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Godātie Olaines novada iedzīvotāji!
Mums ir liels prieks, ka šajā ne tik laikapstākļiem labvēlīgajā gadalaikā, mēs aktīvi piedalāmies notiekošajos novada pasākumos, kā,
piemēram "Diena bez auto" kura laikā tika atklāts jaunais skeitparks,
kur tagad jaunieši var pavadīt savu brīvo laiku, braukt ar skrituļdēļiem, skrituļslidām un velosipēdiem. Tāpat varam lepoties ar nupat
renovēto Olaines 2. vidusskolas stadionu, kas sevī ietver: skrejceliņus, āra vingrošanas stieņus, futbola, basketbola un volejbola laukumus. Tas ir lielisks veids, kā aktīvi pavadīt atlikušās rudens dienas, jo
ziema vairs nav aiz kalniem. Šobrīd tiek aktīvi strādāts arī pie jauna
projekta, kas paredz multifunkcionālas sporta halles rekonstrukciju.
Vēlam Jums visiem labu veselību, mīlestību ģimenēs un veiksmi
savu ieceru īstenošanā! Esiet atsaucīgi, vērsieties ar jaunām idejām un priekšlikumiem pašvaldībā, jo tikai darbojoties kopā, kā
viena liela komanda, mēs varēsim sasniegt mūsu izvirzītos mērķus!
Būsim vienoti ikdienā un svētkos!
Ar cieņu,
Olaines novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks
Aleksandrs Čmiļs

PASĀKUMS "DIENA BEZ AUTO"
AIZVADĪTS BEZ RUDENĪGĀ LIETUS

Olaines Kultūras centram sava
mājas lapa – www.olaineskultura.lv
Mājas lapā tiks apkopota informācija par visām Olaines
Kultūras centra struktūrvienībām – Olaines un Jaunolaines
Kultūras namiem, kā arī Olaines, Jaunolaines un Gaismu
bibliotēkām. Varēsiet sekot līdzi pasākumu plānam, amatiermākslas kolektīvu nodarbību grafikiem un sadzīvei. Ar sociālo mediju palīdzību varēsiet izteikt viedokli, atbildēt uz
aptaujas jautājumiem un sekot līdzi twitter ierakstiem.

18. un 21. septembrī Olainē
norisinājās Eiropas mobilitātes
nedēļas ietvaros rīkotais pasākums "Diena bez Auto", kura
laikā visi novada iedzīvotāji
tika aicināti apmeklēt un iesaistīties pasākuma notikumos
un sacensībās.
Šogad pasākums sākās 18. septembrī, kad Olaines vēstures
un mākslas muzejā interesenti tika aicināti uz sarunu
vakaru ar olainieti Jāni Kuzminu, kas ir šī brīža Ginesa
rekorda īpašnieks un Eiropas
čempions skeitbordā. Bija
iespēja uzzināt un iztaujāt par
sportista ikdienu, sporta aizkulisēm, treniņiem un ceļu uz
panākumiem, kā arī aplūkot un
izmēģināt vienu no Jāņa mīļākajiem skeitborda dēļiem.
Pasākuma otrā diena iesākās ar
velokrosa sacensībām Olaines
mežaparkā un BMX, skeitborda un skrituļslidošanas sacensī-

bām atjaunotajā Olaines skeitparkā.
Ikgadējā velokrosa sacensību dalībnieki šogad sagaidīja
daudz jaunumus – jaunu starta
vietu, dalībniekiem tika piedāvātas divas distances: iesācējiem jau ierastā 7 km trase un
pieredzējušiem
riteņbraucējiem 15 km trase. Garākā trase
tika veidota caur Olaines mežu
līdz Uzvaras līduma karjeram
un atpakaļ pa jauno veloceliņu.
Šī bija iespēja jauno veloceliņu iepazīt tiem dalībniekiem,
kas vēl to nebija paspējuši iemēģināt. Trasē dalībniekiem
bija jāsaskaras ne tikai ar sūnainajām meža taciņām, bet
jāpārvar arī dubļu, smilšu
un kūdras ceļi. Kā galvenais
jauninājums šogad bija laika
mērīšanas sistēma, kas ļāva visiem dalībniekiem noteikt savu
distancē pavadīto laiku un noteikt uzvarētājus.

