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Olaines novads plūdu laikā

Šogad, tāpat kā daudzas teritorijas Latvijā, Olaines novadu
skāra plūdi. Jāatzīst, ka Olaines
novadā ir applūstošas teritorijas,
taču šādi plūdi Olainē nav bijuši jau ļoti ilgu laiku. Pavisam
applūdināti aptuveni 1000 ha,
to skaitā ir gan lauki (sastāda
vislielāko skaitu no applūdinātās teritorijas), gan apdzīvotas
vietas pie Misas upes – piem.,
“Rēķi”, “Līči”, “Kalmes”, dārzkopības sabiedrība „Ezītis” u.c.,
gan pašvaldības grantēti ceļi,
gan daļēji applūda lielciems –
Jaunolaine, kur pacēlās ūdens līmenis upē “Olainīte” un blakus
esošajā karjerā.
Olaines novada pašvaldība,
zinot par applūstošo teritoriju
esamību novadā, un redzot šā
gada faktisko situāciju ziemas
periodā, sākusi gatavoties iespējamiem plūdiem jau no marta
pirmajām dienām. Tika apzinātas un apsekotas riska teritorijas,
esošais aprīkojums un cilvēkresursi, sadarbības iespējas ar pašvaldības un valsts institūcijām
palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem, kurus skāra plūdi, iedzīvotāju informēšana par to, kā
rīkoties gatavojoties plūdiem un
kur griezties, ja ir nepieciešama
palīdzība. Olaines novada paš-

valdības policija un pašvaldības
pārstāvji regulāri apsekoja riska
teritorijas.
Varētu teikt, ka plūdi sākušies 29.martā, kad noteiktajās
vietās jau nedaudz parādījies
ūdens dārzkopības sabiedrībā “Ezītis” un uz laukiem. Lai
nepieļautu situācijas pasliktināšanos, pašvaldība kopā ar
sabiedrības “Ezītis” iedzīvotājiem mēģināja nostiprināt dambjus ar maisiem piepildītiem
ar smiltīm. Taču neskatoties
uz to, 2.aprīlī situācija daļā no
d/s “Ezītis”, Meža ielā Jaunolainē un dažviet citur palikusi
kritiska - vietām ūdens līmenis
bija cēlies līdz 1 m un vairāk,
paplašinājās arī applūdinātas
teritorijas platība. Dažas dienas
ūdens līmenis turpināja celties
un vietām, kur mājas ir izvietotas zemāk nekā Misas upes līmenis tas bija jau ap 2 metriem.
Arī tagad vēl dažviet, kur tas ir
iespējams un nepieciešams tiek
stiprināti Misas upes krasti ar
maisiem ar smiltīm vietās, kur
vēl var nodrošināt cilvēku un
viņu mājokļu drošību. Pašvaldība nodrošina iedzīvotājus ar
smiltīm un maisiem.
No 2.aprīļa sākusies cilvēku
evakuācija. No plūdu sākuma

līdz šodienai no d/s “Ezītis”,
“Līči”, “Rēķi” u.c. mājokļiem ir
evakuēti 35 cilvēki, 7 suņi un 3
kaķi.
Cilvēki ir lūguši palīdzību,
no mājokļa līdz sausai vietai
ar laivu viņus nogādāja Valsts
Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tālāk no notikuma vietas
uz viesnīcu pilsētā veda Olaines
novada pašvaldības policijas
ekipāža. Jāpiebilst, ka suņi un
kaķi tika glābti gadījumā, ja to
ir lūdzis dzīvnieku īpašnieks. Ir
cilvēki, kas ir devušies pagaidām
pie radiem un draugiem, bet 21
no tiem ar suņiem un kaķiem
atrodas Olaines dienesta viesnīcā “Zemgales 29”. Šo cilvēku
uzturēšanos viesnīcā, kā arī ēdināšanu Olaines sociālās aprūpes
centrā apmaksā pašvaldība.
Jāatzīmē, ka ir cilvēki, kas
nevēlējās evakuēties. Tam ir
vairāki iemesli – to starpā ir
cilvēki, kas dzīvo mājās, kur
iekšpusē ir sauss, bet ūdens stāv
apkārt mājai, līdz ar to cilvēks
pats risina jautājumu par pārvietošanos pa ūdeni (ņemot vērā,
ka šīs teritorijas ir applūstošas
cilvēkiem ir laivas, labi gumijas
zābaki utt.). Ir arī mājas, kurās ir
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Elektrības norēķinu kartes
– visiem trūcīgajiem!
Olaines novada pašvaldība
sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību
savienību un AS „Latvenergo”
2009. gada decembrī uzsāka kopīgu projektu, lai atbalstītu trūcīgās mājsaimniecības – katrai mājsaimniecībai piešķirot 500 kWh
elektroenerģijas bez maksas. Lai
saņemtu palīdzību, persona vēršas sociālajā dienestā un aizpilda
ienākumu deklarāciju, lai varētu
izvērtēt, vai ģimene atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam.
Ja persona saņem trūcīgas personas (ģimenes) apliecību, tad,
uzrādot to un līgumu ar AS „Latvenergo”, Zemgales ielā 33, 211a.
kabinetā var saņemt dāvinājuma
elektroenerģijas norēķinu kartīti.
Olaines novada pašvaldība
saņēma 700 norēķinu kartītes, no
kurām ir izdalītas divas trešdaļas.
Tuvākajā laikā saņemsim vēl papildus norēķina kartītes. Klientiem ir jāvērš uzmanība uz to, ja
līgums par elektroenerģijas piegādi ir slēgts kā koplīgums (piem.,
ar dārzkopības kooperatīvu vai
AS „OŪS”), tad elektroenerģijas
dāvinājuma karti saņemt nevar.
Pašvaldību sociālo dienestu
darbinieki atzīst, ka bezmaksas
500 kWh elektrības norēķinu kartīšu saņēmēju vidū ir daudz gadījumu, kad potenciālajam dāvinājuma saņēmējam nav noslēgts
līgums ar „Latvenergo” – līgums
ir uz cita radinieka vārda vai arī
dzīvoklis tiek īrēts un līgums ar
„Latvenergo” ir noslēgts ar dzīvokļa īpašnieku.
Gadījumos, kad līgums ir noslēgts uz radinieka vārda (bieži
vien ir situācijas, kad cilvēks ir
miris, bet līgums nav pārslēgts),

AS „Latvenergo” aicina iedzīvotājus vērsties Klientu apkalpošanas centros, līdzi ņemot personu
apliecinošu dokumentu, kā arī
spēkā stājušos Mantojuma tiesas
spriedumu. Ja mantojuma lieta
vēl nav sakārtota, tad AS „Latvenergo” piederīgajiem piedāvā aizpildīt un parakstīt apliecinājumu
saistību nodibināšanai. Uzrādot
personu apliecinošu dokumentu,
tiek slēgts elektroenerģijas piegādes līgums.
Savukārt gadījumos, kad dāvinājuma saņēmējs mājokli īrē – ja
ir iespēja vienoties ar īpašnieku,
kurš rakstiski AS „Latvenergo”
apliecina, ka piekrīt, ka līgums
par elektroenerģijas piegādi tiek
slēgts ar īrnieku, ir iespēja līgumu
pārslēgt ar īrnieku. Arī šādos gadījumos aicinām abas puses vērsties
AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centros, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus.
Atgādinām – lai saņemtu
elektroenerģijas norēķinu karti,
uz pašvaldības sociālo dienestu
līdzi jāņem: izziņa par trūcīgā iedzīvotāja statusu, personu apliecinošs dokuments, kā arī savs AS
„Latvenergo” klienta līguma numurs (ir redzams uz kvīts). Klientu ērtībām iesakām līdzi ņemt arī
pēdējo apmaksāto elektroenerģijas kvīti, kā arī vienu tukšu kvīti
nākamajam maksājumam.
Elektrības norēķinu karšu izsniegšanas laiks trūcīgajiem ir
pagarināts līdz laikam, kad tiks
izsniegtas visas kartes. Neskaidrību gadījumā uz visiem klientu
un arī pašvaldību darbinieku jautājumiem atbildes var saņemt pa
bezmaksas tālruni 80 200 402.

