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Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums

Sveiciens svētkos!

Ziemassvētki un Jaunā
gada sagaidīšana katram
no mums ir īpašs laiks. Tas
ir laiks, kad, neraugoties
uz pirmssvētku steigu, kaut
mazliet pakavējamies domās
par pagājušo gadu un ar cerībām raugāmies jaunajā.
Laiks ir nedaudz apstājies,
lai dotu iespēju padomāt –
vai ir piepildījies tas, ko esmu
vēlējies, un kas ir tas, ko gribētu jaunajā gadā?

Šajā īpašajā laikā mēs pārdomājam to būtiskāko, kas
ar mums ir noticis, ko esam
padarījuši, un mēs plānojam
uz priekšu. Tādēļ gribu pateikt sirsnīgu paldies visiem
tiem, kas aktīvi piedalījušies
Olaines novada attīstībā un
tā vārda popularizēšanā. Paldies uzņēmējiem, izglītības,
kultūras un medicīnas darbiniekiem, skolēniem, sportistiem, pašvaldības uzņēmumu

darbiniekiem, visiem sociāli
un sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem. Paldies pašvaldības
darbiniekiem, kā arī domes
deputātiem! Nākamais gads
nāks ar jauniem uzdevumiem
un izaicinājumiem, un, tikai
konstruktīvi sadarbojoties, ieklausoties citam citā un darot
kopā, mēs varēsim paveikt iecerēto.
Ziemassvētku laiks ir brīnumu laiks, kad ikviens var domāt par savu brīnumu, domāt
par cerību un atcerēties citus.
Tieši šie svētki atgādina par to,
kas ir labdarība, labestība un
mīlestība. Tās dara mūs stiprus
un liek pamatus nākotnes cerībām.
Mīļie draugi! Priecīgus,
gaišus un mīlestības pilnus
Ziemassvētkus!
Jaunajā 2011. gadā visiem
jums novēlu veselību, veiksmi
un radošus panākumus, un lai
izdodas viss iecerētais!
Jānis Pavlovičs,
Olaines novada
domes priekšsēdētājs

Олайнский совет молодежи вместе с Олайнским краевым самоуправлением и Центром
спорта объявляет 26 декабря Рождественским днем спорта. В этот день любой житель
Олайнского края может посетить бассйен и каток бесплатно.
График работы
Бассейн (ул.Стадиона 1, Олайне)
1. с 12.00 до 13.30 (1 сеанс)
4. с 16.00 до 17.30 (4 сеанс)
2. с 13.30 до 15.30 (2 сеанс)
5. с 17.30 до 19.00 (5 сеанс)
3. с 15.00 до 16.00 - перерыв
Примечание: 1. С собой должна быть специальная шапочка, полотенце, тапочки и мыло.
2. Дети до 12 лет могут находиться в бассейне только в сопровождении взрослого.
Каток (ул.Кудрас 5, Олайне)
с 11.00 до 12.00 (1 сеанс)
с 12.30 до 13.30 (2 сеанс)
с 14.00 до 15.00 (3 сеанс)

с 15.00 до 16.00 – перерыв
с 16.00 до 17.00 (4 сеанс)
с 17.30 до 18.30 (5 сеанс)
с 19.00 до 21.00 (6 сеанс)
Примечание: Если желаете взять коньки на прокат, с собой необходимо иметь документ
удостоверяющий личность.

Asfaltēs
ceļus

Par spīti ikdienišķībai
Izplaucēt brīnumu dzīvē,
Par spīti grūtumam
laimīgiem būt!
Lai Jūsu svētki būtu
priecīgi, svētīgi, gaiši
un lai Ziemassvētku
gaisma Jūs pavada
visu nākamo gadu!
Olaines novada pašvaldība

Пусть зима белоснежной порошей
Запорошит любую беду
Мы желаем Вам только хорошего
В наступающем Новом Году!
Поздравляем Вас со
светлым праздником
Рождества и
наступающим
Новым годом!

Олайнское краевое самоуправление

Olaines Jauniešu Padome kopā ar Olaines novada domi un
Olaines Sporta centru pasludina 26. decembri par
“Ziemassvētku sporta dienu”.
Šajā dienā ieeja baseinā un slidotavā būs bez maksas
(visiem apmeklētājiem).
Darba grafiks
Peldbaseinā (Stadiona ielā 1, Olainē)
1. 12.00 līdz 13.30 (1. seanss)
4. 16.00 līdz 17.30 (4. seanss)
2. 13.30 līdz 15.30 (2. seanss)
5. 17.30 līdz 19.00 (5. seanss)
3. 15.00 līdz 16.00 pārtraukums
Piezīmes: 1. Līdzi jāņem cepure, dvielis, čības un ziepes.
2. Bērni līdz 12 gadiem drīkst atrasties baseinā
tikai ar pavadoni.
Slidotavā (Kūdras ielā 5, Olainē)
15.00 līdz 16.00 – pārtraukums
16.00 līdz 17.00 (4. seanss)
17.30 līdz 18.30 (5. seanss)
19.00 līdz 21.00 (6. seanss)

11.00 līdz 12.00 (1. seanss)
12.30 līdz 13.30 (2. seanss)
14.00 līdz 15.00 (3. seanss)

Piezīme: Ja vēlaties saņemt slidas, līdzi jāņem personu
apliecinošs dokuments.

Vārds
Deputātu
Sirsnīgi
Uzvar
deputātam kanādiešus apsveikumi sveicam!

Olaines novada ceļu rekonstrukcijas
programma
2011. – 2020. gadam

Šajā numurā vārds Olaines novada domes deputātei
Silvijai Tiščenko

Olaines hokeja komanda
draudzības spēlē uzvarēja amatieru komandu no Kanādas

Olaines novada domes deputāti sveic iedzīvotājus Ziemassvētkos un Jaunajā Gadā

Olaines Kultūras centra folkloras kopai “Dzedzieda” piecu darba gadu jubileja

2. lpp.

3. lpp.

4. lpp.

7. lpp.

8. lpp.
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Olaines novada ceļu seguma rekonstrukcijas
programma 2011. – 2020. gadam
Olaines novada ceļi tiek sadalīti prioritārā secībā, ņemot
vērā transporta intensitāti, deklarēto iedzīvotāju skaitu konkrētajā apdzīvotajā vietā un
esošo ceļa stāvokli. Paredzēta
jauna asfaltbetona klājuma ieklāšana divās kārtās sešu metru
platumā par pamatu izmantojot
esošo grants segumu, pārbaudot
tā blīvumu. Programmas kopējās izmaksas Ls 1 825 000 (t.sk.
PVN). Programmu plānots realizēt atkarībā no pieejamā finansējuma līdz 2020.gadam.
1. CA010
ceļa nosaukums:
Rīgas apvedceļš - Virši
garums (km): 3,7
seguma veids: grants
braukt. laukums (m²): 22200
deklarēto iedzīvotāju skaits:
d/s „Pavasaris OL”- 62
d/s „Vasara”- 113
d/s „Aurora”- 44

d/s „Virši”- 15
Kopā - 234
Paredzētais darbu apjoms un
aptuvenās izmaksas
Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās par pamatu izmantojot
esošo grants segumu. Kopējās izmaksas Ls 340 000 (t.sk. PVN).
Sadalījums posmos:
• Rīgas apvedceļš – pagrieziens uz d/s „Vasara” 1.1 km –
brauktuves laukums 6 600 m² izmaksas Ls 100 000 (t.sk. PVN);
• pagrieziens uz d/s „Vasara”
- pagrieziens uz d/s „Virši” 2.6
km - brauktuves laukums 15 600
m² - izmaksas Ls 240 000 (t.sk.
PVN).
2. CA016
ceļa nosaukums:
A8 – kūdras fabrika
garums (km): 1,8
seguma veids: grants
braukt. laukums (m²): 10800
deklarēto iedzīvotāju skaits:

d/s „VEF Baloži” – 271
d/s „Ieviņa” – 99”- 176
d/s „Komutators”- 83
d/s „Rītausma”- 48
d/s „Rīts” – 78
Kopā – 656
Paredzētais darbu apjoms un
aptuvenās izmaksas
Asfaltbetona ieklāšana divās
kārtās atjaunojot un izveidojot
grants segumu saskaņā ar tehnisko projektu, kas šīm posmam jāizstrādā ņemot vērā problēmas ar
lietus ūdens novadīšanu. Kopējās
izmaksas Ls 215 000 (t.sk. PVN).
3. CA005
ceļa nosaukums:
Tīreļi – atkritumu izgāztuve
(no A8 līdz SIA „Pinus GB”
(Jauntīreļi))
garums (km): 0,63
seguma veids: grants
braukt. laukums (m²): 3780
deklarēto iedzīvotāju skaits:
Grēnes ciems - 257