Bērniem tika izveidota 800 m
gara distance turpat Mežaparkā. Mazie ķipari un visi pārējie dalībnieki saņēma piemiņas medaļu par piedalīšanos
sacensībās. Šogad sacensībās
piedalījās 111 dalībnieki, kas ir
krietni vairāk nekā iepriekšējos
gados.
Kamēr lielie velobraucēji atradās trasē, bērni un visi pārējie
interesenti bija laipni gaidīti
kādā no Mežaparka nojumēm –
spēļu nojumē varēja lauzīt prātu dažādās interesantās spēlēs,
radošajā nojumē veidot lidmašīnas un kopējo velosipēdu no
"PET" pudelēm un velogarāžā
veidot no riteņu ķēdēm dažādus piekariņus un no mapēm
stilīgus dubļu sargus.
Velokrosa laikā pie estrādes
tika izstādīti dažādi "Ērm
riteņi", ar kuriem visiem inte-
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Izmaiņas komunālo pakalpojumu norēķinu kārtībā

Zinātniski-pētniecisko darbu konference Olaines 1. vidusskolā

Kā palīdzēt dzīvniekiem
aukstā laikā

Jauniešu apmaiņas projekts
"Ideāls jauniešu centrs"

Olaines kultūras namā
"Smurfiņi un zelta statuete"
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Pievienojies mums arī sociālajos medijos:
twitter @OlainesKultura;
facebook.com/OlainesKulturasCentrs;
draugiem.lv/olaineskulturascentrs/

Turpinājums 2. lpp. 

Izrāde
bērniem

Daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāju ievē rībai
Ņemot vērā, ka ar 2013. gada
17. septembra Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 817
ir veikti grozījumi 2008.gada
9. decembra MK noteikumos
Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvokļa īpašuma lietošanu",
informējam, ka ar 2013. gada
1. oktobri tiek mainīta komunālo pakalpojumu apmaksas
kārtība.
Kas ir mainījies?
 Turpmāk maksu par ūdens
patēriņa starpību, kas veidojas starp mājas kopējā ūdens
skaitītāja uzrādīto patēriņu
un dzīvokļu īpašumos, ar
skaitītājiem noteikto ūdens
patēriņu
(daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājiem vairāk
pazīstama, kā ūdens korekcijas maksa), būs jāapmaksā
proporcionāli atsevišķo dzīvokļu īpašumu skaitam katrā konkrētā dzīvojamā mājā.
Atgādinām, ka līdz šim,
maksa par ūdens korekciju



tika sadalīta proporcionāli katra konkrētā dzīvokļa
ūdens patēriņam, līdz ar to
katra dzīvokļa maksājums
atšķīrās. Turpmāk katru mēnesi aprēķināto ūdens maksas korekciju sadalīs proporcionāli dzīvokļu skaitam,
tātad, maksa būs vienāda
visiem dzīvokļu īpašumiem.
Turpmāk maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiks aprēķināta proporcionāli atsevišķu dzīvokļu
īpašumu skaitam daudzdzīvokļu mājā, pretēji pašlaik
noteiktai kārtībai, kas paredz, ka sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas
tiek sadalītas uz dzīvokļa
īpašumos deklarēto iedzīvotāju skaitu.