Olaines novada pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par latiem
izsola sev piederoša
1) dzīvokļa īpašuma Kūdras ielā 6 -55,
Olainē (1-istabu dzīvoklis)
un
2) dzīvokļa īpašuma (bezmantinieka mantas)
Zemgales ielā 12-14, Olainē (2-istabu dzīvoklis)
īres tiesības.
Pieteikties izsolēm dzīvokļa īpašumam Kūdras ielā 6 -55 un
Zemgales ielā 12-14 var
līdz 2010.gada 22.aprīlim plkst.15.00.
Izsole dzīvokļa īpašumam Kūdras ielā 6 notiks 27.aprīlī
plkst.10.00, bet dzīvokļa īpašumam Zemgales ielā 12 27.aprīlī plkst.9.00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33,
1.stāvā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā,
Olainē, pirmdienās un ceturtdienās un
pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv.
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Olaines pirmie deputāti

Jau apritējuši 20 gadi kopš
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas.
Neizdzēšamas atmiņas saistītas
ar Tautas frontes līderu aicinājumiem, ar notikumiem, kas Latvijas vēsturē atnesa 1990. gada
4. maiju. Kādai jābūt neatkarības atjaunošanas 20. gadadienai? Tai jākļūst par tautas svētkiem,- ļoti priecīgiem svētkiem,
par spīti tam, ka ir grūti. Atjaunotajā republikā esam nodzīvojuši tik ilgi, cik pastāvēja pirmā
Latvijas brīvvalsts. Ir jāspēj paraudzīties gadsimtu perspektīvā,
tad arī tas prieks radīsies. Mums
ir Valsts dibināšanas 18. novembra svētku pieredze, bet vēl nav
4. maija svinēšanas tradīciju.
Varbūt neatkarības atjaunošanas
procesā katram ir sava emocionālā un vēsturiskā slodze. 4.
maijs ir nesens vēsturisks notikums, daudzi iedzīvotāji ir šīs

dienas līdzdalībnieki, kuri tā vai
citādi to izdzīvoja.
Šodien vēlamies pieminēt
1989.gadā ievēlētos Olaines pilsētas Tautas deputātu padomes
un Dalbes ciema Tautas deputātu padomes deputātus, kuriem
uzticēja veidot Latviju:
Olaines pilsētas Tautas
deputātu padomes deputāti
1. Uldis Vanags
2. Irmīna Bautra
3. Kārlis Taukuls
4. Ivars Bērziņš
5. Gunārs Bērziņš
6. Jānis Pavlovičs
7. Jānis Ļaksa-Timinskis
8. Ruta Rode
9. Jāzeps Gailišs
10. Mirdza Ozoliņa
11. Kārlis Liepkalns
12. Viesturs Baroniņš
13. Jānis Strazds

14. Māra Rubene
15. Ojārs Kienkass
16. Ēriks Markūns
17. Juris Zavodnojs
18. Jānis Znotiņš
19. Valentīna Dubova
20. Aigars Pavārs
21. Vladimirs Ivanovs
22. Silvija Garoza
23. Kaspars Indāns
24. Valerijs Agafonovs
25. Žanna Simsone
26. Edmunds Ozoliņš
27. Dainis Platkājs
28. Lilija Markoviča
29. Ņina Suvorova
30. Inta Purviņa
31. Aleksandra Paļičeva
32. Ruta Pētersone
33. Dagnija Baltalksne
34. Larisa Bezrodniha
35. Valentīna Patmalnika
36. Vjačeslavs Kuļikovs
37. Jānis Tomass
38. Romans Šots

39. Rūdolfs Kermans
40. Skaidrīte Kukurāne
41. Roberts Dzalbs
42. Lidija Muižniece
43. Valda Zoša
44. Regīna Lācīte
45. Tamāra Lemeševa
46. Pēteris Šakuns
47. Pāvels Smirnovs
48. Tatjana Fastoviča
49. Egīls Stūre
50. Arvīds Stepka
Dalbes ciema Tautas
deputātu padomes deputāti
1. Aija Zandere
2. Meikuls Vonda
3. Ilmārs Zviedrs
4. Baiba Roga
5. Māra Volnobājeva
6. Aivars Kaļķis
7. Nikolajs Sokols
8. Ivans Beļikovs
9. Aivars Zutis

10. Pēteris Kurlovičs
11. Juris Gribusts
12. Regīna Amoliņa
13. Jurijs Daliba
14. Ausma Puriņa
15. Lilija Vandele
16. Jozefs Grigo
17. Aivars Pličs
18. Astrīda Emerberga
19. Dina Čugunova
20. Vladimirs Paeglis
21. Viktors Melbārdis
22. Valdis Rudmins
23. Vladimirs Gaičuks
24. Ivars Balodis
25. Alberts Danovskis
26. Viktors Jurševics
27. Aivars Pozņaks
28. Jānis Zaube
29. Aina Novikova
30. Leonīds Kante/Juris Kaķis.

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
20. gadadienas svētku pasākumi Olaines novadā
Datums

Pasākums

Mērķauditorija

Norises vieta

Organizators

Atbildīgais

29.04.
16:00

Tikšanās ar Saeimas deputātu J.Dobeli un
Olaines TDP deputātiem kopš 1990.g. „Latvijas neatkarības atjaunošanas gaita”

Olaines novada
iedzīvotāji

Olaines Vēstures un
mākslas muzejs,
Zemgales iela 33, Olaine

Olaines Vēstures un
mākslas muzejs

Ārija Spuņģe,
67146053;
muzejs@olaine.lv

14.04 –
12.05.

Mākslinieces Vinetas Grozas
stikla mākslas darbu izstāde

Olaines novada
iedzīvotāji

26.04. –
09.05.

Tematiskās izstādes „Latvija – vakar un
šodien” novada bibliotēkās

Olaines novada
iedzīvotāji

30.04.
12:00

Komandu ielu stafete

Novada izglītības
iestāžu 1.-12. klašu
audzēkņi

Kūdras iela, Olaine

Olaines sporta centrs

Olaines
1. vidusskolas
visas klašu grupas

Olaines 1.vidusskola,
Zeiferta iela 4

Olaines 1. vidusskola

Līga Gulbe
67147305
liiga.gulbe@inbox.lv

Olaines
2. vidusskolas
visas klašu grupas

Olaines 2.vidusskola,
Skolas iela 1, Olaine

Olaines 2.vidusskola

Tatjana Fastoviča
67963582;
olaine2vsk@gmail.com

PII „Dzērvenīte”
bērni un vecāki

PII „Dzērvenīte”,
Zemgales iela 39a,
Olaine

26.04. –
07.05.

26.04. –
07.05.

26.04. –
07.05.
26.04. –
07.05.

Vizuālās mākslas darbu izstādes
Tematiskās klases stundas
Svētku koncerti
„Kamēr mīlestība tevī un manī,
Celsimies Latviju laimīgu darīt!”
Fotoizstāde „Mana pilsēta, mana Latvija”
Skolēnu zīmējumu izstāde „Es Latvijā”
Svinīgā līnija, koncerts
Tematiskās klases stundas
Olaines vēstures un mākslas muzeja
apmeklējums
Bērnu radošo darbu izstādes
„Veiklais dzērvenēns”- sporta svētki
bērniem
Māmiņdienas koncerti un ģimeņu
pēcpusdiena
Mātes dienas koncerti un
ģimeņu sporta diena
Bērnu radošo darbu izstādes

PII „Magonīte” bērni
un vecāki

Olaines Vēstures un
mākslas muzejs,
Zemgales iela 33, Olaine
Olaines bibliotēka,
Jaunolaines bibliotēka,
Gaismu bibliotēka,

PII „Magonīte”
Baznīcas iela 1,
Jaunolaine
OSPII „Ābelīte”,
Parka iela 5,
Olaine

Olaines Vēstures un
mākslas muzejs
Olaines kultūras centrs

PII „Dzērvenīte”,

Ārija Spuņģe,
67146053;
muzejs@olaine.lv
Anita Kirilova
67966148;
olaine.kc@sveiks.lv
Aleksandra Martinova
29444130;
al.martinova@inbox.lv

Silvija Tiščenko, 67962808;
pii_dzervenite@inbox.lv

PII „Magonīte”

Jeļena Kalviša, 67811300;
elenakea@inbox.lv

OSPII „Ābelīte”

Valda Zoša,
67965768;
abelite@mail.lainnet.lv

26.04. –
07.05.

Mātes dienas pasākumi
Bērnu radošo darbu diena

OSPII „Ābelīte”
bērni un vecāki

26.04. –
07.05.

Mātes dienas pasākumi
Muzikālās apvienības „Riekstu pasaka”
teātra izrāde bērniem „Mārīte spārīte”
Ē. Balodis „Kiplociņa piedzīvojumi pilsētā”
muzikāla teātra izrāde bērniem

PII „Zīle” bērni un
vecāki

PII „Zīle” ,
Kūdras iela 9,
Olaine

PII „Zīle”

Larisa Korņejeva,
67966249;
zile@olaine.lv

22.04. –
07.05.

Rotu un interjera priekšmetu izstāde “20
gadi neatkarīgā Latvijas Republikā un 45
gadi kopš dzīvojam un strādājam Olainē”

Olaines novada
iedzīvotāji

Olaines Vēstures un
mākslas muzejs,
Zemgales iela 33, Olaine

Olaines Pieaugušo
izglītības centrs un
sieviešu klubs
“Garzeķe”

Rudīte Babra,
67966741;
picunnvo@inbox.lv,
Rasma Brikmane
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Mīļi sveicam Zelta kāzu jubilejā
Aleksandrīnu un Aloizu Beimo!