Starptautiskā invalīdu diena

Kā jau katru gadu 3.
decembrī atzīmējam Starptautisko invalīdu dienu. Šī
ir diena, kad pulcējam kopā
cilvēkus ar īpašām vajadzībām Olaines Kultūras centrā uz tasi tējas.
Šī diena ir kā atskaites
punkts visam, kas noticis
gada laikā un kādus labus darbus esam padarījuši. Vienmēr
šajā dienā rīkojam izstādi,
kurā cilvēki ar īpašām vajadzībām, kā arī dienas centra
personām ar garīgās attīstības
traucējumiem
apmeklētāji
izstāda savus darinājumus un
fotogrāfijas, kas saistītas ar
īpašiem notikumiem šo cilvēku dzīvē. Šī ir diena, kad pie
tējas un kafijas tases ir iespējams satikties un parunāties
ar sen nesastaptiem draugiem
un paziņām un sirdi priecēt,
noklausoties jauku koncertu.
Visus pasākuma apmeklētājus
ar savu uzstāšanos iepriecināja dienas centra ansamblis
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„MIKO”, Olaines Sporta centra mākslas vingrošanas sekcijas “Piruete” dalībnieces,
Olaines Kultūras nama bērnu
vokālais ansamblis „Olaines
cālīši”. Par invalīdu dienas
pasākuma norisi rūpējās Olaines novada Nevalstisko organizāciju apvienības un NVO
biedri.
Olaines novadā darbojas
divas nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv Olaines cilvēkus ar īpašām vajadzībām un
viņu piederīgo intereses. Pie
mums novadā, darbojas sieviešu invalīdu apvienība „Aspazija”, bērnu invalīdu biedrība “Ābolītis”, kā arī Dienas
centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem.
Šogad, oktobrī, Dienas
centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem atzīmēja
savu piecu gadu pastāvēšanas
jubileju. Regulāri Dienas centru
apmeklē 10 – 11 cilvēku. Centrā viņi apgūst dažādas prasmes

un iemaņas. Ar Dienas centra
klientiem nodarbojas mūzikas,
ritmikas un keramikas nodarbību vadītāji. Katru gadu Invalīdu
dienai veltītajā pasākumā viņi
labprāt dalās ar visiem savā veikumā, izstādot savus darbiņus
un uzstājoties ar sagatavotiem
priekšnesumiem. Ikdienā kopā
ar viņiem visus šos piecus gadus gan priekos, gan bēdās ir
uzticamās centra darbinieces Olga Maļeva un Gaļina Kirjana,
kurām centriņš kļuvis kā otrās
mājas, bet centriņa apmeklētāji
kā otra ģimene.
Lai Olaines novada invalīdi
nejustos vientuļi un būtu aktīvi sabiedrības locekļi, viņiem
tiek piedāvāta iespēja darboties
Olaines Nevalstisko organizāciju apvienībā, kuru vada Andra Andersa un finansiāli atbalsta Olaines novada pašvaldība.
Anda Liepiņa,
p/a „Olaines sociālais
dienests” direktore

Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas
Asfaltbetona ieklāšana divās
kārtās par pamatu izmantojot esošo grants segumu.Kopējās izmaksas Ls 60 000 (t.sk. PVN).

Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas
Asfaltbetona ieklāšana divās
kārtās par pamatu izmantojot
esošo grants segumu. Kopējās izmaksas Ls 120 000 (t.sk. PVN).

4. CB008
ceļa nosaukums:
Kalte – Lubaušu ferma
(no Meža ielas līdz CB009)
garums (km): 4,4
seguma veids: grants, šķembas
braukt. laukums (m²): 26400
deklarēto iedzīvotāju skaits:
Jaunolaine tā saucamais (tautā)
“Lubaušu ciemats” – 175
Paredzētais darbu apjoms un
aptuvenās izmaksas
Asfaltbetona ieklāšana divās
kārtās par pamatu izmantojot
esošo grants segumu. Kopējās izmaksas Ls 400 000 (t.sk. PVN).

9. CB009
ceļa nosaukums:
Rīgas apvedceļš – Birznieki –
Jaunolaine (no A5 līdz A8)
garums (km): 1,16
seguma veids: grants, asfalts
braukt. laukums (m²): 6960
deklarēto iedzīvotāju skaits: 60
Paredzētais darbu apjoms un
aptuvenās izmaksas
Asfaltbetona ieklāšana divās
kārtās par pamatu izmantojot
esošo grants segumu. Kopējās izmaksas Ls 109 970 (t.sk. PVN).

5. CA014
ceļa nosaukums:
Cukurciema (ganu) ceļš –
Akācijas iela
garums (km): 0,8
seguma veids: grants
braukt. laukums (m²): 3600
deklarēto iedzīvotāju skaits: 92
Paredzētais darbu apjoms un
aptuvenās izmaksas
Asfaltbetona ieklāšana divās
kārtās par pamatu izmantojot
esošo grants segumu. Kopējās
izmaksas Ls 50 000 (t.sk. PVN).
Ceļa rekonstrukcijas darbi
realizējami pēc ūdens projekta
realizācijas.
6. CA002
ceļa nosaukums:
Pēternieki - Ķesteri
garums (km): 0,8
seguma veids: grants
braukt. laukums (m²): 4800
Paredzētais darbu apjoms un
aptuvenās izmaksas
Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās par pamatu izmantojot
esošo grants segumu. Kopējās izmaksas Ls 70 000 (t.sk. PVN).
7. CB009
ceļa nosaukums:
Rīgas apvedceļš –
Birznieki – Jaunolaine
(no A5 līdz CB008)
garums (km): 1,7
seguma veids: grants, grunts
braukt. laukums (m²): 10200
deklarēto iedzīvotāju skaits:
Jaunolaine tā saucamais (tautā)
„Lubaušu ciemats” – 175
Paredzētais darbu apjoms un
aptuvenās izmaksas
Asfaltbetona ieklāšana divās
kārtās par pamatu izmantojot
esošo grants segumu. Kopējās izmaksas Ls 160 000 (t.sk. PVN).
8. CB008
ceļa nosaukums:
Kalte – Lubaušu ferma
(no Meža ielas līdz
darbnīcām)
garums (km): 1,5
seguma veids: grants, šķembas
braukt. laukums (m²): 9000

10. CA006
ceļa nosaukums:
Rubeņi - Lībieši
garums (km): 1,56
seguma veids: grants, asfalts
braukt. laukums (m²): 11700
deklarēto iedzīvotāju skaits:
d/s “Ezītis” – 111
Paredzētais darbu apjoms un
aptuvenās izmaksas
Asfaltbetona ieklāšana divās
kārtās par pamatu izmantojot
esošo grants segumu. Kopējās izmaksas Ls 180 000 (t.sk. PVN).
11. CA007
ceļa nosaukums:
Pastnieki–Birzuļu ceļš
(līdz tiltam)
garums (km): 1,5
seguma veids: grants, asfalts
braukt. laukums (m²): 9000
deklarēto iedzīvotāju skaits:
d/s “Ezītis” – 111
Paredzētais darbu apjoms un
aptuvenās izmaksas
Asfaltbetona ieklāšana divās
kārtās par pamatu izmantojot
esošo grants segumu. Kopējās izmaksas Ls 120 000 (t.sk. PVN).
12. CA020
ceļa nosaukums:
Codes ceļš – Strēlnieki
(līdz baznīcai)
garums (km): 0,45
seguma veids: grants
braukt. laukums (m²): 2700
Paredzētais darbu apjoms un
aptuvenās izmaksas
Asfaltbetona ieklāšana divās
kārtās par pamatu izmantojot
esošo grants segumu. Kopējās
izmaksas Ls 70 000 (t.sk. PVN).
13.
ceļa nosaukums:
Ceļš no V8 līdz d/s “Liepas”,
“Druva”, “Jāņupe”
garums (km): 0,45
seguma veids: grants
braukt. laukums (m²): 2700
deklarēto iedzīvotāju skaits: 140
Paredzētais darbu apjoms un
aptuvenās izmaksas
Asfaltbetona ieklāšana divās
kārtās par pamatu izmantojot
esošo grants segumu. Kopējās
izmaksas Ls 40 000 (t.sk. PVN).
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Saņemts finansiālais atbalsts

Olaines novada
pašvaldība saņēmusi finansiālo atbalstu
piecu projektu realizācijai LEADER pieejas īstenošanai, kurus paredzēts īstenot
ar Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstība (ELFLA)
līdzfinansējumu. Projektu realizācija īstenos LEADER pieejas
mērķi – uzlabot dzīves kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem,
domājot gan par sociālajiem,
gan ekonomiskajiem uzlabojumiem. Finansiāls atbalsts ir saņemts šādiem projektiem:
„Sporta aprīkojuma iegāde Olaines Sporta centram” projekts tiek realizēts jau šobrīd.
Tā ietvaros ir iegādātas jaunas
slidas, kuras izmanto Olaines
slidotavas apmeklētāji, un tiks
iegādāts vieglatlētikas aprīkojums (barjeras, augstlēkšanas
latiņas, lodes un futbola vārti)
daudzpusīgai Olaines stadiona
darbības nodrošināšanai. Plānotās projekta izmaksas 3 011,08
LVL (pašvaldības finansējums
– 1 144,71 LVL, ELFLA līdzfi-

nansējums – 1 866,37 LVL).
„Atpūtas vietu labiekārtošana Olaines novadā”. Projekta ietvaros paredzēts labiekārtot
esošās Olaines novada atpūtas
vietas, uzstādot jaunus soliņus
ar atkritumu urnām. Kopumā
paredzēts uzstādīt 35 soliņus
Olaines pilsētas un Olaines pagasta teritorijā. Projekta realizācija paredzēta nākamā gada
pavasarī. Plānotās projekta izmaksas 5 904,80 LVL (pašvaldības finansējums – 2 244,80
LVL, ELFLA līdzfinansējums
– 3 660 LVL).
„Apgaismojuma ierīkošana Olaines pilsētas mežaparkā”. Projekta ietvaros tiks
apgaismota Olaines mežaparka
promenāde, lai nodrošinātu iedzīvotāju komfortablu atpūtu
parka zonā ne tikai dienas, bet
arī vakara tumšajās stundās.
Projektu paredzēts realizēt nākamā gada vasarā. Plānotās
projekta izmaksas 13 984,30
LVL (pašvaldības finansējums
– 5 316,35 LVL, ELFLA līdzfinansējums – 8 667,95 LVL).
„Veloceliņa izbūve Olaines pilsētas mežaparkā”. Lai
veicinātu aktīvu dzīvesveidu
iedzīvotāju, bet īpaši bērnu un
jauniešu vidū, projekta ietvaros
paredzēts izbūvēt veloceliņu