Kā tas ietekmēs kopējos
maksājumus par ūdensapgādes pakalpojumiem?
Tiem dzīvokļu iedzīvotājiem,
kuru ūdens patēriņš vidēji mēnesī ir no 4 līdz 5 m3, kopējā
maksājuma summa faktiski nemainīsies. Tie, kas ūdeni lieto

salīdzinoši daudz, maksās mazāk, savukārt tiem, kuri ūdeni
tērē salīdzinoši maz, maksājums palielināsies.
Kā maksās tie, kas nav uzstādījuši ūdens skaitītājus, vai
arī regulāri aizmirst vai arī
nevēlas nodot ūdens skaitītāju rādījumus?
Jaunā MK noteikumu Nr.1013
redakcija nosaka, ka, sākot ar
2014. gada 1. janvāri, maksu
par ūdens patēriņa starpību,
kas veidojas starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un
dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu,
bez ierobežojumiem attiecina
uz dzīvokļu īpašumiem, kas:
 nav aprīkoti ar lietošanai derīgiem ūdens skaitītājiem;
 vairāk, kā trīs mēnešus pēc
kārtas nav deklarējuši savu
ūdens patēriņu;
 atsakās sadarboties ar pārvaldnieku un nenodrošina
iespēju pārvaldnieka pārstāvim pārliecināties par ūdens
skaitītāju faktiskajiem rādījumiem, vai arī pārbau-

des laikā tiek konstatēts, ka
plombas vai ūdens skaitītājs
ir bojāts.
Par cik, šādu negodprātīgu
kaimiņu esamība nebūtu vēlama pārējiem mājas iedzīvotājiem, aicinām tos dzīvokļu
īpašniekus, kas atbilst kādai
no iepriekš uzrādītajām ūdens
lietotāju kategorijām, līdz
2013. gada 31. decembrim
veikt visu nepieciešamo, lai
izvairītos no ūdens apgādes
pakalpojumu nesamērīgi liela
rēķina saņemšanas 2014.gadā.
Sagaidāmās izmaiņas ūdens
skaitītāju nomaiņas un apmaksas kārtībā.
Lai arī Olaines pilsētas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji jau
ir pieraduši, ka dzīvokļu ūdens
skaitītāju nomaiņu centralizēti veic namu apsaimniekotājs,
informējam, ka jaunā MK
noteikumu Nr. 1013 redakcija nosaka, ka līdz 2014. gada
30. jūnijam katras daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce var pieņemt lēmumu, vai dzīvojamā mājā ir

veicama vienota atsevišķajos
īpašumos uzstādīto ūdens skaitītāju nomaiņa vai uzstādīšana
(ja tie nav bijuši uzstādīti), kā
arī vienojas par ūdens skaitītāju nomaiņas vai uzstādīšanas
kārtību.
Ja dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši iepriekš minēto lēmumu, par ūdens skaitītāju
nomaiņu vai uzstādīšanu var
lemt pārvaldnieks (apsaimniekotājs). Pārvaldnieks dzīvokļu īpašniekus par šo lēmumu
informē vienlaikus ar paziņojumu par aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas maksu
nākamajam kalendāra gadam,
attiecīgi skaitītāju nomaiņas
izmaksas iekļaujot apsaimniekošanas maksā. Ņemot vērā
MK noteikto lēmumu pieņemšanas kārtību un termiņu, jaunā
ūdens skaitītāju uzstādīšanas
kārtība reāli var sākt darboties
2015. gadā.
Aicinām dzīvokļu īpašniekus
patstāvīgi iepazīties ar MK
noteikumu Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu
dzīvojamā
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvokļa īpašuma lietošanu”
jauno redakciju.

A/S "Olaines ūdens un siltums" un SIA "Zeiferti" informē sabiedrību par pieņemto lēmumu atbrīvot no kavējuma
naudas apmaksas tos klientus, kas līdz 2013. gada 31. decembrim pilnībā apmaksās parādus. Ņemot vērā iepriekšējo
gadu labo pieredzi, kad šādas akcijas radīja atsaucību un vairākos gadījumos debitori pilnībā dzēsa uzkrātās parādu
summas, uzņēmumi aicina savus klientus arī šogad izmantot šo iespēju.