Vārds deputātam

Aija Zandere, RANA
Vārds “deputāts” ir cēlies
no latīņu valodas, kurā tas nozīmē „pārstāvis”. Ievēlot deputātu, vēlētāji uztic šim cilvēkam
pārstāvēt savas vēlmes. Kļūstot
par deputātu, cilvēks uzņemas
atbildību savu vēlētāju priekšā.
1989. gada 9. decembrī mani
ievēlēja par deputātu Dalbes
ciema TDP, šos divdesmit gadus
esmu centusies pacelties pāri
ikdienas rūpēm un veltīt savu
darbu Olaines pagasta iedzīvotājiem, viņu problēmu risināšanai un to pārvarēšanai kopīgiem
spēkiem, ieviest jauninājumus,
kā arī lepoties ar saviem pagasta
cilvēkiem.
Viens no pirmajiem pārbaudījumiem bija zemes reformas pirmās kārtas īstenošana
Olaines pagastā. 1989. g. tika
pieņemts Augstākās Padomes
lēmums „Par likuma “Par zemnieku saimniecībām Latvijas
PSR” spēkā stāšanās kārtību”.
Sākās „Breša zemnieku” laiks.
Likums Par zemnieku saimniecībām paredzēja, ka zemes paliek valsts ekskluzīvs īpašums,
zemnieki varēja saņemt zemi
mūžīgā lietošanā ar tiesību zemi
nodot mantojumā. Zemi piešķīra rajona Tautas deputātu padomju izpildkomitejas, saskaņā
ar Latvijas PSR zemes kodeksu,
kas izpaudās kā valsts īpašuma
denacionalizācija, privatizāci-

ja un valsts īpašuma nodošana
pašvaldībām. Zemes reformas
darbu koordinēšanai un tiesiskai
nodrošināšanai Saeima izveidoja LR Centrālo zemes komisiju.
Zemes īpašuma formēšanas jautājumu izskatīšanai un lēmumu
pieņemšanai pilsētu domes izveido attiecīgās pilsētas zemes
komisiju un pagastu padomes
- attiecīgā pagasta zemes komisiju, kuru vadīt uzticēja man.
Sekoja jauns pārbaudījums:
bija jāizšķiras ko darīt ar sovhoza bērnu dārzu, kuru apmeklēja
mazāk bērnu kā iestādes darbinieku. Mūsu lēmums bija saglabāt un izveidot sākumskolas
pirmās klasītes kopā ar bērnudārzu, tagad esam gandarīti un
varam lepoties, ka notiek bērnu
dārza „Magonīte” jauna kompleksa būvniecība.
Jaunolaine siltumu saņēma
no Olaines, vairāk nekā piecu
km trasē bija lieli siltuma zudumi, nolēmām izbūvēt katlu māju
Jaunolainē pie siltumnīcām.
Gaismu ciematā katlu nodeva
pagastam uzņēmums „Specdarbs”, bet Latvijas Dzelzceļš
nodeva savu katlu māju ar pūra
naudu pagastam, un tā līdz šodienai nodrošinām iedzīvotājus
ar pakalpojumiem gan ar labākām, gan sliktākām sekmēm.
Ar to jau nebeidzās mūsu
„piedzīvojumi”. Pēkšņi kā no
gaisa tika izvēlēta 60 ha liela
meža teritorija sadzīves atkritumu būvniecībai „Zīles”, Pēterniekos, tikai pateicoties lielai
iedzīvotāju aktivitātei un melno stārķu ligzdošanas vietām
izdevās izsprukt no šīm nepatikšanām. Olainfarm pagasta
teritorijā glabā savus bīstamos
atkritumus, un bijām izvēlēti kā
potenciālā vieta poligona būvniecībai, to apstrīdēja vairāk
nekā 2000 iedzīvotāju, un IVN
gala ziņojums bija, ka poligons

jāceļ Zebrenē.
Uzņēmējdarbība ir saistīta ar
to, ka pagasts atrodas tuvu Rīgai, te ir labs transporta nodrošinājums kvalitatīvu pakalpojumu attīstībai. Kā pirmais tika
nodibināts SIA „Tatkolat”, kur
uzsāka galdniecības plākšņu ražošanu un mēbeļu izgatavošanu.
Laikam ritot, sāka veidoties
ciemati un loģistikas centri.
Olaines pagasts ir Zaļš pagasts,
te plešas Rīgas pilsētai piederošie meži, ir saglabāti meži ap
dārzkopības teritorijām un šo
teritoriju atdalošie koridori.
Veiksmīgi uzsākam Eiropas
Reģionālo fondu projektu apguvi vides sakārtošanas jautājumos.
2009. gadā tika īstenota Administratīvi teritoriālā reforma,
kuras rezultātā tika apvienota
Olaines pilsēta ar Olaines pagastu un izveidots Olaines novads, nu atšķirta jauna vēstures
lapaspuse.
Mans moto: jaunizveidotajā
novadā strādāt saskaņā ar pēctecības un tiesiskās paļāvības
principiem.

Слово “депутат” произошло от латинского языка
и означает «представитель».
Избирая депутата избиратели доверяют этому человеку
представлять свои пожелания. Став депутатом - человек
берёт на себя ответственность
перед своими избирателями.
9 декабря 1989 года меня
избрали депутатом Совета
Народных депутатов посёлка
Далбе.
Все эти 20 лет я старалась
возвыситься над будничными
заботами и посвятить свою
работу жителям Олайнской
волости, решению и преодолению их проблем общими
усилиями, а также внедрять
различные новшества и гордиться жителями своей волости.

Zitu un Jāni Češļus!

Слово депутату
Одной из первых проверок
было осуществление первоочередной земельной реформы в Олайнской волости. Для
координации работ по реформе и правовому обеспечению
Сейм создал Центральную
Земельную комиссию ЛР. Для
рассмотрения вопросов оформления земельного имущества были созданы соответствующие городские и волостные
комиссии, руководство над
одной из таких земельных комиссий доверили мне.
Далее следовало новое испытание: надо было решить,
что делать с совхозным детским садом, в котором детей
было меньше чем работников
учреждения. Нашим решением было сохранить и организовать первые классы начальной школы вместе с детским
садом. Сейчас мы можем гордиться строительством нового комплекса «Магоните».
Город Олайне обеспечивал
теплом Яунолайне. На трассе
длиной более чем 5 км были
большие потери. Решили
построить котельную в Яунолайне около «теплиц». Котельную в посёлке «Гайсмас»
волости передало предприятие «Спецдарбс». «Латвияс
дзелзцельш» передал котельную волости «со всем приданным». И так мы до сих пор
обеспечиваем жителей теплоэнергией.
На этом наши приключения не закончились. Вдруг,
как с неба, была выбрана территория леса в 60 га для строительства площадки хранения
бытовых отходов «Зилес» в
Петерниеки. Нам удалось избежать этих неприятностей
только благодаря высокой активности жителей и местам
гнездования чёрных аистов.

На территории волости свои
опасные отходы хранит АО
«Олайнфарм», и поэтому территория волости была избрана как потенциальное место
для полигона. Это решение
оспорили более чем 2000 жителей. После оценки результатов влияния на среду, было
принято конечное решение строить полигон в Зебрене в
Добельском районе.
Предпринимательство связано с тем, что волость находится близко к Риге. Здесь
хорошее транспортное обеспечение для предоставления
качественных услуг. Как первое было создано ООО «Татколат» - предприятие по производству столярных плит и
мебели. Со временем стали
развиваться посёлки и центры
логистики.
В Олайнской волости
очень много зелени. Здесь
распростёрлись принадлежащие городу Риге леса, и сохранены леса вокруг территорий огородных товариществ,
а также разделяющие эту
территорию коридоры. Удачно начали осваивать проект
Европейских Региональных
фондов по привидению в порядок окружающей среды.
В 2009 году была осуществлена административно
- территориальная реформа, в
результате которой были объеденены территории Олайнской волости и города Олайне.
Открылась новая страница в
истории нашего края - Олайнский округ.
Мои задачи: В новообразованном округе работать в
соответствии с принципами
приемственности и правовой
уверенности.
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Olainē risina nodarbinātības jautājumus
2010.gada 24.martā Olaines
novada dome pieņēma lēmumu piedalīties SIA „Ķīmijas,
farmācijas,
biotehnoloģijas
un vides nozaru kvalifikācijas centrs” dibināšanā kopā
ar Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu (OMTK),
vietējiem uzņēmējiem – SIA
„Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS” un AS „Olainfarm”, kā
arī AS „Grindeks”, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju
asociāciju, Latvijas Biotehnoloģijas asociāciju un citiem sadarbības partneriem. Pavisam ir 11
centra dibinātāji.
Nozaru lielākie darba devēji
jau kopš 2008. gada sadarbojoties ar IZM diskutē par nacionālas
nozīmes ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozaru kvalifikācijas centra izveidošanu uz
OMTK bāzes. Šobrīd aktualizēts
jautājums par izglītības saturam
atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu.
Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozaru kvalifikācijas centrs atradīsies Olainē.
Olaines pilsētā vēsturiski ir izveidojusies spēcīga ķīmisko un
ķīmiski-farmaceitisko uzņēmumu
grupa. Olaines pilsētas attīstības
programma paredz, ka Olaine ir
Latvijas ķīmiskās rūpniecības un
pētniecības centrs, kas pazīstams
Eiropā.
Centra mērķis ir veicināt ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas
un vides nozaru attīstību. Ķīmija,
farmācija un biotehnoloģija paš-