Vārds deputātam

Silvija Tiščenko, LSDSP
Sveicināti Jūsmājās!
Gluži neticami, taču vēl dažas dienas un būs aizritējis 2010.
gads.
Klāt Ziemassvētki, mirklis
pārdomām par aizvadītām dienām.
Neskatoties uz to, ka arī šis
gads pagājis tā saucamajā krīzes
zīmē un bijis nopietnu pārbaudījumu laiks daudziem no mums,
šķiet, par spīti visiem dabas un
likteņa apstākļiem tas darījis
mūs stiprākus.
Man šis gads vēl ilgi paliks
atmiņā ar īpaši spilgtiem un savdabīgiem skolēnu dziesmu un
deju svētkiem, ar Olaines jaunā
stadiona atklāšanu, ar saulaino
un karsto vasaru, ar neticami bagātīgo baraviku ražu un ar cerīgām domām par jauno izvēlēto
Latvijas valdību.
Tāpēc laikā, kad iededzam

Ziemassvētku gaismiņas, gribas
lai prieks ielīst visu sirdīs un nes
spēkus arī nākamā gada darbiem.
Taču iespējams, ka šobrīd
Ziemassvētku gaidās ir cilvēki,
kas ir nobijušies, satraukti un nedroši par nākotni. It īpaši bērni,
kuriem netiek nodrošinātas visas
ģimenē nepieciešamās funkcijas viņu pilnīgai attīstībai. Tie ir
bērni, kuriem vecāku prombūtnes laikā pasliktinās sekmes un
uzvedība skolās. Bērni, kuri atsvešinās no vecākiem, kuri smagi pārdzīvo vecāku šķiršanos,
kuri vispār neapmeklē izglītības
iestādes.
Par nožēlu, daudzu šādu
bērnu atrašanās vieta ir pat nezināma. Taču pašvaldības sociālie
darbinieki dara visu, lai izmainītu šo situāciju.
Tāpēc ir ļoti būtiski katram
no mums nebūt vienaldzīgam
.Viens vārds, viens smaids, silts
rokas pieskāriens var izmainīt
daudz.
Apbrīnas vērta ir to Olaines
novada ģimeņu spēja saglabāt
savu ģimeniskumu, kuras darba
un izdzīvošanas meklējumos ir
bijušas spiestas atstāt mājas
Latvijā, dzīvot atsevišķi, bet tomēr spējušas pārvarēt radušās
grūtības. Paldies ģimenēm, kurās bērni jūtas mīlēti un pasargāti.
Neskatoties uz to, ka likumdevējs ar likumu ierobežojis ļoti

Olaines pilsētas mežaparkā. Paredzamais veloceliņa garums ir
vairāk kā 300 m un 2 m plats,
kas nodrošinās iespēju iedzīvotājiem uzlabot savas prasmes
skrituļslidošanā un velobraukšanā. Projekta realizācija paredzēta nākamā gada vasarā.
Plānotās projekta izmaksas
11 147,07 LVL (pašvaldības
finansējums – 4 237,73 LVL,
ELFLA līdzfinansējums –
6 909,34 LVL).
„Aktīvās atpūtas laukuma
izveide Olaines pilsētas stadionā”. Projekta ietvaros tiks
uzstādīti dažādi āra trenažieri
Olaines stadiona teritorijā. Izveidojot šādu aktīvās atpūtas
laukumu, Olaines novads būs
viena no nedaudzajām vietām
Latvijā, kur būs iespējams darboties uz speciāli izveidotiem
metāla konstrukcijas trenažieriem visa vecuma iedzīvotājiem. Projekta realizācija paredzēta nākamā gada pavasarī.
Plānotās projekta izmaksas
4 492,93 LVL (pašvaldības finansējums – 1 708,05 LVL,
ELFLA līdzfinansējums –
2 784,88 LVL).
Ilze Mazure,
Attīstības nodaļas projektu
vadītāja un ekonomiste
būtiskus izdevumus pašvaldības
darbinieku atlīdzībā, mums ir
cilvēki, kuri joprojām turpina
tik pat apzinīgi strādāt. Mums ir
vadītāji, kuri arī šādos apstākļos
savos uzņēmumos un iestādēs
veido patīkamu psiholoģisko
klimatu, organizē produktīvu
darbu, spēj izdzīvot un attīstīties.
Ziemassvētki ir steigas un
dāvināšanas prieka piepildīts
mirklis. Mēs katrs būsim tik
bagāts, cik liela ir mūsu vēlme
dāvināt: Kam saldumu tūtu; kam
patiesu neviltotu smaidu; kam
jauku novēlējumu, bet kam reālu
un nesavtīgu palīdzību!
Ziemassvētki ir arī sapņiem
par nākotni piepildīts mirklis.
Gaišus Ziemassvētkus!
Saticības, mīlestības un laimes pilnu Jauno gadu!

Даже не верится! Еще несколько дней, и будем провожать 2010 год. Наступит
Рождество! Это время, когда
человек осмысливает прожитые дни уходящего года.
И этот год прошел под так
называемым знаком «кризиса», и для многих был серьезным испытанием. Но кажется,
что назло всем катаклизмам
судьбы и природы, он делал
нас более сильными. Но не забудем и то хорошее, что принес уходящий год.
В моей памяти этот год
останется годом солнечного и
жаркого лета, праздника пес-
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Olaines novada
pašvaldības

pedagoģiski
medicīniskā
komisija
Komisijas sēdes
2011.gada pirmajā pusgadā
Sēdes notiks plkst. 9:30
Olaines specializētajā
pirmsskolas izglītības
iestādē “Ābelīte”
šādos datumos:
• 11. janvārī,
• 22. februārī,
• 15. un 29. martā,
• 12. un 19. aprīlī,
• 10. un 24. maijā,
• 7. jūnijā.
Ja saņemts skolas
direktora iesniegums par
izglītojamo mācību
organizēšanu mājās un ja
jautājumu ir jāizskata
plānoto sēžu starplaikos,
tiek sasaukta ārkārtas
komisijas sēde.

i z d e v u m s

Izsaki viedokli!
Olaines novada pašvaldība
aicina novada iedzīvotājus
izteikt vēlmes par brīvā
laika pavadīšanas un neformālās izglītības iespējām
novada ciemos – Stūnīšos/
Gaismās un Jaunolainē.
Konkrētus priekšlikumus
lūdzam līdz 2011.gada
27.janvārim iesniegt jums
pieejamā veidā rakstiski:
1) pa pastu Olaines novada
pašvaldība, Zemgales iela
33, Olaine, Olaines nov.,
LV-2114 vai Olaines pagasta pārvalde, Meža
iela 2, Jaunolaine,
Olaines nov., LV-2127;
2) elektroniski uz e-pasta
adresēm – olainesdome@
olaine.lv, natalja@olaine.lv
vai olainep@apollo.lv;
3) klātienē Olaines pagasta pārvaldē, Meža ielā 2,
Jaunolainē;
Dienas centrā Gaismās
(Gaismas iela 6) vai
Gaismu bibliotēkā
(Gaismas 1-1).

Слово депутату
ни и танца в Риге, открытия
Олайнского стадиона, невероятно богатого урожая боровиков, а также годом надежд о
новом правительстве Латвии.
Поэтому в эти дни, когда
везде зажигаются Рождественские огоньки, хочется чтобы
радость заполнила наши сердца и вдохновляла нас на новые
дела в Новом году.
Но, к сожалению, в эти
минуты ожидания Рождества
есть люди, которые живут в
неуверенности и страхе о будущем… Есть дети, которые
в семьях недополучают самое
необходимое для полноценного развития, у которых в отсутствии родителей ухудшается
успеваемость в школе. Дети,
которые тяжело переживают
расставание родителей. Дети,
которые вообще не посещают
учебные заведения. К сожалению, о некоторых детях, не посещающих школу, нет вообще
никакой информации, поэтому
и трудно им помочь. Но работники социальной службы самоуправления делают многое,
чтобы изменит эту ситуацию.
Поэтому очень важно каждому из нас проявить сочувствие, не быть равнодушными. Одно слово, одна улыбка,
теплое прикосновение руки
порой может изменить многое.
Восхищения заслуживает
способность тех семей, кото-

рые в поисках работы и выживания были вынуждены уехать
из Латвии, жить в разлуке,
но сумевших перебороть все
трудности и сохранить самое
ценное – семью. Спасибо всем
семьям, в которых дети чувствуют себя защищенными и
счастливыми.
Несмотря на то, что уже
несколько лет законодатель
значительно
ограничивает
возможности в сфере оплате труда работников самоуправленческих учреждений
и значительно уменьшил их
доходы, большинство наших
людей, как и прежде продолжают также добросовестно
работать и выполнять свои
обязанности. У нас есть руководители, которые в этих
условиях, на своих предприятиях и в учреждениях умеют
создать приятный психологический климат в коллективе,
организовать продуктивную
работу, сумели выстоять и развиваться.
Каждый из нас станет богаче настолько, насколько велико его желание дарить: кому
сладости, кому искреннею
улыбку, кому пожелания, а
кому реальную бескорыстную
помощь.
В Рождество мы мечтаем о
будущем. С Рождеством!
Любви, взаимопонимания
и счастья в Новом году!
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Olaines hokejisti uzvar kanādiešus 2010. – ražīgs gads

Olaines sportistiem

Olaines “zelta talants”