AKTĪVAI ATPŪTAI
Sporta studija "ACTIVE" veiksmīgi realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) līdzfinansētu projektu "Brīvā laika aktivitāšu dažādošana Olaines novada iedzīvotājiem" (Nr. 13-04-LL37-L413201-000004).
Projekta ietvaros tika iegādātas funkcionālā treniņa TRX® piekares sistēmas ar rāmi,
kas nodrošinās iespēju iedzīvotājiem apmeklēt funkcionālo treniņu nodarbības un
nostiprināt savu veselību kvalificētu treneru vadībā. Plānots, ka TRX nodarbības
sāksies oktobra beigās Olaines peldbaseina 2. stāva zālē.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja 2 905,40 LVL, no kurām ELFLA līdzfinansējums
sastādīja 90% – 2 614,86 LVL un privātais finansējums 10% no kopējām attiecināmajām
izmaksām – 290,54 LVL.
Sīkāk par TRX® piekares sistēmu un nodarbību laikiem varēs lasīt nākamajā avīzes
numurā.

 Turpinājums no 1. lpp.
resentiem bija iespēja izbraukt
un uzzināt par to izveidi un tapšanas procesu.
Paralēli notikumiem Mežaparkā ekstrēmo sporta veidu
cienītāji pulcējās atjaunotajā
Olaines skeitparkā uz BMX,
skeitborda un skrituļslidošanas
sacensībām. Pasākuma viesi
bija deju grupas "Intriga" dejotājas, kas veltīja dažādus deju
priekšnesumus gan skatītājiem,
gan braucējiem un beatboxeris

2

Guncha, kas atraktīvi iesaistīja publiku dziedāšanā ar savu
"bītboksēšanas" mākslu.
Pēc oficiālās atklāšanas norisinājās skeitparka sacensības
trīs dažādās disciplīnās – BMX
riteņbraukšanā, skeitbordā un
Inline skrituļslidošanā. Sacensībās piedalījās ap 30 ekstrēmo
sporta veidu pārstāvji gan no
Olaines, gan citām pilsētām.
Paralēli sacensībām graffiti
mākslinieks RAMZ MOSE
veidoja graffiti zīmējumu uz
vienas no rampām, lai pada-

rītu Olaines skeitparku acij
tīkamāku.
Par neiztrūkstošu pasākuma
"Diena bez Auto" daļu ir kļuvusi velosipēda vadītāja eksāmena kārtošana, kas kā parasti
norisinājās Olaines 1.vidusskolā. Lektore Laimdota Lase no
Motormuzeja nolasīja lekciju,
pēc kuras visi varēja kārot eksāmenu un saņemt velosipēda
vadītāja apliecību.
Olaines Sporta Centra kolektīvs izsaka lielu pateicību visiem pasākuma apmeklētājiem

un it īpaši velokrosa un skeitparka sacensību dalībniekiem.
Paldies, ka šo dienu pavadījāt
braucot ar riteni, ejot ar kājām,
skrienot vai vienkārši veselīgi
kopā ar ģimeni.
Paldies Olaines novada domei, Olaines vēstures un mākslas muzejam, Olaines Kultūras
centram, Olaines mūzikas un
mākslas skolai, bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centram
"Olaks", uzņēmumam "Olaines ūdens un siltums", Olaines

1. vidusskolai, Olaines 2. vidusskolai, Olaines Mehānikas
un tehnoloģijas koledžas studentiem, FK "Olaine" futbolistiem, māksliniecei M. Gobai un
pasākuma vadītājam E. Ausē
jam par palīdzību sacensību
organizēšanā.
Uz tikšanos arī nākošajā
"Diena bez Auto" pasākumā!
Sagatavoja: Marika Broka,
Olaines novada sporta organizatore