laik Latvijā ir vienas no vadošajām nozarēm, kas sekmē tautsaimniecības attīstību. Minētajām
nozarēm ir raksturīga strauja
attīstība, kas prasa ne tikai izglītotus, bet arī praktiski orientētus,
prasmīgus un kvalificētus darbiniekus darbam ar mūsdienīgām,
modernām tehnoloģiskām iekārtām un kontroles iekārtām.
Centra uzdevumi:
• Sākotnējās profesionālās izglītības un tālāk izglītības
programmu īstenošana un nozaru speciālistu kvalifikācijas
celšana, lai nodrošinātu nākotnē ilgtspējīgu un pievilcīgu
profesionālo izglītību ķīmijas,
farmācijas un biotehnoloģijas
nozarē;
• Jaunāko tehnoloģiju un modernāko iekārtu izmantošana mācību procesā;
• Profesiju standartu izstrāde un
sakārtošana atbilstoši nozares
vajadzībām, attiecīgo izglītības
programmu izstrāde un īstenošana atbilstoši Eiropas kvalifikācijas sistēmas prasībām;
• Mūžizglītības veicināšana un
neformālās izglītības atzīšana;
• Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana;
• Profesionālās
orientācijas
veikšana dažāda vecuma jauniešiem.
Pieprasījums pēc Ķīmijas,
farmācijas un biotehnoloģijas
nozaru produktiem visā pasaulē
palielinās. Izveidojot šādu centru Olainē ir iespējas piesaistīt
ārvalstu investīcijas, radīt jaunas

darba vietas un palielināt pilsētas
budžetu. Šāda sadarbība dotu pilsētai jaunas attīstības iespējas un
veicinātu daudzpusīgu ekonomisko attīstību, ļautu izmantot Olaines pilsētas ģeogrāfiskā stāvokļa
priekšrocības, lai nostiprinātu tās
saimniecisko patstāvību un celtu
iedzīvotāju labklājību.
LAKIFA padomes priekšsēdētājs un Pharmidea valdes
prieksšēdētājs Vitālijs Skrīvelis
uzsver: “Latvijas konkurētspēja
pasaulē nav iespējama bez sakārtotas biznesa vides, tirgus prasībām atbilstošas, profesionālās
izglītības veicināšanas. Uzņēmēji
izglītību un zinātni ir atbalstījuši
daudzus gadus, un šobrīd ir ļoti
svarīgi, lai sadarbībā ar Izglītības
un zinātnes ministriju ES struktūrfondu līdzekļi izglītības jomai
tiktu izmantoti efektīvi un stratēģiski fokusēti. Latvijā ir jāattīsta
profesionālā izglītība, jo tas ir
tālredzīgs ieguldījums tautsaimniecības attīstībā, kas nākotnē būs
stabils uzņēmējdarbības pamats.”
Centra izveide nav pirmais
un vienīgais nodarbinātības jautājumu risinājums Olaines novadā. Lai apmierinātu uzņēmēju
pieprasījumu pēc kvalificētiem
darbiniekiem un palīdzētu cilvēkiem iekārtoties darbā, sadarbojoties Olaines novada pašvaldībai, OMTK pārstāvjiem, ķīmijas,
farmācijas un biotehnoloģiju nozares darba devējiem, IZM un
Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) speciālistiem, Eiropas

Sociālā fonda projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā” ietvaros 2009.gada
novembrī tika izveidota tālākizglītības programma „Ķīmijas
tehnoloģijas un biotehnoloģija”
ar kvalifikāciju „Ķīmisko procesu
tehniķis”.
Šī ir valsts akreditēta programma, kas ir paredzēta bezdarbniekiem, kurus apmāca Olainē un
Latvijā esošo uzņēmumu vajadzībām. Programma tiek īstenota
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā. Kā atzīst OMTK
direktora 1. vietnieks Juris Gerasimovs: „Šī programma ir unikāla
ar to, ka visiem izglītojamiem –
bezdarbniekiem pēc programmas
apgūšanas tiek garantētas darba
vietas.”. Par nosacījumiem programmas apguvei J.Gerasimovs
stāsta: „Lai apgūtu šo programmu
izglītojamajam jābūt vismaz vispārējai vidējai izglītībai”.
Izglītojamo vecums ir 24
– 55 gadi. Apmācību ilgums 6
mēneši: 4 mēneši teorija un 2
mēneši prakse uzņēmumā. Pirmā izglītojamo grupa 18 cilvēku sastāvā (kas ir bezdarbnieki)
apgūst šo programmu un jau 19.
un 29. aprīlī kārtos centralizēto
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Tur tiks novērtētas viņu
teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, jo eksāmens sastāv
no 2 daļām; pirmā – teorētiskā,
otrā praktiskā daļa. Sekmīgi to
nokārtojot, izglītojamie saņems
III profesionālas kvalifikācijas
līmeņa kvalifikāciju „Ķīmisko

Социальные вопросы

Пациенты, имеющие статус нуждающегося человека,
освобождены от взноса пациента при посещении врача и
доплаты за операции (ранее
составляла 15 латов).

Согласно обязательному
положению № 135 «О пособиях материальной помощи в
Олайнском крае» в Олайнском
крае выплачиваются следующие пособия по материальной помощи: пособие семье
с новорожденным ребенком,
пособие лицам преклонного
возраста, Рождественское пособие на жилье, пособие на
жилье политически репрессированным лицам, пособие
на протезирование зубов политически репрессированным
лицам.
Пособия материальной помощи выплачиваются из бюджета Олайнского краевого
самоуправления и предоставляются без оценки материального положения. Эти пособия
предоставляются только тем
лицам, которые декларировали свое место жительства и
живут в Олайнском крае.
Пособие семье с новорож-
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денным ребенком: это одноразовое пособие в размере 100
латов предоставляют на каждого новорожденного ребенка, первое место жительства
которого вместе с одним из
родителей задекларировано в
Олайнском крае. Пособие получает один из родителей.
Пособие лицам преклонного возраста: это одноразовое пособие, которое выплачивается в размере 50 латов в
случае юбилея с 90 до 99 лет,
и в размере 100 латов в 100
лет и каждый последующий
год. Олайнская социальная
служба организует поздравление юбиляра. Пособие выплачивается по месту жительства
юбиляра.
Рождественское пособие
на жилье: пособие на жилье
предоставляется пенсионерам, инвалидам, многодетным
семьям,
зарегистрированным в Олайнской социальной
службе:
• многодетным семьям, в которых три и более несовершеннолетних ребенка живут
и задекларированы вместе с
родителямина одной жилой
площади – 50 латов,

• семьям с детьми – инвалидами – 30 латов,
• инвалидам 1 группы – 50 латов,
• инвалидам 2 и 3 группы – 30
латов,
• жителям 80-ти лет и старше
– 30 латов.
Пособие предоставляется и выплачивается не позже
чем 30 декабря текущего года.
При предоставлении пособия
жителям
многоквартирных
домов с центральным отоплением пособие перечисляют
организации по предоставлению коммунальных услуг на
частичное погашение платы
за отопление. При предоставлении пособия жителям с индивидуальным отоплением,
пособие выплачивается наличными или перечисляется
на их счет в банке.
Пособие на жилье политически репрессированным лицам: это пособие в размере 40
латов предоставляется только
тем политически репрессированным лицам, которые зарегистрированы в Олайнской
социальной службе. Пособие
выплачивается ежегодно в
марте. Пособие перечисляет-

ся организации по предоставлению коммунальных услуг
или выдается наличными на
частичное погашение платы
за отопление.
Пособие на протезирование зубов политически
репрессированным
лицам:
это пособие предоставляется только тем политически
репрессированным
лицам,
которые зарегистрированы в
Олайнской социальной службе. Пособие составляет до 25
латов в течение 12 месяцев.
Согласно обязательному
положению №5 «О компенсации расходов на дошкольное образование в Олайнском
крае» Олайнское краевое самоуправление по собственной
воле компенсирует часть расходов - 90 латов в месяц на
одного ребенка на дошкольное образование тем родителям, дети которых посещают
частное дошкольное учреждение и не обеспечены местом в
дошкольном учреждении самоуправлением. Такие родители имеют право на компенсацию, если одновременно
соблюдены все условия:

procesu tehniķis”. Jāatzīmē, ka
apmācību pārbaudīja NVA auditori un atzina, ka programma
darbojas labi. Vislabākais piemērs ir tam, ka visiem bezdarbniekiem, kuri pabeigs mācības ir
garantētas darba vietas AS Grindeks! Drīz būs pirmās grupas izlaidums.
Pozitīvi vērtējams arī tas, ka
apmācību laikā visi izglītojamie
saņem stipendiju 70 Ls mēnesī.
OMTK tālākizglītības programmas ietvaros ir vēl viena izglītojamo grupa. Tie ir AS Grindeks esošie darbinieki, kuri strādā
uz nepilnu slodzi un ir saņēmuši
NVA kuponus 500 Ls apmērā, lai
apgūtu izglītību atbilstošu uzņēmēju prasībām.
OMTK sadarbībā ar SIA „Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas
un vides nozaru kvalifikācijas
centrs” tiek komplektētas grupas
„Olaines ķīmiskās rūpnīcas BIOLARS” un SIA „Silvanols” vajadzībām. Jaunai grupai apmācību
bezdarbniekiem plānots uzsākt no
maija mēneša.
Uzņēmēji ir ieinteresēti šajās programmās, jo nav jātērē
uzņēmuma līdzekļi kvalificēta
darbinieka apmācībai. Pie tam,
iesaistoties programmas izveidē,
uzņēmējs piedāvā to, ko rezultātā
vēlas redzēt – speciālistu ar konkrētām viņam nepieciešamajām
prasmēm.
Nataļja Tropkina,
Olaines novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