Pirms stafetes kociņš pāriet
nākamā gada rokās, ir īstais
brīdis atskatīties uz Tīģera gadā
paveikto un sasniegto. Mūsu
novadā aizejošo gadu droši var
saukt par sporta gadu, jo pat
Olaines pilsētas svētki notika
zem sporta karoga.
Olaines novada pašvaldība
īpašu uzmanību pievērš tam, lai
mūsu iedzīvotājiem būtu pieejamas visas iespējamās sportiskās
aktivitātes. Šo centienu rezultātā
mūsu novadā aug jauni talanti
un tiek uzlaboti iepriekšējo čempionu rezultāti. 2010.gads mūsu
sportistiem bija ļoti ražīgs, un to
pierāda vairākas iegūtās godalgotās vietas. Šajā gadā Eiropas
boksa čempionātā skolēniem
Bulgārijā 3.vietu ieņēma olainietis, boksa kluba „Olimp” audzēknis Jegors Artjomovs. Viņš
nav vienīgais šī kluba čempions,
jo Daugavpilī rīkotais 2010.gada
Latvijas jauniešu boksa čempionāts atnesa mūsu novadam četras
uzvaras – 1.vietas savās svara
kategorijās ieņēma Jegors Artjomovs, Ņikita Versockis, Ņikita
Stepanovs un Kirils Osipenko.
Novada godu Latvijas, Eiropas vai pat pasaules mēroga
sacensībās aizstāv ne tikai puiši – ļoti labus rezultātus parādīja
arī mākslas vingrošanas sekcijas
audzēkne Marika Zavadska, kura
ieņēma 1.vietu junioru klasē Latvijas mākslas vingrošanas čempionātā un pēc šā rezultāta tika
iekļauta Latvijas nacionālās izlases sastāvā.
Kā katru gadu, arī šogad nozīmīgus rezultātus atnesa skeitbordists Jānis Kuzmins, kļūstot par
Pasaules vicečempionu. Šogad
viņš ne tikai veiksmīgi startēja dažādās skeitborda sacensībās, bet
uzstādīja arī Ginesa rekordu, veicot
trasi 20,774 sekundēs un nenogāžot
nevienu no 100 konusiem.
Olaines 2.vidusskolā mācās
Latvijas, Eiropas un pat pasaules čempions svara stieņa spiešanā guļus (powerlifting GPA
versijā). Šis spēkavīrs ir Eduards Matvejevs.
Minētie rezultāti ir tikai neliela 2010.gada sporta sasniegumu
daļa. Olainē aktīvi trenējas un
labi startē arī handbola, futbola,
basketbola un hokeja komandas,

Par šova “Latvijas Zelta
talanti 2010” uzvarētājiem
kļuva apvienība Ielu vingrotāji, kuras sastāvā ir Olaines 2.
vidusskolas 12. klases skolēns
Maksims Vjugins.
Šova uzvarētāji iegūto galveno balvu - 5000 EUR - solīja ziedot Valmieras vājdzirdīgo bērnu
internātvidusskolas vingrošanas
laukuma izbūvei.
Ja ejot pa Rīgu redzi jauniešus vingrojot visneiedomājamākajās vietās, tad zini, tie ir
Latvijas apvienība “Ielu vingrotāji”. Šajā sportā nav nekādu noteikumu, viss ir atkarīgs no katra
paša vēlmes darboties, nav nedz
noteiktu treniņu laiku, nedz nepieciešami naudas līdzekļi.

Novembra beigās
Marika Zavadska kļuva par
Latvijas junioru čempioni
mākslas vingrošanā

7. decembrī Olaines slidotavā notikušajā draudzības
spēlē starp hokeja komandu
„Olaine” un amatieru komandu no Kanādas uzvaru
pēcspēles bullīšos izcīnīja
mājinieki – 4:3.
Spēles sākumā bija manāma bijība pret hokeja dzimtenes pārstāvjiem, kas atspoguļojās arī rezultātā – pirmos
divus vārtus guva kanādieši.
Tomēr publikas bažām, ka
spēle būs uz vieniem vārtiem,
nebija lemts piepildīties. Jau
visai drīz olainieši vienus vārtus atguva un otrajā periodā
pat panāca izlīdzinājumu – 2:2.
Pamatlaika rezultāts – 3:3 visai precīzi atspoguļo laukumā
notikušo. Tikās meistarībā un
spēkos līdzīgas komandas.
Pēcspēles soda metienos,
ko daži sauc par “saldo ēdie-
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nu”, bet citi par loteriju, veiksmīgāki izrādījās mājinieki
– ceturtajā piegājienā vārti un
uzvara.
Pēc spēles intervijai laipni
piekrita kanādiešu komandas
kapteinis Donalds Briērs.
– Pastāstiet, lūdzu, par jūsu
komandu.
– Šī ir otrā spēle, kuru mūsu
komanda spēlē kopā šajā sastāvā. Mums bija viena spēle Kanādā, bet tagad mums ir jauns
spēlētājs no Viļņas. Puiši nāk
no dažādām vietām Kanādā,
par centru var uzskatīt Monreālu Kvebekas provincē. Spēlētāju vecums ir no 22 līdz pat
50 gadiem. Mēs esam amatieri.
– Vai šī ir pirmā reize, kad
spēlējat hokeju Eiropā?
– Nē, man šis ir jau 25.
brauciens pa dažādām Eiropas
valstīm, spēlējot hokeju pret
amatieru komandām, piedaloties turnīros.
– Kādi ir Jūsu iespaidi par
Latviju?
– Pirmkārt jāsaka, ka mums
ir tiešām labs hotelis ar lielisku apkalpošanu un ļoti jaukiem
cilvēkiem. Vecrīga ir fantastiska, mums arī ļoti patīk turienes
restorāni un cilvēki, ar kuriem
ir izdevies iepazīties.
Vakar mēs bijām uz Rīgas

“Dinamo” spēli pret “Spartak”.
Jūsu komanda spēlē tiešām
labi. Mums ļoti patika atmosfēra arēnā.
Latvijā līdz šim esam spēlējuši divas spēles tāpat, prieka pēc – ne visa komanda, bet
atsevišķi puiši. “Volvo” arēnā
mums bija tikšanās ar vietējiem spēlētājiem, ļoti jaukiem
cilvēkiem.
– Par šo spēli...
– Šī mums bija laba spēle.
Esmu patīkami pārsteigts par
Olaines komandu – tā spēlē
labi un tajā ir tiešām fiziski ļoti
spēcīgi spēlētāji. Un kāda Jums
šķiet mūsu komanda?
– Manuprāt, tā spēlē labu
un skatāmu hokeju. Un tās
kapteinim ir labs uzvārds...
– Nē, Daniels Briērs (pazīstams kanādiešu hokejists no
Kvebekas provinces, Filadelfijas „Flyers” uzbrucējs) nav
mans brālēns (smejas).
Nobeigumā Kanādas komandas kapteinis vēlreiz pauda
prieku par iespēju spēlēt Olainē un teica atzinīgus vārdus par
pilsētas hokeja laukumu (slidotavu): “Mēs būtu laimīgi, ja
mums Monreālā būtu pieejams
šāds hokeja laukums.”
Andris Vītols

daiļslidošanas, novusa, sporta deju un peldēšanas kolektīvi,
orientēšanās sporta aktīvisti un
ūdens tūrisma pulciņš, kurš šogad
svin gan savu, gan ikgadējā ūdens
tūrisma pasākuma „Kaķu mači”
25. gadadienu.
Šogad zem sporta lozunga ļoti
veiksmīgi notika Olaines pilsētas
svētki, kuru ietvaros tika atklāts
rekonstruētais stadions un notika
dažādas sporta aktivitātes – „Sporta tirdziņš”, tradicionālais strītbola
turnīrs „Bombball” un citas.
Olaines novads aktīvi atbalsta dažāda veida akcijas ne tikai
Latvijas mērogā, bet cenšas iekļauties arī Eiropas un pasaules
sportiskajās aktivitātēs. Nu jau
otro gadu Olaines novada pašvaldība atbalstīja Eiropas Mobilitātes nedēļu un organizēja pasākumu kopumu „Diena bez auto”. Šī
projekta ietvaros notika dažādas
sporta aktivitātes, kas saistītas ar
videi draudzīgiem pārvietošanās
līdzekļiem. Šogad Olaines novads piedalījās Pasaules sadraudzības skrējienā, kurš vijās cauri
vairākām pasaules pilsētām.
Mūsu novadā nu jau tradicionālas ir Olaines Sporta centra rīkotās sacensības zolē, dambretē,
šahā, galda tenisā, spiningošanā,
minifutbolā, pludmales volejbolā,
basketbolā, ielu stafetēs, slēpošanā un boksā. Tagad šīm aktivitātēm varam pievienot arī sacensības inline hokejā.
Ļoti nozīmīgs notikums 2010.
gadā bijs Olaines mācību iestāžu
sporta spēles.
Protams, visi šie rezultāti nebūtu iespējami bez ļoti daudzu
cilvēku darba. Savs nopelns ir
Olaines novada mācību iestāžu
fiziskās sagatavotības audzinātājiem, dažādu sporta veidu treneriem, noteikti jāpiemin sacensību organizēšanas brīvprātīgie
palīgi — Olaines 2.vidusskolas
skolēnu padome, Olaines Jauniešu padome, nenovērtējams ir
Olaines sporta dzīves cienītāju
Alda Akantjeva, Daivas Gaišās,
Edvīna Ausēja un vairāku citu
novada iedzīvotāju nesavtīgais
ieguldījums. Drošību mūsu sacensību laikā regulāri nodrošināja
Olaines novada pašvaldības policija. Un, protams, tas viss nebūtu
iespējams, bez pašiem sportistiem, viņu aktivitātes un spēcīgās
vēlmes uzvarēt. Paldies visiem,
kas veido un uztur sportisko garu
mūsu sportiskajā novadā!
Ikvienam no mums svētku
sajūtu dod egļu mirdzums, piparkūku smarža, karstvīna aromāts
un, protams, aizejošā gadā padarīta darba rezultāti. Lai katrs nākamais gads atnes neskaitāmus
prieka un laimes mirkļus, kad par
Olaines novada iedzīvotāju izcilajiem sporta sasniegumiem liecinās izcīnītās medaļas!
Svētīgus Ziemassvētkus un
panākumiem bagāto jauno gadu
vēlot,
Aleksandra Martinova,
Olaines Sporta centra
Sporta speciāliste
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Iedzīvotāji vēlas zināt...
Deputātiem tiekoties ar iedzīvotājiem, tiek uzdoti daudzi jautājumi. To ir sakrājies
daudz, tāpēc šajā numurā
šakam publicēt amatpersonu
sniegtās atbildes.
Atbild SIA “Zeiferti”
Vai daudzdzīvokļu mājas
jumta remontu nevar iekļaut
renovācijas, energoefektivitātes palielināšanas projektos un
saņemt Eiropas fondu finansējumu?
Daudzdzīvokļu māju jumta
seguma nomaiņas darbi, it sevišķi, ja ir runa par divslīpiem
jumtiem, nerada siltumenerģija
ietaupījumu, līdz ar to Eiropas
fondu finansētā energoefektivitātes projekta realizācijas gadījumā, šādas izmaksas var atzīt
par neattiecināmām. Tās nozīmē, ka visas ar jumta nomaiņu
saistītās izmaksas jāapmaksā
pašiem dzīvokļu īpašniekiem.
Kas atbild par Gaismu
māju pagrabtelpām?
Gaismu ciemata dzīvokļu
māju uzturēšanu, tai skaitā par
pagrabu tīrīšanas darbu organizēšanu, ir atbildīgs namu apsaimniekotājs SIA „Zeiferti”.
Līdz ar to, ja dzīvokļa īpašnieki
uzskata, ka mājai nepieciešams
veikt pagraba telpu sakopšanas
darbus, vai arī pagrabā veicami
kādi citi, ar ēkas ekspluatāciju
saistīti darbi, par to nepieciešams informēt SIA „Zeiferti”
pa tālruni 6795897.
Gaismu daudzdzīvokļu mājām nav kārtībā ūdens teknes,
ūdens plūst uz māju sienām un
tās bojā.
Pašlaik SIA „Zeiferti” veic
daudzdzīvokļu mājas Gaismas ielā 1 lietus notekreņu un
cauruļu nomaiņu. Pēc darbu
pabeigšanas, tiks veikti nepieciešamie darbi daudzdzīvokļu
mājai Gaismas ielā 2.
Kāpēc Gaismas nepieslēdz
pie dabasgāzes?
Dabas gāzes tīklu attīstību
plāno un īsteno to īpašnieks
AS „Latvijas Gāze”. Līdzšinējā sadarbības pieredze ar AS
„Latvijas Gāze” liecina, ka tiek
realizēti investīciju projekti,
kas palielina dabasgāzes patēriņu un nodrošina investīciju atmaksāšanos. Pašlaik vienīgais
gāzes lietotājs Gaismu ciematā
varētu būt mājsaimniecības,
kas gāzi izmanto ēst gatavošanai. Lai gūtu precīzu atbildi par
dabas gāzes vada ierīkošanu, ir
nepieciešams iesniegt attiecīgu pieprasījumu AS „Latvijas
Gāze”. Ja iedzīvotāji izrādīs
interesi par dabasgāzes ierīkošanu Gaismās, SIA „Zeiferti”
iesniegs šo pieprasījumu AS
„Latvijas Gāze”.
Kāpēc netiek remontēts
ūdenstornis?
Pašlaik vienīgais ūdens ap-