Zinātnes diena Olaines 1. vidusskolā
27. septembrī aptuveni 300 Eiropas pilsētās tiks atzīmēta Zinātnieku nakts 2013 un Latvijā par godu šim notikumam
vienlaikus vairākās pilsētās
tika rīkoti dažādi pasākumi un
aktivitātes. Olainē pirmo reizi
notika Zinātnes diena, ko organizēja Olaines 1. vidusskola.
Mūsu skolai ir tradīcija skolu
draudzības konferences zinātniski pētnieciskajā darbā jau
gandrīz 20 gadu garumā ik pēc
4 gadiem organizēt kādā no
draudzības skolām – Olaines
1. vidusskolā, Līvānu 1. vidusskolā, Aizkraukles novada
ģimnāzijā, Rīgas Juglas vidusskolā, Babītes vidusskolā vai
Olaines 2. vidusskolā. Lai pilnveidotu pētnieciskās darbības
kvalitāti, šogad mainījām konferences veidu un noorganizējām Zinātnes dienu "Mūsdienu
jaunietis – jaunais zinātnieks",
kas tika veidota kā ievads Zinātnieku nakts 2013 pasākumu apmeklējumam. Zinātnes
dienā no katras draugu skolas
piedalījās 3–5 vidusskolēni un
2 pedagogi vai administrācijas
pārstāvji. Olaines 1. vidusskolu pārstāvēja 2012./2013. gada
labāko pētījumu autori S. Fukse, E. Meļņikova (11. kl.),
M. Markusa, M. Pētersone,
A. Jeršovs, A. Čmiļš, A. Romanova, I. Romanova (12. kl.)
un zinātniski pētnieciskā darba
koordinatores A. Jankava un
E. Kalnbērza, bet no Olaines
2. vidusskolas uz pasākumu
ieradās M. Zibara, M. Nikola-

jeva, V. Bogačova, D. Saveļjeva (11. kl.) un O. Peretjagins
(12. kl.).
Konferenci atklāja Olaines
1. vidusskolas direktors J. Volāns, kam sekoja iepazīšanās ar
Zinātnes dienas dalībniekiem
un Olaines novada domes izglītības speciālistes M. Zaubes
uzruna jaunajiem pētniekiem.
Konferenču zālē uzstājās un
atbildi kopā ar jauniešiem uz
jautājumu: "Kas ir zinātnieks"
meklēja Olaines 1. vidusskolas absolvente, Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes
maģistrante, jaunā zinātniece
D. Krieviņa. Par astronomijas
interešu izglītības pulciņa darbu, veiktajiem pētījumiem un
iegūto galveno balvu 25. amatieru astronomijas seminārā
"Ērgļa psi", kas šovasar notika Piltenē, ar lielu aizrautību
stāstīja 12.a klases skolniece
M. Markusa un fizikas skolotāja I. Domina. Konferences otrajā daļā ar interesi klausījāmies
viena zinātniski pētnieciskā
darba pētījuma daļas prezentāciju no katras draugu skolas.
Olaines 2. vidusskolu pārstāvēja O. Peretjagins (12. kl.) ar pētījumu fizikā "Skaņas nozīme
cilvēka dzīvē", bet interesantos
stāstījumus noslēdza Olaines
1. vidusskolas 11. klases skolnieces S. Fukses pētījums "Lidmašīnu uzbūves pamatprincipi
un to izmantošana inovācijās",
kura laikā konferences dalībnieki arī paši centās radīt savu
inovatīvās lidmašīnas modeli.

Pēcpusdienā mūs visus gaidīja
interesants piedzīvojums – viena no lielākajiem medikamentu
un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanas uzņēmumiem
Baltijas valstīs A/S OlainFarm
apmeklējums, jo šī iespēja tiek
dota retiem ciemiņiem un ar
uzņēmuma sabiedrisko attiecību departamenta speciālistu
Z. Jēkabsones un N. Majorovas
palīdzību tika ļoti rūpīgi plānota. Konferences dalībnieki bija
pārsteigti par Hromatogrāfijas
centra apmeklējumu uzņēmumā un tā vadītāja V. Titajeva
profesionālo, ieinteresēto stāstījumu par sasniegumiem un
A/S OlainFarm izstrādāto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu,
uzsverot moderno tehnoloģiju
lomu farmācijas attīstībā. Interesantu interaktīvu nodarbību

bija sagatavojuši uzņēmuma
jaunie speciālisti – vadošais
ķīmiķis A. Voronovs un vecākais laborants O. Pinups, kurš
ir mūsu draugu skolas – Līvānu
1. vidusskolas absolvents. Skolēni praktiski varēja pārbaudīt
un pielietot skolā iegūtās ķīmijas zināšanas. Īpaši atzinīgi
šajā uzņēmumā redzēto novērtēja Olaines 1. un Olaines
2. vidusskolas ķīmijas skolotāja V. Kagaine.
Mēs iepazinām pasaules līmeņa laboratoriju darbu – tas
noteikti rosinās jauniešus apzināties dabaszinātņu mācību
priekšmetu apguves nozīmi
vidusskolā, tiekties pēc augstākiem, kvalitatīviem sasniegumiem, mērķtiecīgi un savlaicīgi plānot turpmāko izglītību
un karjeru. Paldies A/S Olain-