• ребенок посещает частное
дошкольное учреждение,
• ребенок не может получить
дошкольное образование в
учреждении самоуправления из-за нехватки мест,
• у ребенка и хотя бы у одного из родителей место жительства задекларировано в
Олайнском крае,
• ребенок зарегистрирован и
стоит на учете для получения места в дошкольном учреждении самоуправления.
Для получения компенсации один из родителей ребенка подает в самоуправление
запрос вместе со справкой от
частного дошкольного учреждения о присуждении места.
Для перечисления компенсации между самоуправлением и частным дошкольным
учреждением
заключается
договор. Компенсация перечисляется каждый месяц соответствующему учреждению
на конкретного ребенка согласно посещаемости ребенком учреждения и согласно
предоставленному счету.
Продолжение в
следующем номере
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«Неделя культуры русского народа» в Олайне

“Неделя культуры русского народа” в Олайнском центре культуры при
финансовой
поддержке
местного самоуправления
проходит с 2006 года и стала уже традиционной. Эта
неделя включает в себя
различные мероприятия,
посвященные культуре русского народа. В этом году с
8 по 13 марта включительно жители края в рамках
этой недели могли посе-

тить: выставку работ детей
«Мир русской игрушки»,
концерт «Русское сияние»,
авторский концерт бардов
и балл в ретро стиле.
В выставке с собственноручно изготовленными работами приняли участие ребята
и в некоторых случаях их родители, а также педагоги из
учреждений самоуправления
- детсада «Zīle», «Dzērvenīte»,
«Magonīte», «Ābelīte», Ол
айнской средней школы №2,
а также Ирина Кучева, которая продемонстрировала

свои работы –
расписанные
ткани в технике батика.
На концерте «Русское
сияние» зрителей порадовал женский вокальный ансамбль «Ивушки» из Олайнского дома культуры, детский
танцевальный
коллектив
«Pienenīte» из дома культуры
Яунолайне, женский вокальный ансамбль «Отрада» из
Саласпилса, рижский молодежный танцевальный коллектив «Задоринка», а также
ученик 7 класса Олайнской

средней школы №2 Мазен
Зибара.
Самоуправление и Олайнский центр культуры выражают благодарность женскому вокальному ансамблю
«Ивушки» за помощь в организации и проведении концерта «Русское сияние», и
благодарят всех, кто вложил
труд и принял участие в этих
мероприятиях “Недели культуры русского народа”.

Olaines novads plūdu laikā
uturpinājums no 1. lpp.
ūdens, bet saimnieki pārvietojas
uz otro stāvu vai samierinās ar
šo situāciju, jo baidās no zādzībām un demolēšanas, līdz ar to
nevēlās pamest mājas. Kopumā
applūdušas aptuveni 50 mājas,
kur dzīvo cilvēki.
Laika gaitā šajā sakarā bija
jārisina jautājums par pensiju
piegādi cilvēkiem, kuri palika
savos mājokļos, bet piekļūšana
pie viņiem bez atbilstošas tehnikas ir apgrūtināta. Lai cilvēkiem
laikā piegādātu pensijas pašvaldība palīdzēja pastam – Olaines
novada pašvaldības policijas eki-

pāža ar džipa palīdzību nogādāja
pastnieci nepieciešamajās vietās.
Plūdu sākumā nopietna situācija bija ar dzīvojamām mājām Meža ielā 12, 14 un 16,
Jaunolainē. Šo māju pagrabos
sakrājies liels ūdens daudzums
un ūdens turpināja nedaudz pieplūst. Šīs mājas varēja palikt
bez elektrības, siltuma un ūdens,
bet pateicoties pašvaldības un
SIA “Zeiferti” darbībai, draudus
izdevās novērst. Divas dienas
nepārtraukti tika sūknēts ūdens
no pagrabiem, neļaujot ūdenim
sasniegt elektroskapjus. Apkārt
divām no šīm mājām arī bija
ūdens. Jāatzīst, ka Jaunolainē arī

citās dzīvojamās mājās un privātmājās pagrabos bija ūdens, un
bija applūdinātas gandrīz visas
garāžas un pat stadions.
Ne visi pašvaldības un iedzīvotāju mēģinājumi apturēt vai
samazināt plūdus bija veiksmīgi.
Mēģinot samazināt ūdens līmeni
Jaunolainē, 5.aprīlī bija pārrakts
viens iekšējais ceļš, zem kura
atrodas caurteka, lai nodrošinātu ātrāku ūdens aiziešanu no
lielciema. Neskatoties uz to, ka
ūdens līmenis nedaudz kritās,
ceļa pārrakšana nedeva vēlamo
rezultātu.
Plūdu problēma vēl nav atrisināta, bet dažviet ūdens līmenis

(piem., Jaunolainē un daudzviet
uz ceļiem) ir dabiski samazinājies. Jāatzīst, ka daudzās vietās
ūdens aiziet lēnāk un, diemžēl,
d/s “Ezītis” ūdens līmenis vēl
ir augsts. Turpināsim kopīgi
sniegt palīdzību un gaidīt ūdens
aiziešanu.
Olaines novada pašvaldība
izsaka pateicību Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Olaines novada pašvaldības
policijai, AS “Olaines ūdens un
siltums”, SIA “Zeiferti”, SIA
“Zemgales 29”, p/a “Olaines sociālais dienests” un visiem tiem,
kas ir palīdzējuši plūdu laikā, un,
protams, arī tiem iedzīvotājiem,

kas aktīvi iesaistījās problēmu
risināšanā.
Jāpiemin, ka plūdu dēļ Olaines novadā applūdušajos laukos
var vērot arī putnus, kuri parasti
neuzturas novada teritorijā –
gulbjus, kaijas, dzērves.
Atgādinām, ka palīdzība
jāmeklē:
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestā – tālr.
67965051, 112 vai 01
Olaines novada pašvaldības
policijā – tālr. 67967196,
29198070
Olaines novada pašvaldībā –
tālr. 67964333
(pašvaldības darba laikā).
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• DOMES LĒMUMI • DOMES LĒMUMI • DOMES LĒMUMI •
• Tagad jebkurš Olaines novada iedzīvotājs var apmeklēt
Olaines Vēstures un mākslas
muzeju bez maksas.
• Olaines speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” padomē ievēlēts domes deputāts Andris Greidāns.
• Apstiprināti saistošie noteikumi Nr.4 „Par nekustamā
īpašuma atvieglojumu piemērošanas kārtību 2010.gadā Olaines
novadā”.
• Ņemot vērā to, ka VAS
„Latvijas Dzelzceļš” pieder
būve, kura atrodas Olaines
dzelzceļa stacijas teritorijā
(kopējā platība 21 m²), kuru
kā sabiedrisko tualeti izmanto
dzelzceļa pasažieri, kuri ir Olaines novada iedzīvotāji, nolemts
noslēgt Sadarbības līgumu ar
VAS „Latvijas Dzelzceļš” par
Olaines dzelzceļa stacijas teritorijā atrodošās sabiedriskās tualetes apsaimniekošanas finansēšanu Ls 500 apmērā.
• Nolemts pieņemt dāvinājumu, mākslīgo futbola laukuma
segumu (izmērs 13 x 21 metri)
no biedrības „Latvijas Futbola
Federācija”, ja biedrību apmierinās pašvaldības piedāvātā vieta laukuma izveidei.
• Atļauts uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi:
- apvienojot nekustamos īpašumus (NĪ) d/s „Vasara” Nr.178
un „Vasara” Nr.179, Viršos,
Olaines pagastā;
- sadalot NĪ „Zīles” Nr.210/221,
Vaivados, Olaines pagastā divos NĪ;
- NĪ „Mežsētu dārzs”, Jāņupē,
Olaines pagastā (5.036 ha
platība) ar mērķi atdalīt no NĪ
„Mežsētu dārzs” koplietošanas zemēm 9 zemes gabalus
saskaņā ar Zemes robežu, si-