gādes izmantojamais ūdenstornis atrodas Gaismu ciematā.
Ņemot vērā, ka 2011.gadā tiks
uzsākta Gaismu ciemata ūdens
saimniecības rekonstrukcijas
projekta realizācija, tai skaitā
dzeramā ūdens sagatavošanas
stacijas un pazemes ūdens rezervuāru būvdarbi, ūdens torņa
ekspluatāciju plānots pārtraukt
ne vēlāk, kā 2012. gadā. Līdz
ar to, nav plānots ieguldīt izdevumus ūdens torņa atjaunošanas darbu veikšanā un jāplāno
tā demontāžas darbi.
Jaunolainē, Meža ielā, lietainā laikā nav iespējams nokļūt līdz atkritumu konteineriem, jo lietainā laikā tur viss
pludo.
Lai uzlabotu situāciju, novembra mēnesī tika veikti pagaidu darbi situācijas uzlabošanai. 2011.gadā plānots veikt
laukuma labiekārtošanas darbus.
Atbild Olaines novada
Pašvaldības policija
Jaunolainē nav jūtams policijas darbs. Notiek nelegālā
alkohola tirdzniecība, par kuru
zina visi, izņemot policiju.
Kopumā šogad Valsts policija ir ierosinājusi 18 kriminālprocesus par nelegālu alkohola
tirdzniecību Olaines novadā.
Lielākā daļa ierosināti Olainē,
viens pagastā – Medemciemā.
Tā kā šie pārkāpumi ir saistīti
ar kriminālprocesu, pašvaldības policija drīkst tikai palīdzēt
Valsts policijai. Mēs informējam
Valsts policiju par pārkāpumiem
un kopā veicam pasākumus.
Iemesls, kāpēc iedzīvotājiem
var veidoties priekšstats, ka policija neko nedara, ir vienkāršs.
Cilvēki, pret kuriem tiek ierosināti procesi, ar reālu brīvības
atņemšanu netiek notiesāti. Viņi
samaksā sodu un turpina tirgoties. Tāpēc rodas iespaids, ka
policija neko nedara. Ir personas, pret kurām kriminālprocesi
ierosināti trīs, pat četras reizes.
Tagad ir arī parādījies vēl
viltīgāks veids, kā tirgoties –
pircējs ienāk iekšā, samaksā,
viņam ielej, viņš izdzer un iet
projām. Šādā veidā pārkāpums
praktiski vispār nav fiksējams.
Līdzīga situācija ir arī ar nelikumīgu cigarešu tirdzniecību.
Ir mums Olainē kāds apzinīgs
pilsonis, kurš bez iebildumiem
nomaksā visus sodus un vienalga turpina tirgoties ar cigaretēm. Uzvārdu nesauksim, bet
viņam ir jau četri sodi.
Atgriežoties pie nelegālā
alkohola tirdzniecības vietām
pagastā, mums ir zināmas dažas vietas, kur notiek nelegāla
tirdzniecība ar alkoholu. Vienkārši, šis process ir pietiekami
sarežģīts, ir jābūt pietiekamiem
pierādījumiem, ievērotām vi-

sām normām. Ir vēl kāda lieta –
pagastā veikt kontrolpirkumu ir
daudz sarežģītāk, nekā pilsētā.
Tur visi cits citu pazīst un tirdzniecība notiek ierobežotam personu lokam. Pilsētā tas tomēr ir
savādāk.
Jāņem arī vērā, ka ar kārtības nodrošināšanu pagasta
teritorijā pašvaldības policija
nodarbojas tikai kopš Olaines
novada izveidošanas un informācijas daudzums vēl nav tādā
apjomā, kā par pilsētu. Aicinu
visus, kuriem ir informācija
par nelegālu alkohola tirdzniecību un citiem pārkāpumiem,
informēt par to pašvaldības policiju pa tālruņiem 67967196,
29198070, 26613481.
Atbild Olaines novada
pašvaldības speciālisti
Gaismās ziemā varētu izveidot slidotavu, lai jaunatnei
būtu, kur darboties. Vai nebūtu iespējams palīdzēt atrisināt
ūdens ņemšanas jautājumu?
Šis jautājums jau ir atrisināts. Ūdeni nodrošina un pēc
skaitītāja apmaksā pašvaldība.
Bet iedzīvotāji paši izveido un
tīra laukumu. Pašu veidotas slidotavas tagad ir gan Gaismās,
gan Jaunolainē (stadionā).
Autobusa pieturā „Medemciems” šosejas tunelis
nav izejams – applūst un nav
apgaismots. Gaismu ciematā
braucamie ceļi pa pusei aizaug
ar zāli...
Tunelis zem valsts autoceļa
A8 „Rīga –Jelgava - Meitene”
ir VAS “Latvijas Valsts Ceļi”
pārvaldībā, Olaines novada pašvaldība ir iesniegusi pretenziju
īpašniekam par ceļa būves - gājēju tuneļa sakārtošanu. Oficiāla
atbilde gan vēl no oktobra mēneša nav saņemta, bet ir informācija par to, kā plānots sakārtot.
Jaunolainē nav neviena
lielveikala, vai šis jautājums
tiks risināts?
Pašvaldība ir vērsusies pie
Latvijā populārākiem lielveikalu tīklu īpašniekiem ar piedāvājumu uzbūvēt Jaunolainē,
Olaines pagastā savu veikalu.
Pagaidām pozitīvu atbildi neesam saņēmuši.
Vai nevarētu rosināt, lai satiksmes autobuss dažas reizes
dienā maršrutā iekļautu Pēterniekus (līdzīgi, kā tas ir ar
Gaismu ciematu), tā radot iespēju cilvēkiem normāli nokļūt
Olainē un Rīgā?
Starppilsētu pasažieru pārvadāšanas jautājumi ir Rīgas
plānošanas reģiona kompetence, bet pašvaldība tiesīga
iesniegs priekšlikumu par papildus reisa izveidi. Olaines
maršruts pašlaik ir daļēji valsts
dotēts un pēc informācijas no
Satiksmes ministrijas nākošajā
gadā sakarā ar līdzekļu trūku-