Farm par unikālo iespēju iepazīt uzņēmuma darba specifiku
un atklājumus, Olaines novada
domei par suvenīriem un atbalstu transporta nodrošināšanā, lektorēm D. Krieviņai un
M. Markusai, mūzikas skolotājai L. Kārkliņai par muzikālo
konferences atklāšanu, visiem
Zinātnes dienas dalībniekiem
– par ieinteresēto dalību pasākumā, kurš varētu kļūt par tradicionālu, jo varam lepoties, ka
ķīmiskā rūpniecība ir Olaines
pilsētas galvenais attīstības un
ekonomikas pamats, un mūsu
pilsēta jau izsenis tiek dēvēta
par Latvijas ķīmiskās rūpniecības centru.
Olaines 1. viduskolas
direktora vietniece
E. Kalnbērza

DZEJAS DIENU IETVAROS
Tikšanās ar dzejnieku
Ati Silarozi

Satiekot mākslinieku
Imantu Purviņu

Olaines Kultūras namā 12. septembrī norisinājās Dzejas dienu
ietveros organizēts pasākums ar dzejnieka, olainieša Ata Silarozes piedalīšanos, kurā dzejnieks prezentēja savu jauno grāmatu
"Pļāvējs" (četrdesmit gadu laikā apkopotās dzejas krājums ir
veltīts slavenajai tautas dziedniecei Zilākalna Martai. Grāmatā
apkopoti dzejoļi par Dzimtenes mīlestību, dvēseles noskaņām,
emocijām un pārdzīvojumiem) un priecēja klausītājus ar dzejas
lasījumiem. Pasākumu interesantāku padarīja arī dzejnieka Valda Rūjas klātbūtne un stāsti. Pēc pasākuma dzejnieks un dziesminieks A. Silaroze ir veltījis dzejoli:
MANAI OLAINES PILSĒTAI
Cik skaistas ir tavas debesis,
Kas pāri pilsētai plaukst,
Tās klusi apar zeltmēnesis,
Pelēkos mākoņus jauc.

Šalc līksme reiz stādītos kokos,
Tur putni tracina jokus.
Košs kastans zaļlapu lokā
Sveicienus māj: Kāp kokā!

Caur ziedoņiem, puteņiem veļos,
Ar gaiļiem ik rītu ceļos,
Sirds, spēkus no saulstariem smeļot,
Līdz gadiem bezspēkā nogurt.

Ik rītu, kad uzzib tavs daiļums,
Man acis no gaismas vajg slēpt,
Bet jūtām pieglaužas maigums,
Vēl cēlākas domas liek vērpt.

Vēl sapņu un cerību daudz,
Kāds mirklis ir jānozog naktij,
Lai liktens kurp projām sauc,
Par pilsētu gribu vēl rakstīt.

Ja noderīgs pilsētai esmu,
Sirds degsme man neļaus prom iet.
Ik cerība jauna dos dvesmu,
Vēl skaistākas pilis šeit sliet.

Paldies, Olaines novada Domei. Paldies, Olaines kultūras centram un tiem Olaines pilsētas
iedzīvotājiem, kuri bija ieradušies uz tikšanos ar mani, kā dzejnieku – dziesminieku!

