04. plkst. 18.00
16.04. plkst. 12.00
23.04. plkst. 16.00
23.04. plkst. 18.00
30.04. plkst. 14.00
02.04.–07.05.
Atklāšana 02.04. plkst. 12.00
04.04.–16.04.
Atklāšana 04.04. plkst. 16.00
19.04.–18.05.
Atklāšana 19.04. plkst. 17.00
08.04.
16.04. plkst. 11.00
21.04. Laiks tiks precizēts
30.04. Laiks tiks precizēts

KUR

Jaunolaines Kultūras namā
Ieejas maksa – 1 EUR
Bērnu deju kolektīvu koncerts Slāvu kultūras nedēļas ietvaros Jaunolaines Kultūras namā
Salaspils kultūras nama "Enerģētiķis" cirka studijas
Olaines Kultūras namā
"Arlekīns" un krievu amatierteātra "Dorogoju dobra" izrāde Ieejas kartes iespējams izņemt
no 04.04. līdz 07.04.
Muzikāls detektīvs bērniem "Lielais noslēpums"
Jaunolaines Kultūras namā
Ieejas maksa – 3 EUR
Slāvu kultūras nedēļas noslēguma koncerts
Olaines Kultūras namā
Ieejas maksa – 2 EUR
Deju grupas "Buras" koncerts "Popkorns"
Jaunolaines Kultūras namā
Ieejas maksa – 4 EUR
Olaines Mūzikas un mākslas skolas un
Olaines Kultūras namā
Babītes Mūzikas skolas orķestru koncerts
Latvijas Eiropas deju senioru kopu deju koncerts – salidojums
Jaunolaines Kultūras namā
"Ak pavasar, ak pavasar, tu visiem sirdis dullas dar"
Ieejas maksa – 1 EUR
Bardu autordziesmu koncerts
Olaines Kultūras namā
Dramaturgu teātra izrāde "Sveķainie cīsiņi"
Jaunolaines Kultūras namā
Ieejas maksa – 3 EUR
"Olaines Cālīši" dzied ar ģimeni
Olaines Kultūras namā
"Nāciet cāļu bariņā, dziediet visi pulciņā!"
IZSTĀDES (sīkāka informācija – www.olainesmuzejs.lv)
Alevtinas Mošenkovas personālizstāde
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Izstāde Slāvu kultūras nedēļas ietvaros

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Kristīnes Boļšedvorovas personālizstāde

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Olaines novada iestāžu un uzņēmumu sporta diena
Olaines novada florbola turnīrs "3 pret 3"
Starpnovadu skolēnu sacensības
"Jauno vieglatlētu kauss" / "Vidusskolu kauss"
"X-RACE" sacensības

Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā
Olaines stadionā
Olaines pilsētā

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos
un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!

Visas vasaras, vasaras zeltītās
It kā gaistoši mākoņi skrien,
Bet, ja dziesmai un mīlai tu veltī tās,
Viņas staro un smaržo arvien.
/L. Breikšs/

Olaines novada dome

sveic ZELTA kāzās
Uldi un Astrīdu Klievēnus!
Laulība reģistrēta 1966. gada 5. martā
Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā.

Pēteri un Māru Gailumus!

Laulība reģistrēta 1966. gada 7. martā
Rīgas rajona Olaines pilsētciemata izpildkomitejā.

OLAINES STADIONS ATVĒRTS
APMEKLĒTĀJIEM NO 29. MARTA
Olaines stadions ir atvērts apmeklētājiem jau no 29. marta.
Aicinām novada iedzīvotājus izmantot stadiona sniegtās
sporta aktivitāšu iespējas!
Darba laiks: darba dienās – plkst. 8.00–22.00,
brīvdienās – plkst. 10.00–20.00.

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā
no 2016. gada 13. februāra līdz 17. martam reģistrētie mirušie
Aleksandrs Dibaņins, 77 gadus vecs, 16.02.2016.
Anatolijs Kaņivecs, 69 gadus vecs, 24.02.2016.
Brigita Elvīra Sīpola, 73 gadus veca, 21.02.2016.
Georgijs Sidorčiks, 66 gadus vecs, 18.02.2016.
Igors Dukovskis, 39 gadus vecs, 10.03.2016.
Jevgeņija Kašina, 88 gadus veca, 15.03.2016.
Jurijs Masļeņņikovs, 86 gadus vecs, 20.02.2016.
Laimonis Binerts, 64 gadus vecs, 02.03.2016.
Margarita Baholdina, 64 gadus veca, 12.02.2016.

Marianna Gross, 86 gadus veca, 03.03.2016.
Natalija Šadrina, 85 gadus veca, 19.02.2016.
Nikolajs Mandrika, 71 gadu vecs, 01.03.2016.
Pēteris Vilis Osmanis, 77 gadus vecs, 24.02.2016.
Vale Pilipenoka, 84 gadus veca, 20.02.2016.
Vera Jemeļjanova, 57 gadus veca, 13.02.2016.
Vladislava Kromane, 85 gadus veca, 01.03.2016.
Zina Kapceis-Strazdiņa, 86 gadus veca, 14.02.2016.

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines Domes Vēstis". Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: edgars.lakutis@olaine.lv.
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Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
martā

70. gadskārtā
Alekseju Jegorovu
Anitu Ekloni
Austru Augustinu
Ilzi Strausu
Jeļizavetu Koņahinu
Kristīni Kaufeldi
Liesmu Gailumu		
Ludmilu Broku
Lūciju Kovaļovu
Mārīti Rudmani		
Modri Ribicki		
Skaidrīti Trinsku
Vladimiru Ņeļubinu
Zinaidu Gapaņonoku
75. gadskārtā
Anatoliju Serjakovu
Ausmu Arnicāni
Ausmu Spunnīti		
Āriju Možeiko
Borisu Rogali		
Fjodoru Jefimovu		
Janīnu Maslovsku		
Mariju Pozņakovu		
Māru Ansoni		
Nataļju Kapitaņņikovu		
Reginu Amoliņu		
Robertu Čižovu		
Tatjanu Vorobjovu
Velgu Žurovsku
Vilmu Solomuhu		
Visvaldi Ārmani		
Zinaīdu Tjaglovu
80. gadskārtā
Albertu Arnicānu
Anatoliju Barkovu
Anatoliju Koteļņikovu
Elvīru Jakovļevu
Grigoriju Kleščenko
Imantu Eidiņu
Josifu Beļkoviču
Laimīti Lukševicu
Laimoni Kļavnieku
Liliju Arsobu
Mariju Hainovsku
Valdu Vilīti
Valentinu Vasilievu
Zigmundu Meikšānu
85. gadskārtā
Broņislavu Juknu
Jūliju Grjaznovu
Ludmilu Ļevinu
Nadeždu Žeļezovu
Rozu Razuvaevu
Zilviju Zeltiņu
90. gadskārtā
Ninu Mamedovu
Pēteri Janu
91. gadskārtā
Antoņinu Karlovu
Maigu Geidāni
Vandu Garšneku
92. gadskārtā
Jevdokiju Bočegovu
93. gadskārtā
Bruno Oliņu
94. gadskārtā
Jefrosiju Timošinu
Ziņas par jubilāriem
17.03.2016.