mu reisu skaits tiks samazināts
vēl par 30%, jo Olaines virziena
kursē arī elektrovilciens.
Kad Pionieru ielas mājas
tiks pieslēgtas pie kanalizācijas?
Pašlaik Olaines novada
pašvaldība kopā ar SIA “Zeiferti” gatavo 2011.gada sākumā iesniegt pieteikumu Vides
ministrijai Jaunolaines 2.kartas
ūdensprojektam, ‘tur tiek ieslēgta ar palikušas bez pieslēguma Pionieru ielas mājas. Projekta realizācija plānota 2011.
- 2012.gados.
Jaunolainē, šosejas malā
pie pagrieziena uz pagasta
pārvaldi, gadiem ilgi stāv nesakopti grausti, kuros pulcējas
dzērāji un narkomāni. Varbūt
šos graustus var novākt pirms
vēl nav notikusi kāda nelaime?
Jūsu minēti objekti ir SIA
„Ekoflor” piederošs nekustamais īpašums: „Trio” (Olaines
pag., Olaines nov.), kas sastāv
no diviem zemes gabaliem ar
kopplatību 0,314 ha. Pirmā zemes gabala platība 0,294 ha,
otrā zemes gabala platība 0,02
ha. Uz pirmā zemes gabala atrodas 1 vienstāvu ķieģeļu ēdnīca, 1 vienstāvu ķieģeļu veikals,
1 vienstāvu betona pagrabs, uz
otrā zemes gabala atrodas 1
vienstāvu ķieģeļu noliktava.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Maksātnespējas reģistrā izdarītajiem
ierakstiem par SIA „Ekoflor”
maksātnespējas process pasludināts 19.10.2009. un iecelts
administrators Jānis Tiesnieks.
Olaines novada pašvaldība
kā nodrošinātais kreditors rakstiski ir lūgusi SIA „Ekoflor”
maksātnespējas administratoru
ņemt savā pārvaldījumā parādnieka SIA „Ekoflor” nekustamo
īpašumu “Trio” un rast iespēju
nodrošināt ēkas un zemes uzturēšanu un sakopšanu, kā arī
pārvaldot šo īpašumu nodrošināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksu Olaines novada
pašvaldībai.
Maksātnespējas administrators ir informējis pašvaldību
par viņa rīcībā brīvu līdzekļu
neesamību un norādījis, ka dara
visu iespējamo, lai šo īpašumu
sagatavotu piespiedu atsavināšanai. Tas nozīmē, ka nenotiks
sanācijas process, bet gan finanšu līdzekļu iegūšana atsavinot
nekustamo īpašumu kreditoru
prasību apmierināšanai.
Jāņem vērā, ka pašvaldība
drīkst darīt tikai to, kas ir atļauts likumā. Pašvaldība nav
tiesīga maksātnespējas procesā
citai privāto tiesību juridiskai
personai piederošu nekustamo
īpašumu – ēkas nojaukt.
Pēc pašvaldības rīcībā esošas neoficiālas informācijas,
SIA “Ekoflor” īpašums TRIO

2010.gada 15.novembrī otrajā
izsolē pārdots Hipotēku Bankas
Nekustamo īpašumu aģentūrai.
Izsoles akts Rīgas apgabaltiesā
pagaidām nav apstiprināts.
Kā pašvaldība organizē
sniega tīrīšanu Olaines novadā, Olaines pagasta teritorijā?
Ceļu uzturēšanai 2010.gadā
no valsts tika ieskaitīts 91 tūkstotis latu. Tas ir par 73% mazāk
nekā 2008.gadā un par 28% mazāk nekā 2009.gadā. Ar šo naudu
nepietiek, lai kvalitatīvi uzturētu
ceļus. Tāpēc 2010.gadā pašvaldība papildus no pamatbudžeta
piešķīra 30 000 latu ceļu uzturēšanai un 150 000 latu Olaines
novada pašvaldības ceļu asfalta
seguma klājuma rekonstrukcijai. Jāatceras, ka ceļu uzturēšana
sevī ietver arī sniega tīrīšanu. Jāatzīmē arī tas, ka novada teritorijā ir gan valsts ceļi, gan pašvaldības ceļi, gan Latvijas mežiem
piederošie ceļi, gan dārzkopības
sabiedrībām, citām juridiskām
un privātpersonām piederošie
ceļi. Pašvaldība atbild tikai par
pašvaldībai piederošiem ceļiem
(pašvaldības ceļu kopgarums –
116,325 km). Taču, izskatot katru gadījumu atsevišķi un ņemot
vērā deklarēto iedzīvotāju skaitu, pašvaldība atrada iespēju palīdzēt iedzīvotājiem, kuri dzīvo
Olaines pagasta teritorijā vietās,
gar kurām iet ceļi, kuri nav pašvaldības īpašumā, un paredzēja
papildus finansējumu šo ceļu
daļējai uzturēšanai. Kopējais šo
ceļu garums 33,5 km.
Ceļu tīrīšanu snigšanas laikā sāk no plkst. 4.00 rītā, lai
paspētu iztīrīt ceļus, kur iet sabiedriskais transports vai skolēnu autobuss. Pastiprinātas
snigšanas laikā ceļus tīra visu
diennakti. Tātad, pirmkārt, tiek
tīrīti pašvaldības galvenie ceļi,
pa kuriem kursē sabiedriskais
transports. Pēc tam tiek tīrīti
pārējie ceļi. Lai uzlabotu ceļu
tīrīšanas pakalpojuma kvalitāti, iedzīvotāji var ziņot Olaines
pagasta pārvaldei (ja ceļš atrodas Olaines pagasta teritorijā)
vai Olaines novada pašvaldībai
(ja ceļš atrodas Olaines pilsētā)
par vietām, kur, viņuprāt, nepieciešama sniega tīrīšana. Vēlreiz
uzsveram, ka pašvaldība tīra
tikai ceļus un ielas, privātmāju
pagalmi un ceļi, kuri ved uz mājām, jātīra iedzīvotājiem pašiem.
Iedzīvotāji var pieteikt sniega tīrīšanu kā maksas pakalpojumu,
zvanot darba dienās AS “Olaines ūdens un siltums” darba laikā pa tālr.67963102, 28660090
(taču jāatceras, ka AS „Olaines ūdens un siltums” apkalpo
arī pašvaldības ceļus, līdz ar to
sniegt sniega tīrīšanas pakalpojumu privātpersonām var savu
iespēju robežās), vai arī meklēt
citus privātus uzņēmumus, kas
piedāvā šo pakalpojumu.

5

Olaines Domes Vēstis
P a š v a l d ī b a s

i n f o r m a t ī v s

i z d e v u m s

33 jaundzimušie – 22 meitenes un 11 puikas

Balts klusums no debesīm snieg,
Un piesnieg ar klusumu egles,
Pat krūtīm balts vainags tiek,
Un gaišas domas mājvietu
meklē.
Bet vidū maza liesmiņa mirdzIt kā degoša svecīte, it kā sirds!
/L. Kamara/
Trešās Adventes priekšvakarā Olaines novada domē 11.
decembrī notika tradicionālais
Jaundzimušo svinīgās reģistrācijas pasākums, uz kuru bijām
uzaicinājuši 33 jaundzimušos
olainiešus un viņu vecākus. No
uzaicinātajiem 33 mazuļiem 22
bija meitenītes un 11 bija puisīši,
kā arī 14 bija pirmdzimtie, 16otrās atvasītes, 1 trešais, 1 piektais un 1 sestais bērniņš ģimenē.
Kopā ar māmiņām, tētiem,
radiem un draugiem bija ieradušies tikai 24 mazulīši. Vairākums
no bērniņiem, kas nebija ieradušies bija saslimuši.
Svinīgajā pasākumā visus
klātesošos uzrunāja Olaines novada domes priekšsēdētājs Jānis
Pavlovičs. Viņš apsveica bērniņu

vecākus ar īpašo notikumu viņu
dzīvē-mazuļa piedzimšanu, kā
arī pasniedza apsudrabotu melhiora karotīti ar iegravētu bērna
vārdiņu un dzimšanas datiem,
naudas balvu 100 latus.
Pasākumā visus priecēja
popgrupa „Unda Juniors” Sanitas Šefleres vadībā. Vecāki kopā
ar mazuļiem ar interesi vēroja
notiekošo.
Pēc pasākuma svinīgās daļas
bija kopīgā fotografēšanās un
iespēja aplūkot Olaines vēstures
un mākslas muzeju, kā arī iemalkot kafiju, tēju un brīvā gaisotnē
aprunāties ar domes priekšsēdētāju par sev interesējošām tēmām.
Mīļi sveicam Renatu Dobržanski, Anniju Jablonsku, Anci Bergmani,
Ņikitu Belokurovu, Jelizavetu
Dalibu, Robertu Galīti, Valeriju Zaicevu, Sandiju Reitmani,
Kalvi Apini, Arinu Kopajevu,
Gustavu Brūveri, Violetu Piļipčuku, Daņilu Krapoviču, Esteri
Lejnieci, Aleksandru Borovski,
Patrīciju Šmandi, Madaru Prau-

līti, Katrīnu Pisarjonoku, Edvardu Feldmani, Agati Zalpēteri,
Diānu Zodāni, Loretu Gustavu,
Elīzu Segliņu, Evelinu Levīzeri,
Markusu Nīmani, Šarloti Bitēnu,
Sofiju Ivanovu, Ruslanu Smir-

novu, Letīciju Kazakeviču, Līvu
Reihmani, Sabīnu Vēveri, Artjomu Agurejevu, Katrīnu Krūmiņu
un viņu vecākus.
Baltus, mīļus un svētītus
Ziemassvētkus. Baltas domas

un gaišus sapņus Jaunajā 2011.
gadā!
Ināra Brence,
Olaines novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Olaines novada pašvaldības dome apsveiks Olaines 1.
un 2.vidusskolas skolēnus Ziemassvētku pasākumā ar saldumu paciņām. Piešķirti Ls 4617
Ziemassvētku paciņu iegādei
un Ziemassvētku apsveikuma
kartiņu izgatavošanai.
• Izsludināts konkurss
„Ziemassvētku un Jaunā gada
noskaņas veidošanas noformējums 2010”.
• Apstiprināts nolikums
Nr.7 „Olaines novada pašvaldības darbinieku darbības un
tās rezultātu novērtēšanas nolikums”.
• Piešķirti Ls 1400 Olaines
2.vidusskolas jumta remontam.
• Saskaņā ar SIA „Vides vīzija” izstrādātiem dokumentiem
„Būvprojektēšanas sagatavošana un projektēšanas uzdevuma
sastādīšana meliorācijas sistēmu apvienotajai projektēšanai
un būvdarbiem Olaines pagasta
Pārolaines teritorija (Puplas virziens segtie tīkli)”, „Būvprojektēšanas sagatavošana un projek-
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tēšanas uzdevuma sastādīšana
meliorācijas sistēmu apvienotajai projektēšanai un būvdarbiem
Olaines pagasta Pārolaines teritorija (Puplas virziens grāvji)”,
„Būvprojektēšanas sagatavošana un projektēšanas uzdevuma
sastādīšana meliorācijas sistēmu apvienotajai projektēšanai
un būvdarbiem Olaines pagasta
Pārolaines teritorija (Olainītes
virziens)”, nolemts piešķirt Ls
11877 meliorācijas sistēmas
atjaunošanai no V18 „Pievadceļš Olainei” (Akācijas ielas
sākums) līdz Latvijas Valsts
dzelzceļa Balsta Nr.38 (1.7 km
garumā) Pārolainē, Olaines pagastā.
• Saskaņā ar SIA „Vides
vīzija” izstrādāto dokumentu
„Būvprojektēšanas sagatavošana un projektēšanas uzdevuma
sastādīšana meliorācijas sistēmu apvienotajai projektēšanai
un būvdarbiem Olaines pagasta Pārolaines teritorija (Olainītes virziens)”, nolemts piešķirt
Ls 4995 meliorācijas kanāla tī-