Septembris ir dzejas dienu laiks, kad ne vien profesionāli
literāti var nopūst putekļus no saviem piezīmju blokiem, bet
arī tie, kam sirdī ir dzeja var pietuvoties cilvēkiem ar savu
darbu, savu domu, savu dzejas skatu. Šogad Olaines bibliotēkā viesojās mākslinieks Imants Purviņš ar savu dzīves
ritmu, ar savu dzeju un savu tik ļoti pieredzas bagāto dzīves
stāstu lādi. Šis bija īpašs stāstu vakars, kas tika papildināts
ar humora devu, ar dzeju, kas ne vien runā par mīlestību,
bet arī par draudzību un sabiedrību. Ikviens, kas atnāca tika
uzrunāts ar māksliniekam raksturīgo un noslēpumaino skatu – ar mīlestību uz mākslu. Šis bija vakars, kad satiekas
paaudzes un atceras kopā piedzīvotās lietas. Paldies māksliniekam, un publikai par atvērtību.
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Kā palīdzēt dzīvniekiem aukstā laikā
Atnākusi ziema un kārtējo reizi jākonstatē daudzi gadījumi, kad cilvēki nežēlīgi izturās pret
dzīvniekim. Šobrīd tas īpaši attiecas uz dārzkopības sabiedrībās pamestajiem suņiem un kaķiem. Ikviens dzīvnieka īpašnieks vai turētājs ir atbildīgs par dzīvnieku reģistrešanu, vakcināciju, labturību un aizsardzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un nav tiesīgs turēt
dzīvnieku antisanitāros apstākļos! Diemžēl daudzi saimnieki dārziņos piekopj tradīciju, ka
dēļ savas vienaldzības un bezatbildības NEVĒLAS sterilizēt savus dzīvniekus. Kā rezultātā
kaķēni un kucēni tiek pamesti likteņa varā nomirstot no aukstuma un bada.

"Aukstajā laikā aicinām dzīvnieku īpašniekus būt vērīgiem
un atbildīgiem, rūpējoties par
saviem dzīvniekiem.
Suņu īpašnieki, īpaši tie, kuru
suņi tiek turēti ķēdēs un dzīvo
tikai ārā - uz Jūsu dzīvniekiem
aukstums un sals iedarbojas
visvairāk! Viņi bez pienācīgas

aprūpes ir uzskatāmi par atstātiem bezpalīdzīgā stāvoklī un
šāda darbība var tikt kvalificēta
kā cietsirdīga izturēšanās pret
dzīvnieku. Jāatceras, ka pie zemas temperatūras, dzīvniekiem
tāpat kā cilvēkiem nepieciešamas papildus kalorijas organisma sasildīšanai un dzīvības

procesu uzturēšanai.
Suni atļauts pastāvīgi turēt ārā,
ja pēc tā genotipa vai fenotipa
tas piemērots turēšanai āra apstākļos, nekaitējot suņa veselībai un labsajūtai. Piemēram,
īsspalvainie, smalkas miesas
būves suņi, nav iekļaujami ārā
turamo suņu kategorijā.
Lai dzīvniekus pienācīgi pasargātu no aukstuma iedarbības,
suņu būdas ir jānosiltina. Būdas ieeja jāaizsedz ar vēju un
aukstumu aizturošu "aizkaru".
Tas palīdzēs saglabāt un noturēt ķermeņa siltumu. Guļvietu

ieteicams noklāt ar biezu kārtu
salmiem, sienu vai biezu segu.
Aukstā laikā ārā dzīvojošam
sunim jādod kalorijām bagātāka barība un jāpalielina barības
deva. Ūdens suņa bļodā sasalst
ātri, tāpēc pēc iespējas jādod
iespēja padzerties siltu ūdeni.
Diemžēl arī viss iepriekšminētais nenodrošina ķermeņa
siltuma saglabāšanu, ja temperatūra noslīd zemāk par mīnus
20 grādiem, tāpēc šādos laika
apstākļos vismaz naktī dzīvniekiem jādod iespēja pārnakšņot
telpās!

Arī lauksaimniecības dzīvnieku turētājiem jārūpējas par
dzīvniekiem, nodrošinot tos,
galvenokārt, pietiekamā daudzumā ar barību un ūdeni.
Lauksaimniecības dzīvnieku
īpašniekus dienests aicina aukstajā laikā atlikt dzīvnieku pārvadājumus vai situācijās, kad
to nav iespējams atcelt, nodrošināt pārvadājuma laikā transportlīdzeklī papildus pakaišus,
kas transportēšanas laikā pasargātu dzīvniekus no aukstā
vēja un sala.''
Izraksts no PVD materiāliem.