tuācijas un apgrūtinājuma plāna skici;
- NĪ „Jaunvīntapi”, Olaines
pagastā (25,85 ha platība) ar
mērķi to sadalīt saskaņā ar
Zemes gabala sadales plāna
shēmu;
- NĪ „Antoni”, Pārolainē, Olaines pagastā, atdalot 2,5 ha, sadalot divos NĪ;
- sadalot NĪ „Ēciņi” Olaines pagastā četros NĪ.
• Piešķirts adreses nosaukums „Olaines baznīca, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines
nov.” uz nekustamā īpašuma
„Olaines evaņģēliski luteriskā
draudze” pirmā zemes gabala
atrodošai baznīcas ēkai.
• Apstiprināts zemes ierīcības projekts:
- NĪ „Terzeni”, Pēterniekos;
- NĪ „Pīlādži”, Pēterniekos,
un piekrist zemes gabala sadalīšanai;
- „Birznieku masīvs” Olaines pagastā un piekrist zemes
gabala sadalīšanai.
Paziņojumi par
detālplānojumiem
Olaines novadā
• Olaines novada dome
24.03.2010. sēdē Nr.3 pieņēma
lēmumu 20. 1.p.: Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Vaļņu ielā 16, Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines
novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 5 „Saistošie
noteikumi par detālplānojuma
nekustamajam īpašumam Vaļņu
ielā 16, Medemciemā, Olaines
pagastā, Olaines novadā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”
izdošanu. Ar detālplānojumu
var iepazīties Olaines novada

pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Zemgales ielā 33, Olainē,
Olaines novadā.
• Olaines novada dome
24.03.2010. sēdē Nr.3 pieņēma
lēmumu 20. 3.p.: Nodot izvērtēšanai un sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
nekustamā īpašuma „Zundas”
Jaunolainē, Olaines pagastā,
Olaines novadā (kad. Nr. 8080005-0090) detālplānojuma 1.
redakciju. Sabiedriskā apspriešana notiek 3 nedēļas no šī
sludinājuma publicēšanas dienas avīzē „Latvijas Vēstnesis”
(08.04.2010 līdz 29.04.2010.).
Ar detālplānojuma materiāliem
var iepazīties Olaines novada
pašvaldības 1. stāva vestibilā
(Olaine, Zemgales iela 33), teksta materiālus pieprasīt Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā pašvaldības darba
laikā. Rakstiskos priekšlikumus
iesniegt Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
un informācijas centrā, norādot
dzīves vietas adresi vai juridisko adresi, reģistrācijas numuru,
vai pa pastu (Olaines novada
pašvaldība, Zemgales iela 33,
Olaine, Olaines novads, LV2114). Tikšanās ar iedzīvotājiem 12.04.2010 no 17.30 līdz
18.00 Olaines novada pašvaldības sēžu zālē (Olainē, Zemgales
ielā 33).
• Pamatojoties uz Olaines
novada domes 24. marta 2010.
gada domes sēdes protokola
pielikumu Nr.3 21. 2.p. „Par
detālplānojuma
nekustamajam īpašumam „Klajumnieki”,
Olaines pagastā, Olaines novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.6 „Saistošie
noteikumi par detālplānojuma

nekustamajam īpašumam „Klajumnieki”, Olaines pagastā,
Olaines novadā grafisko daļu un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu”,
ir apstiprināts detālplānojums
nekustamajam īpašumam „Klajumnieki”, Olaines pagastā,
Olaines novadā un izdoti saistošie noteikumi Nr.6., apstiprināti
ar Olaines novada domes 2010.
gada 24. marta sēdes lēmumu
(3.prot.,21.2.p.). Ar detālplānojumu var iepazīties Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas
centrā Zemgales ielā 33, Olainē,
Olaines novadā.
• Pamatojoties uz Olaines
novada domes 24. marta 2010.
gada domes sēdes protokola
pielikumu Nr.3 20. 1.p. „Par
izstrādātā detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Saskaņas”, Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā (kad.nr.8080
007 0121) 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai”, tiek
organizēta īpašuma „Saskaņas”
detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana
laika posmā no 19.04.2010.
līdz 10.05.2010. Sabiedriskās
apspriešanas sanāksmes vieta
- Olaines novada pašvaldības
sēžu zāle, Zemgales ielā 33,
Olainē, Olaines novadā 2010.
gada 6.maijā plkst. 17.00-18.00.
Grafiskie materiāli pieejami
Olaines novada pašvaldības
ēkas vestibilā, Zemgales ielā
33, Olainē, Olaines novadā. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās no plkst. 13.00 - 19.00 un ceturtdienās no plkst.13.00-18.00
Olaines novada būvvaldē 230.
kabinetā, Zemgales ielā 33,
Olainē, Olaines novadā. Raks-

tiski priekšlikumi adresējami
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā., LV-2114, norādot
dzīves vietas adresi vai juridisko
adresi, reģ. nr., kontakttelefonu.
Detālplānojumu izstrādā SIA
„Projekts-māja”. Informācija pa
mob. tel. 26542202.
• Pamatojoties uz Olaines
novada domes lēmumu Nr.3 no
24.03.2010 sākta zemesgabala „Jaunpeļņi“ detālplānojuma
izstrāde. Izstrādes vadītājs - arhitekts Ervīns Helfričs. Plānotā
(atļautā) izmantošana – lauku
tūrisma naktsmītne. Rakstiskus
priekšlikumus un ierosinājumus
līdz 05.05.2010 var iesniegt
Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai nosūtot pa
pastu (Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines novads, LV-2114).
• Pamatojoties uz Olaines
novada domes 24.03.2010. lēmumu (sēdes prot. Nr.3), otrā
posma sabiedriskajai apspriešanai – trīs nedēļas no sludinājuma publicēšanas brīža (detālplānojuma publiskā sapulce tiek
organizēta Olainē, Zemgales
ielā 33, Olaines novada domē,
29.04.2010. plkst.17:00-17:30
sēžu zālē, otrajā stāvā) – un atzinumu saņemšanai nodota detālplānojuma “Laukgaļi”, kad.Nr.
8080 014 0062 1.redakcija.
Ar detālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties un
rakstiskus priekšlikums iesniegt
(vai nosūtīt pa pastu), norādot
vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas
adresi vai juridisko adresi, Olaines novada domē – Zemgales
ielā 33, Olainē, Olaines novadā,
LV-2114 darba laikā, vai SIA
“MerKo” - Allažu iela 4, Rīga,
LV-1005, iepriekš piesakoties
pa tālruni 67393331.

Saistošie noteikumi Nr.3.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPSĒTU UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI
Spēkā no 24.03.2010.

I Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumos lietotie termini
1.1. Kapsēta – teritorija, kura
saskaņā ar pašvaldības lēmumu
ierādīta mirušo apbedīšanai.
1.2. Atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek
ierādītas jaunas kapavietas.
1.3. Slēgta kapsēta – kapsēta, kurās pēc slēgta kapsētas
statusa noteikšanas mirušo apbedīšana ir aizliegta.
1.4. Daļēji slēgta kapsēta –
kapsēta, kurā mirušos apbedī
ģimenes kapavietās.
1.5. Pirmā un otrā pasaules
karā kritušo apbedījumi – kapsēta – piemiņas vieta, kur mirušo apbedīšana nenotiek.
1.6. Kapavieta – (ģimenes
kapavieta) – zemes iecirknis
kapsētā, kuru ierāda mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai: kopiņas izveidošanai,
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apstādījumu ierīkošanai, soliņa
un pieminekļa novietošanai.
1.7. Kapliča – ēka kapsētā
mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas
organizēšanai.
1.8. Kapavietas uzturētājs –
fiziska persona, ar kuru noslēgts
līgums par kapavietas nodošanu
uzturēšanā uz noteiktu laiku.
1.9. Neuzraudzīta kapavieta
– kapa vieta, kura netiek kopta
kopš apbedīšanas brīža vai netiek kopta vismaz 3 gadus pēc
kārtas.
1.10. Kapsētas apsaimniekotājs - juridiska persona, kura darbojas uz noslēgta līguma pamata
ar Olaines novada pašvaldību.
2. Olaines novada kapsētas
ir Olaines pašvaldības īpašums,
kas tiek uzturētas no pašvaldības
budžeta un saņemtajiem maksas
pakalpojumiem, kurus apstiprina Olaines novada dome.
3. Kapsētu arhitektūras un

ainavas veidošanu uzrauga un
kontrolē kapsētas apsaimniekotājs.
4. Ar kapsētas apsaimniekotāju saskaņojama kapakmeņu,
pieminekļu un piemiņas plākšņu
uzstādīšana kapsētās, kapavietu
labiekārtošana.
II Kapsētu iekšējās kārtības
noteikumi
5. Kapsētu apmeklētājiem,
amatniekiem, kopējiem, strādniekiem un citām personām,
kuras atrodas kapsētā, jāizturas
godbijīgi un klusi, kā arī jāievēro šie noteikumi un kapu apsaimniekotāja norādījumi. Bērni līdz 10 gadu vecumam drīkst
apmeklēt kapsētas tikai pieaugušo pavadībā, kuri uzņemas
par viņiem atbildību.
6. Apmeklētājiem kapsētās
aizliegts:
6.1. ievest dzīvniekus;

6.2. slēpot, braukt ar velosipēdiem, skrituļslidām, motocikliem;
6.3. braukt ar automašīnām,
izņemot gadījumus, kad izsniegta speciāla atļauja;
6.4. dedzināt atkritumus, kā
arī piesārņot celiņus un kapsētai
piegulošo teritoriju;
6.5. stādīt kokus un krūmus
apbedīšanai paredzētajās vietās
bez apsaimniekotāja atļaujas;
6.6. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;
6.7. tirgoties;
6.8. postīt kapsētu aprīkojumu (sētas, solus, ēkas, pieminekļus, piemiņas plāksnes u.c.)
un stādījumus.

kapavietā, kā arī apbedīt tur savus piederīgos.
8. Ģimenes kapavietu uzturēšanas tiesības tiek piešķirtas
uz mūžu.
9. Kapavietas uzturēšanas
tiesības zaudē spēku, ja:
9.1. uzturētājs rakstiski atsakās no kapavietas uzturēšanas;
9.2. kapavieta atbrīvota, izdarot pārapbedīšanu;
9.3. nepiesakās neviens
kapavietas uzturēšanas tiesību
mantinieks;
9.4. kapa vieta tiek atzīta par
neuzraudzītu.