rīšanai Pārolainē - Jaunolainē.
Attīstības nodaļai un Īpašuma
un juridiskai nodaļai uzdots
slēgt rakstisku vienošanos ar
meliorācijas kanāla pieguļošo
zemju īpašniekiem, par servitūta iedibināšanu, pašvaldībai
uzņemoties veikt meliorācijas
kanāla uzturēšanas darbus.
• Apstiprināts nekustamā
īpašuma Jelgavas ielā 32, Olainē, ēkas daļas 289.5 m² platībā nomas tiesību mutiskās izsoles 16.novembra protokols.
Nomas tiesību ieguvējs - SIA
„ADV”.
• Piešķirta adrese - Stūnīši
411, Stūnīšos, Olaines pag.,
nekustamajam īpašumam d/s
„Stūnīši” Nr.411/447/448/449,
Stūnīšos, Olaines pagastā.
• SIA „Latvijas Energoceltnieks” uzdots par saviem līdzekļiem organizēt būves SIA
LMT bāzes stacijas ,,Medemciems” antenu masta (h=50m)
būvniecības publisko apspriešanu saskaņā ar apstiprināto
uzdevumu.

• Atļauts izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem (NĪ) ,,Stenderi” un ,,Stabules”, Medemciemā ar mērķi izveidot jaunu
zemes vienību 400 m2 platībā
un veikt zemes gabalu robežu
pārkārtošanu un konkretizēt
apgrūtinājumus pēc pozitīva
lēmuma par būvniecības publisko apspriešanu.
• Atļauts izstrādāt zemes
ierīcības projektu NĪ „Mežuli”,
Olaines pagastā, kopplatība
28.9 ha, izveidojot divus atsevišķus pastāvīgus nekustamos
īpašumus.
• Atļauts izstrādāt zemes ierīcības projektu NĪ „Atmatas”,
Jaunolainē, kopplatība 7,8 ha,
izveidojot divus atsevišķus
pastāvīgus nekustamos īpašumus.
• Nolemts nodot izvērtēšanai, sabiedriskai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai NĪ
„Lācīši”, Jaunolaine, Olaines
pagasts (kad.Nr. 8080 013
0082) detālplānojuma 1.redak-

ciju. Sabiedriskās apspriešanas
sanāksmes norises vieta – Olaines novada pašvaldības sēžu
zāle, Zemgales ielā 33, Olainē.
• Sakarā ar Zelta kāzu jubileju Ivaškinu ģimenei piešķirta
vienreizēja materiālā palīdzība
Ls 100.
• Divas personas uzņemtas
Olaines sociālās aprūpes centrā ilgstošās sociālās aprūpes
pakalpojuma saņemšanai uz
pastāvīgu laiku.
• Nolemts noteikt par projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība Olaines novada Jaunolaines Lielciema 2.kārta” iesniedzēju un ieviesēju pašvaldības SIA „Zeiferti”.
• Nolemts, ka gadījumā ja
iedzīvotāji vēlas sazināties ar
deputātiem elektroniski, iedzīvotājiem jāraksta deputātiem
uz Olaines novada pašvaldības
oficiālo e-pasta adresi olainesdome@olaine.lv, un pašvaldības atbildīgā persona pārsūtīs
deputātam adresēto vēstuli uz
viņa e-pasta adresi.
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Deputāti sveic
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Inta Purviņa

Deniss Lebedevs

Šajā brīnumainajā ZiemasDzīvi mīlēt, nepagurt,
Ar saules dzirksti sirdī svētku laikā, gribu novēlēt
Tālāk iet! Olaines novada iedzīvotājiem
optimismu un izturību. ZieMums bijis sakopts pa- massvētki ir laiks, kad lielākā
gasts un sakārtota pilsēta. Nu uzmanība jāpievērš garīgām
mums visiem jāveido sakopts vērtībām. Neskatoties uz to,
novads, bet šo sakārtoto vidi ka dzīve kļūst par daudz drūjau veido tie cilvēki, kas šeit ma un smaga, un tajā pietrūkst
dzīvo un strādā. Kopā var pa- pārsteiguma, brīnuma un prieveikt vairāk nekā atsevišķi. ka, es aicinu katru domāt par
Tāpēc uzklausīsim viens otru, savu brīnumu, par savu cerību
domāsim un darīsim! Lai un atcerēties arī citus. Lai Ziemums visiem un ik vienam massvētku miers un gaisma ir
izdodas! Krietni ātrāk un vai- Jūsu sirdīs! Es novēlu visām
rāk, kā to prasījis pienākums, ģimenēm, lai tām ir savā stardaudz sirsnīgāk, kā to darām pā ģimenes siltums, saticība,
saderība, mīlestība un prieks.
ikdienā!
Tad arī citos darbos veiksies
labāk un viss sanāks. Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgo
Jauno Gadu.

i n f o r m a t ī v s

i z d e v u m s

Aija Zandere

Andrejs Artjomovs

Ināra Brence

Lai Jaunajā gadā Olaines novada ļaudīm piepildās skaistākie Ziemassvētku
sapņi!

Ai, bagāti Ziemassvētki,
Lejiņā nogājuši.
Tekam jauni, tekam veci,
velkam svētkus kalniņā.

Daudz gaišu dienu gaidīt un
sveikt,
Daudz labu darbu plānot un
veikt,
Daudz mīļu vārdu dzirdēt
un teikt
Jaunajā gadā!

Pūti, pūti ziemelīti
Ziemassvētku vakarā.
Klētī pūti rudzus, miežus,
Stallī bērus kumeliņus.

Ziemassvētkos
piesnigušu
mežu skaistums, lai sajūsmo jūsu
skatienus.
Sirdis, lai piepildās baltām domām. Lai kluss un mīļš šis Svētvakars!
Jaunajā gadā gribu veltīt Jums,
cienījamie Olaines novada iedzīvotāji, dzejnieces Lijas Brīdakas
vārdus:

/latviešu tautasdziesma/
No sirds vēlu visiem Olaines novada iedzīvotājiem gaišus, sirsnīgus Ziemassvētkus
un Laimīgu, bagātu Jauno
Gadu!

Jaunā gadā vēlu baltu sniegu,Lai pār brūcēm un pār grambām snieg.
It kā šūpuļdziesmu-klusu, liegu,
Tīrs lai sapnis tiek un mierīgs miegs.
Zinu, sadursmju un trokšņu steigā
Vēlējums tāds šķitis sentiments,Modinātājs uzvilkts kliedz līdz beigām,
uzsākts ritms neapturams dzen.
Varbūt no šīs trakās riņķa spēles
Izraut Jaunais gads kaut brīdi spēs,Jāiemācās sev un citiem vēlēt
Spēka graudus iesēt dvēselēs.

Zaļais karogs Olaines sākumskolā Jaunolainē

Olaines pagasta sākumskola 2008./2009. mācību
gadā iesaistījās Ekoskolu
programmā, kuras pamatā
ir vienkāršas un brīvi piemērojamas vides pārvaldes
sistēmas izveide visā skolas
dzīvē. Tā veicina izpratni
par vidi saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem,
veido personisko attieksmi
un iesaista apkārtējo sabiedrību. Ekoskolas nosaukuma
pretendentiem katru gadu
jāizvēlas kāds no tematiem
– enerģija, atkritumi, transports, ūdens u.c., par kuru
pastiprināti strādās visu mācību gadu.
2008./2009.m.g.
Olaines pagasta sākumskolas
skolēnu interesi 2008./2009.m.g.
ir piesaistījusi darbošanās Ekopadomē un zināšanu pilnveidošana tēmā „Atkritumi”. Rudenī un pavasarī skolēni ar lielu
interesi piedalījās Lielajās Latvijas sakopšanas Talkās.
Pētījumi Ekoskolas programmas ietvaros liek bērniem
aizdomāties par dabas aizsardzību un atkritumu šķirošanas
nepieciešamību. Mazie Ekopadomes dalībnieki, sadarbojoties
ar skolotājiem, izveidoja Ekoskolas vides kodeksu, veica skolēnu anketēšanu, iesniedza savus

priekšlikumus Ekoskolas darbības plānošanai un iesaistījās
dažādos republikā organizētajos
projektos un konkursos.
Tā visa skola iesaistījās bateriju vākšanas konkursā, kurā
ieguva II vietu republikā.
3. – 4. klašu skolēni piedalījās projektā „Uzņēmuma
ilgtspējības izpēte”. Projekta
nedēļas ietvaros abu plūsmu 3.
– 4. klases apmeklēja Olaines
novadā atrodošos, kokapstrādes
uzņēmumu „Lidums”. Skolēni
izvērtēja vai uzņēmums savā
darbībā un tā produkcija ir videi
draudzīga, vai saražotos atkritumu šķiro, pārstrādā, vai nepiesārņo apkārtējo vidi utt.
4.klašu skolēni piedalījās
Rīgas pilsētas un rajona skolu
jaunrades konkursā „Rīgas mežu

zaļās takas”. Sešu mūsu skolas
skolēnu darbi tika ievietoti lielajā plakātā.
2009.g.februārī Ekopadomes sēdē dalībnieki ierosināja
Olaines pagasta pašvaldībai
izvietot Jaunolainē šķiroto atkritumu konteinerus, lai skolēni
varētu iesākt atkritumu šķirošanu skolā. Pašvaldība atbalstīja
skolēnu aktivitāti un noslēdza
līgumu par šķiroto atkritumu
konteineru apsaimniekošanu.
Tagad skolēni šķiro atkritumus
savā klasē.
Klases stundās regulāri tiek
pārrunātas tēmas, kas saistītas ar
dabas aizsardzību, dabas resursu
taupīšanas iespējām. Katru gadu
pavasarī visa skola brauc noslēguma ekskursijā, apmeklējot dabas objektus.