III Kapavietu uzturētāju
tiesības

10. Kapavietu
uzturētāji
kapus var kopt paši vai arī slēgt
līgumu ar fizisku vai juridisku
personu par kapu kopšanu.

7. Kapavietas uzturētājam
saskaņā ar šiem noteikumiem ir
tiesības būt apglabātam ģimenes

IV Kapu kopšana un
administratīvā atbildība

turpinājums 7. lpp. u
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Novads kļuvis kuplāks par 36 olainiešiem

Pūpolsvētdienas
priekšvakarā Olaines novada domē
2010. gada 27. martā notika
Jaundzimušo svinīgās reģistrācijas pasākums, uz kuru
bijām uzaicinājuši 36 Olaines
novada jaundzimušos un viņu
vecākus.
Priecājamies, ka mūsu ģimenes kļūst arvien bagātākas ar
bērniņiem, jo no 36 mazuļiem
12 bija pirmdzimtie, 18 - otrās
atvasītes, 5 trešie bērniņi un 1
ceturtais bērniņš ģimenē. Kopā
ar māmiņām, tētiem, radiem
un draugiem bija ieradušies 30
mazuļi. Olaines novada domes
priekšsēdētājs Jānis Pavlovičs
apsveica bērniņu vecākus ar īpa-

šo notikumu viņu dzīvē-mazuļa
piedzimšanu, kā arī pasniedza
apsudrabotu melhiora karotīti
ar iegravētu bērna vārdiņu un
dzimšanas datiem, naudas balvu
Ls 100 latus, kā arī ziedus. Pasākumā visus priecēja Olaines
privātās pirmsskolas izglītības
iestādes „Saulīte” mazie dziedātāji vadītājas Ilonas Skrūzmanes
uzraudzībā.
Pēc pasākuma svinīgās daļas bija kopīgā fotografēšanās
un iespēja aplūkot Olaines rokdarbu pulciņa „Piesaulīte” un
audēju pulciņa „Atvasara” darbu izstādi Olaines Vēstures un
mākslas muzejā, kā arī iemalkot
kafiju, tēju un brīvā gaisotnē ap-

runāties ar domes priekšsēdētāju par sev interesējošām tēmām.
Mīļi sveicam Sergeju Kaupužu, Mihailu
Pogodinu, Kristiānu Deividu Iesaliņu, Dāvidu Klovu, Ralfu Pabērzu-Ķeķi, Kristoferu Mjalanu,
Nazaru Šedogubu, Viktoriju Vzdornovu, Totu Mihailovu, Sofiju
Hamanovu, Aļinu Žideļu, Katarīnu Zlatu Romanovu, Artjomu
Čičinu, Adriānu Dāvi, Renāru
Kozlovski, Maksimu Rižakovu, Mihailu Zemskovu, Sintiju
Bezdelīgu, Saniju Gabranovu,
Esteri Medni, Karolīnu Brenci,
Demjanu Krasiļņikovu, Milanu
Serbeju, Emiliju Kudrjavcevu,
Ralfu Zaķi, Sabīni Seļuku, Ar-

turu Zvirgzdiņu, Alinu Mihailovu, Valteru Pētersonu, Sandru
Čepuli, Keitu Pranču, Artjomu
Jaroševiču, Elizabeti Ibelgaufti, Nikitu Pahomovu, Matveju
Gorohovu, Katrīnu Arnicāni un
viņu vecākus.
Kādu īsu brīdi visa mājas
dzīve norisinās ap bērnu. Drīz

vien tas tā vairs nebūs. Ļaujiet,
lai šo īso, maģisko brīdi mazulis
kļūst par jūsu dzīves centru.
Laimi, veselību un saticību
ģimenē!
Ināra Brence,
Olaines novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Novadā grib aizliegt audzēt ģenētiski modificētus augus Pašvaldības policijas priekšnieks
Pamatojoties uz Ģenētiski
modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro un
ceturto daļu, Olaines novada dome paziņo par nodomu
noteikt aizliegumu Ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Olaines novada pašvaldības teritorijā uz 5 gadiem.
Olaines novada iedzīvotāji
priekšlikumus vai iebildumus
par pašvaldības nodomu no-

teikt šādu aizliegumu rakstiski var iesniegt Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas
centrā Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114
un Olaines pagasta pārvaldē,
Meža ielā 2, Jaunolainē, Olaines novadā, LV-2127, 30 dienu
laikā pēc paziņojuma publicēšanas „Olaines domes vēstīs”
un mājas lapā www.olaine.lv

(t.i., līdz 14.maijam ieskaitot).
Tika nolemts pašvaldības
lēmumu nosūtīt pašvaldībām,
kuru administratīva teritorija
robežojas ar Olaines novada
teritoriju, Zemkopības, Vides
un Reģionālas attīstības un
pašvaldību lietu ministrijām,
Valsts vides dienesta Lielrīgas
reģionālajai vides pārvaldei,
kā arī Valsts augu aizsardzības
dienestam.

– Dainis Bērziņš

Ar Olaines novada domes
priekšsēdētāja
J.Pavloviča
17.marta rīkojumu par Olaines
novada pašvaldības policijas
priekšnieku uz laiku ir iecelts
Dainis Bērziņš.
Dainis Bērziņš par Olaines
novada pašvaldības policijas
priekšnieku ir iecelts uz Olaines
novada pašvaldības policijas
priekšnieka Antona Mikutēna

atstādināšanas no amata pienākumu pildīšanas laiku (pirmstiesas izmeklēšanas laiku).
Olaines novada pašvaldība
par šīm izmaiņām informēja arī
Iekšlietu ministri L.Mūrnieci.
Dainis Bērziņš dzimis 1965.
gadā, dzīvo Olaines pilsētā. Pēc
izglītības ir juriskonsults, ilgstoši strādājis Iekšlietu ministrijas
sistēmā.

Saistošie noteikumi Nr.3.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPSĒTU UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI
Spēkā no 24.03.2010.

u turpinājums no 6. lpp.
11. Apstādījumi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt
augstāki par 70 cm. Tos nedrīkst
stādīt aiz kapavietas robežām.
12. Bez kapu apsaimniekotāja atļaujas aizliegts izcirst
kokus, kuru diametrs lielāks par
12 cm.
13. Kapavietas nožogošanai
aizliegts izmantot neatbilstošus
materiālus (šīferi, skārdu, ķieģeļus, u.c.).
14. Kapavietas uzturētāja
pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas, labiekārtot
kapavietu un to regulāri kopt.
15. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu savākšanas vietās uzstādītās ierobežotās savāktuvēs
vai kaudzēs. Aizliegts veidot

atkritumu kaudzes tam neparedzētās vietās.
16. Piemiņas plākšņu, kapakmeņu uzstādīšana jāsaskaņo
ar kapu apsaimniekotāju.
17. Aizliegts, bez kapu apsaimniekotāja atļaujas, restaurēt
vai izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus (kultūrvēsturiskos).
18. Neuzturētās rezervētās
kapu vietas, kuras netiek koptas
trīs gadus pēc kārtas un netiek
sakoptas pēc kapsētas apsaimniekotāja brīdinājuma, atzīst par
brīvām, par ko sastāda aktu un
izdara atzīmi kapu grāmatā.
19. Jaunus apbedījumus
kapavietās var izdarīt 20 gadus
pēc pēdējā apbedījuma. Ja apbedī neidentificētu līķi, kapavieta
tiek saglabāta 15 gadus.
20. Personas par šo noteiku-

mu neievērošanu var saukt pie
atbildības normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā, ņemot vērā
izdarītā pārkāpuma raksturu un
vainas pakāpi.
VI Apbedīšanas kārtība un
pakalpojumi
21. Kapavieta tiek piešķirta,
pamatojoties uz Dzimtsarakstu
nodaļas izdotu miršanas apliecību vai izziņu.
22. Kapu apsaimniekotājs
ierāda kapavietu un vienojas ar
tuviniekiem par apbedīšanas
laiku un nepieciešamajiem pakalpojumiem.
23. Mirušo apbedī atsevišķā
kapā, tā garumam ir jābūt ne
mazākam par 3 m, platumam
– 1,5 m, dziļumam līdz zārka
vākam 1,5 m. Apbedījot bērnus,

izmēri var attiecīgi mainīties,
izņemot kapa dziļumu. Urna ar
mirušā pelniem jāierok 1 metra
dziļumā.
Kaps nedrīkst būt tuvāk par
1 m līdz kokam un 0,3 m līdz
piemineklim.
24. Ierādāmo kapavietu izmēri:
• vienvietīga kapavieta – platums 1.75 m, garums 3 m, laukums 5.25 m2;
• divvietīga kapavieta – platums 2.5 m, garums 3 m, laukums 7.5 m2;
• trīsvietīga kapavieta – platums 3 m, garums 3 m, laukums
9 m2;
• četrvietīga kapavieta – platums 4 m, garums 3 m, laukums
12 m2.
• lielāka skaita kapavietām
garums 3 m, platums + 1 metrs

par katru nākošo vietu.
25. Ierādāmais izmērs urnas
apbedīšanai – platums 1 m, garums 3 m, laukums 3m2.
26. Mirstīgās atliekas var
pārapbedīt, normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, ne agrāk kā
gadu pēc apbedīšanas brīža, saskaņojot to ar kapsētas apsaimniekotāju.
27. Kapliču izmanto sēru pasākumiem mirušo novietošanai
līdz apbedīšanas brīdim. Kapliču drīkst apmeklēt tikai ar kapu
apsaimniekotāja atļauju. Pārējā
laikā kapliča ir slēgta.
28. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētā
sniedz bēru rīkotāja izvēlēta
apbedīšanas firma.
29. Izdevumus par apbedīšanas pakalpojumiem samaksā
mirušā piederīgie.
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15. maijā – Mākslas diena & Muzeju nakts – 2010
Kā katru pavasari, arī
šogad, visā Latvijā aprīlī
sāksies un līdz maija vidum
turpināsies Mākslas dienas
2010, bet 15.maijā norisināsies akcija Muzeju nakts
- 2010, kuras tēma šogad –
“ekoloģija” ar devīzi “Par
tīru pasauli”.
Lai izveidotu interesantāku,
saturīgāku un pārsteigumiem
bagātāku pasākumu, radusies
ideja apvienot šos divus pasākumus vienā: Mākslas diena &
Muzeju nakts 2010.
Ikviens tiks aicināts „ķert
mākslu, kukaiņus”, ko tiešā
un netiešā veidā varēs izdarīt
15.maijā, atnākot uz laukumu
pie Olaines Vēstures un mākslas muzeja, kur dienas garumā
notiks dažādas aktivitātes, izstādes, koncerti.

Jau plkst. 12:00 sāksies lielformāta skulpturālu veidojumu
apgleznošana. Tēma: gaiss,
ūdens, uguns, zeme. Piedalās:
Latvijas Mākslas akadēmijas
studenti, skolēni un pasākuma
dalībnieki. Notiks arī lielformāta vāžu gatavošana izvietošanai Olaines novadā.
Visu dienu muzejā būs apskatāma olainietes Vinetas
Grozas izstāde „Stikla vēstniecība”. Izstādes atklāšana jau
14. aprīlī plkst. 16:00. Laukumā pie muzeja būs Olaines
Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde un LMA studentu un
pasniedzēju izstāde.
Pasākuma laikā darbosies
radošās darbnīcas, kurās notiks
masku gatavošana, apgleznošana aborigēnu stilā, komiksu zīmēšana un zīda apgleznošana.

12.00
12.00 –
14.00
14.00

Uzstājas PII “Dzērvenīte” Deju skoliņa
“EKO skolas programmas īstenošana” – Olaines
2.vidusskolas prezentācija
“Vai tu zini, ko tu ēd?” Olaines Mehānikas
un tehnoloģijas koledžas pārtikas inspektoru
prezentācija
15.00
Projekta “Darām kopā” prezentācija
16.00
Uzstājas Olaines Dienas centrs un Sociālās aprūpes
centrs
17.00
Uzstājas Olaines Kultūras nama bērnu deju kolektīvs
“Oļi”, “Olaines Cālīši”, Jaunolaines kultūras nama
deju kolektīvs “Pienenīte”. Dziedās Viktorija Jansone
Izglītojoši “Kukaiņu daudzveidība” – iespēja ķert, pētīt kukaiņus
pasākumi gaismā un tumsā entomolaga vadībā
“Putnu iepazīšana un pētīšana” ornitologu vadībā
19.00
Olaines Kultūras nama jauktais koris “Dziesma”,
koris “Salve”, folkloras kopa “Dzedziedas”, vokālie
ansambļi “Undīne”, “Ivuškas”
Muzicē grupa HMP
Vakara vadītājs un muzikants Ainārs Ašaks

Olaines bērnu
un jauniešu deju
kolektīvi sekmīgi
startē skatē

28.martā
Jaunolaines
Kultūras namā notika Tautas deju kolektīvu skate, kurā
piedalījās 31 kolektīvs (kopā
629 bērni un jaunieši) no 5
novadiem. Šī bija nozīmīga
skate kolektīviem, jo tā izšķirs to, kuri no tiem vasarā
piedalīsies Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.
Visi kolektīvi gatavoja visas
Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dejas, bet
skatē startēja ar divām – vienu
izvēlējās paši, bet otru izlozēja.
Olaines novadu pārstāvēja 11
kolektīvi. Jāatzīmē, ka visi kolektīvi skatē uzstājās ļoti labi,
par to var pārliecināties, iepazīstoties ar viņu rezultātiem – 2
kolektīvi ir laureāti, 7 – ieguva
I pakāpi un 2 – ieguva II pakāpi
(skatīt tabulu).
Olaines novads Latvijas
skolu jaunatnes Dziesmu un
deju svētkos pārstāv Vidzemes
reģionu. Vidzemes reģionā notiek vairākas skates, jo tajā ir
daudz vairāk nekā 5 novadi,
tāpēc šie labi rezultāti diemžēl vēl nenozīmē, ka visi mūsu
kolektīvi startēs Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju
svētkos. Gala rezultāts būs zināms tikai tad, kad būs zināmi
visu Vidzemes reģiona skašu
rezultāti. Turēsim īkšķus par
saviem kolektīviem!
Olaines novada pašvaldība
apsveic kolektīvus ar viņu panākumiem un izsaka pateicību
kolektīvu vadītājiem par darbu,
ko viņi ieguldīja gan gatavojoties skatei, gan ikdienā vadot
šos kolektīvus. Paldies sakām
arī visiem tiem (t.sk. Olaines
Kultūras namam un Jaunolaines Kultūras namam), kas palīdzēja organizēt skati.
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Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
aprīlī
70.gadskārtā
Lidiju Baranovu
Maiju Čumiku
Jekaterinu Gordeiko
Ināru Gozīti
Lidiju Konceviču
Anatoliju Krutjakovu
Baibu Kupši
Alekseju Kuvšinovu
Jaņinu Lapsu
Vladimiru Ļitvinko
Balceru Pakalnu
Ņinu Prancāni
Mariju Safronovu
Antoņinu Salašu
Dzintru Saulīti
Genoefu Šabuņko
Vitāliju Tumulānu
75.gadskārtā
Martu Dindoni
Daini Dūželi
Kārli Graudiņu
Staņislavu Jakoveli
Antoņinu Koņuhovu
Ausmu Krastiņu
Feliciju Marheli
Revu Natinu
Annu Popko
Āriju Ritumu
Nikolaju Serikovu
Janīnu Ščukinu
Mariju Žabinu
80.gadskārtā
Mariju Botalovu
Dzidru Gribusti
Viktoru Lukšo
Nataliju Šadrinu
Leonu Trusovu
Juliju Turkinu
85.gadskārtā
Ernu Čečinu
Jūliju Glužinu
90.gadskārtā
Mariju Ņikuļinu
94.gadskārtā

Klašu grupa
1.- 2. kl.

Deju kolektīvs
Olaines 1.vidusskolas deju kolektīvs
Olaines Kultūras nama deju kolektīvs „Oļi”
Jaunolaines KN deju kolektīvs „Pienenīte”

3.- 4. kl.

Jaunolaines KN „Pienenīte”
Olaines 1.vidusskolas deju kolektīvs
Olaines Kultūras nama deju kolektīvs „Oļi”
Jaunolaines KN „Pienenīte”

5.– 6. kl.
7. – 9.kl.
10. – 12.kl.

Olaines Kultūras nama deju kolektīvs „Oļi” II
Olaines Kultūras nama deju kolektīvs „Oļi” I
Olaines 1.vidusskolas deju kolektīvs
Olaines 1.vidusskolas deju kolektīvs

Vadītājs
Aija Freimane
Jānis Precinieks
Svetlana Ļitvinova
(palīgs Jeļena Panfilova)
Svetlana Ļitvinova
(palīgs Jeļena Panfilova)
Aija Freimane
Jānis Precinieks
Svetlana Ļitvinova
(palīgs Jeļena Panfilova)
Jānis Precinieks
Jānis Precinieks
Aija Freimane
Aija Freimane

Rezultāts
I pakāpe
I pakāpe
laureāts
I pakāpe
I pakāpe
I pakāpe
laureāts
II pakāpe
II pakāpe
I pakāpe
I pakāpe

Olgu Bobrovsku
Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums
“Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Atbildīgā par izdevumu
sabiedrisko attiecību
speciāliste Nataļja Tropkina.
Ieteikumus un komentārus
sūtiet uz e – pastu
natalja@olaine.lv vai zvaniet
pa tālr. 67146026.