2009./2010.m.g.
Tika izvēlēta Ekoskolas tēma
„Veselīgs dzīvesveids”.
Lai varētu veltīt Ekoskolas jautājumiem vairāk laika, darbu uzsāka ekoloģijas pulciņš.
Mācību gads iesākās ar priecīgu vēsti, ka esam ieguvuši
Zaļo diplomu.
Ar Olaines novada domes atbalstu novembrī skolā veiksmīgi
realizējām projektu „Veselīgs
dzīvesveids”. Pateicoties šim
projektam, vecākiem, pedagogiem un citiem interesentiem
bija iespēja tikties ar fizioterapeiti, kas sniedza informāciju
par pareizas stājas veidošanu,
par stājas problēmām un korekcijas iespējām.
Skolēni piedalījās ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās,
kuras organizēja skolotāja Guna
Gasparoviča, tikās ar novada
sporta sekciju vadītājiem un
novada ievērojamākiem sportistiem. Noslēgumā paši skolēni
organizēja sporta dienu. Pateicoties projektam tika papildināta
arī skolas sporta inventāra bāze.
Skolas projekta nedēļā turpinājām strādāt pie tēmas „Veselīgs dzīvesveids”. Katru rītu
sākām ar rīta rosmi. Ekopulciņš
iestudēja lugu par veselīgu uzturu ar kuru arī piedalījās pasākumā „Muzeju nakts”.
Visu mācību gadu notika cie-

ša sadarbība ar Olaines 2.vidusskolas Ekopadomi.
2010./2011.m.g.
Esam auguši, jo šogad ieguvām Zaļo Karogu!
Savu darbu, skolotājas Annas
Gudevicas vadībā, turpina Ekoloģijas pulciņš un Ekopadome.
Visa gada garumā strādāsim pie
tēmas „ENERĢIJA”, bet aktīvi
turpināsim arī jau aizsākto darbu. Šogad jau esam pieteikušies
makulatūras vākšanas konkursā,
bateriju vākšanas konkursā. Domājot par veselīgu uzturu esam
pieteikušies programmai „Skolas auglis”.
Plānojam aktīvi iesaistīties
arī citos konkursos, pasākumos
un aktivitātēs, lai arī nākamgad
būtu cienīgi nest Ekoskolas nosaukumu!
Liels paldies par ieguldīto
darbu Ekoporgrammas realizēšanā visai Ekopadomei, un īpaši
Margaritai Četronei un Antrai
Žurovskai.
Aktīvākajām Ekopadomes
meitenēm Maijai Osītei, Zarinai
Kuzijevai un protams visiem ,
kas palīdzējuši, aktīvi piedalījušies, līdzdarbojušies, atbalstījuši
mūs un dzīvojuši un domājuši
zaļi!
Velda Veinberga,
direktora vietniece
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Bērni sveic sociālās aprūpes
centra iemītniekus

Sirsnīgi sveicam!
Savāksim kopā it visu to mīļumu,
Tatas dziemsās un teiksmās kas snauž.

/Ārija Elksne/

Olaines Kultūras centra

16. decembra vakarā Olaines sociālās aprūpes centrā
notika projektu “Stikla mozaīkas” un “Darām atkal”
noslēguma pasākums, kura
laikā šī nama iemītniekiem
tika dāvināts no stikla flīzītēm
izveidotais sienas dekors.
Tas tagad rotās sienu pie ziņojumu stenda netālu no centra
ieejas durvīm. Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas stikla
mākslas apakšnozares docente Vineta Groza pastāstīja par
stikla mozaīkas ideju un tās
veidošanu.
Noslēguma pasākums notika Ziemassvētku noskaņās,
pie eglītes pulcējoties sociālā
aprūpes centra iemītniekiem
un abu projektu radošo darbnīcu dalībniekiem. Atnāca gan
tie, kas līmēja stikla mozaīku

un vārīja ziepes, gan tie, kas
gatavoja auduma ziedus, filcēja rotas un izkrāsoja pašmāju
gleznotāju skices.
Radošo darbnīcu dalībnieki
bija aprūpes centra iemītniekiem sagatavojuši nelielu koncertu. Pasākuma laikā bērni
saņēma Ziemassvētku paciņas,
bet sirmgalvji – mūsu gatavotās ziepes.
Radošo darbnīcu dalībnieki
sūta sirsnīgus sveicienus Ziemassvētkos un lielu paldies
Olaines novada domei, ziepju meistarei Ilonai Lipei, rotu
darinātājām Ingai Priedītei un
Kristīnei Šicai, Olaines māksliniecēm Vinetai Grozai un Dacei Miezei.
Ilze Zemīte,
projektu „Darām atkal” un
„Stikla mozaīka” vadītāja

Pasākumi gadumijā
Olaines novadā
• Mākslas vingrošanas
studijas „Piruete” labdarības koncerts notiks 26.decembrī plkst.17.00 Jaunolaines Kultūras namā, Meža
ielā 2, Jaunolainē.
• Atpūtas vakars “Reiz
Vecgada naktī” kopā ar
grupu “Ilga”, Ilmāru un
Arni notiks 30.decembrī
plkst.21.00 Olaines Kultūras

namā, Zeiferta ielā 11, Olainē.
Ieeja ar groziņiem un Ls 3,00.
Vietu rezervācija pie galdiņiem pa tālr.678811618 un
Olaines Kultūras namā, Zeiferta ielā 11, Olainē.
• Jaungada nakts pasākums notiks 1.janvārī plkst.
0.45 Jaunolaines Kultūras
namā, Meža ielā 2, Jaunolainē.

2011. gada 11. janvārī plkst.10.00
Olaines vēstures un mākslas muzejā (Zemgales ielā 33)
notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme
par dabas lieguma „Melnā ezera purvs”
dabas aizsardzības plānu.
Dabas liegums atrodas Olaines novadā. Plāna izstrādātājs
EK projekta LIFE08NAT/LV000449 „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā” ietvaros ir Latvijas Dabas fonds (Dzirnavu iela 73-2,
Rīga, LV - 1011, tālr. 67830999, www.ldf.lv).
Aicināti visi interesenti!
Ar plānu var iepazīties Olaines novada pašvaldībā (Zemgales ielā 33, Olainē) no 29. decembra. Priekšlikumus un
ierosinājumus var iesniegt plāna izstrādātājam sabiedriskās
apspriešanas sanāksmes laikā 11. janvārī vai rakstiski līdz
15. janvārim.
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folkloras kopa “Dzedzieda”

decembrī svinēja piecu gadu jubileju.
Pievienojamies daudzajiem sveicējiem!
Papildinājums pie paziņojuma publikācijas
izdevuma novembra numurā
Pamatojoties uz Olaines novada domes 27.10.2010 lēmumu
Nr. 12, 21.p. tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamam īpašumam “Jaunvelarāji”, kad. Nr. 8080 002 0579.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja - A.Zandere. Teritorijas
plānotā (atļautā) izmantošana - Komerciālu objektu apbūves teritorijas (PK1). Rakstiskos priekšlikumus, ieteikumus
detālplānojuma izstrādei var iesniegt Olaines novada pašvaldībai, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV 2114četru nedēļu laikā no sludinājuma dienas „Latvijas vēstnesī”
(30.11.2010.).

Apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam
Laukgaļi, Ielejās, Olaines pagastā, Olaines novadā (kadastra Nr.8080 014 0062). Ar detālplānojumu var iepazīties
Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē.
Nolemts izdot saistošos noteikumus Nr.20 “Saistošie noteikumi par detālplānojumu nekustamajam īpašumam Laukgaļi,
Ielejās, Olaines pagastā, Olaines novadā grafisko daļu un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Mīlestība - tava siltā roka,
Mīlestība - klusais tuvums tavs.
Tā ir vēja kokle augstu kokā,
Kuras dziesmai beigu nav.
Olaines novada dome sveic Zelta kāzu jubilejā

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
decembrī

70. gadskārtā
Jāni Ērgli
Kēkabu Jankovski
Viktoru Kaņepīti
Valentīnu Mickeviču
Svetlanu Migunovu
Raisu Nikolajevu
Lidiju Odzeleviču
Annu Reimani
Irīnu Šimanoviču
Ināru Šternbergu
Janīnu Teļaku
Dzintaru Vucenu
75. gadskārtā
Jevgēņiju Bondari
Reginu Gigeļu
Gaļinu Papušu
Zoju Razjezdnaju
Henriku Šavlovski
Egonu Šteinbergu
Jonu Žukausku
80. gadskārtā
Aleksandru Kornišovu
Talismandu Rozenfeldu
Elie Vanagu
Ņinu Voronovu
Antoņinu Zenčenkovu
85. gadskārtā
Gaianiju Lopatinu
Ernu Peizumu
Natāliju Smagari
Valentinu Stulovu
91. gadskārtā
Jekaterinu Bistrakovu
92. gadskārtā
Natāliju Biti
93. gadskārtā
Broņislavu Daudišu

Kapitoļinu un Nikolaju Ivaškinus

(laulība reģistrēta 1960. gada 4. novembrī
Privolžas Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā).
Vēlam stipru veselību, izturību un
nest rītdienu dimantam pretī!

Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums
“Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus
sūtiet uz e – pastu
natalja@olaine.lv vai
zvaniet pa tālr. 67146026.