Šogad, no 14. maija līdz 27. septembrim jau ceturto
reizi notika Latvijas karaoke čempionāts. Konkurss
tiek organizēts divās kategorijās – sieviešu un vīriešu. Konkursā var piedalīties neprofesionālie dziedātāji, kas līdz dienai kad piedalās konkursa atlasē ir
sasnieguši 18 gadu vecumu. No katras atlases vietas
konkursā iekļūst viens dalībnieks katrā kategorijā –
sieviešu un vīriešu.

Olainietis

Renārs Mastiņš

uzvar Latvijas karaoke čempionātā
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25. maijā Olainē, Mežaparka estrādē, Novada svētku
ietvaros notika kārtējā Latvijas karaoke čempionāts
2013 atlase. Konkursa atlasē piedalījās gandrīz 30
dalībnieku. Daži no viņiem paspēja arī nofotografēties
ar konkursa žūrijas dalībniekiem un atbalstītājiem.
Olainiešus Darju un Renāru izvirzīja tālāk uz konkursa pusfināliem un sīvā konkurencē vislabāk veicās
Renāram Mastiņam, kurš izcīnīja Latvijas karaoke
2013 čempiona titulu ar Bon Jovi dziesmu It’s my life.
Apsveicam!

Jauniešu apmaiņas projekts
"Ideāls jauniešu centrs"
Kas ir jauniešu iniciatīvu centrs? Vai Slovākijas
un Latvijas izpratne šajā jautājumā atšķiras? Kādam jauniešu izpratnē jābūt viņu neformālās izglītības, pulcēšanās, attīstības un atpūtas centram?
Par to idejās un pieredzē dalījās neformālā jauniešu grupa "Sinerģija" no Latvijas (Olaine) un
"BzzGroup" no Slovākijas.
Jauniešu apmaiņas projekts
"Ideāls jauniešu centrs" (programmā "Jaunatne darbībā")
norisinājās no 21. līdz 29. septembrim Latvijā. Tās mērķis
bija diskusijās un darba grupās
izsapņot katram savu un vienoties par kopēju, internacionālu
ideālā jauniešu centra vīziju.
Pirmajās dienās jaunieši saliedējās: apzīmējot krekliņus,
taisot kopīgas vakariņas, spēlējot un izvērtējot komandas uzdevumus, meklējot dārgumus
Rīgā.
Apmaiņas turpinājumā jaunieši
analizēja Latvijas un Slovākijas pieredzi, apmeklējot dažādus jauniešu iniciatīvu centrus
(Rīgā "Kaņieri", Pļaviņās "Ideju" un Ogrē "Burziņu"). Piedaloties debatēs un diskutējot
darba grupās, jauniešu nonāca
pie vienota "ideālā jauniešu

centra" koncepta, kas tika gan
aprakstīts, gan vizualizēts ideālā jauniešu centra maketā.
Noslēgumā jaunieši mācīja cits
citam dažādas pašu apgūtas
prasmes, piemēram, žonglēšanu, papīra otrreizējo pārstrādi, origami mākslu, dažādas
dejas, šahu, rokassprādžu un
piespraužu veidošanu, novusu,
mezglu veidošanu, arābu alfabētu, poļu valodu, zīmju valodu u.c.
28. septembrī Olaines Vēstures un mākslas muzejā norisinājās apmaiņas noslēguma
pasākums, kuru paši dalībnieki
bija izplānojuši. Atklājot pasākumu, tika dejoti latviešu danči
un slovāku nacionālās dejas,
kas tika papildinātas ar slovāku meiteņu skanīgajām balsīm.
Vēlāk apmeklētājiem bija iespēja no projekta dalībniekiem

mācīties dažādas prasmes. Dalībnieki bija izveidojuši ideāla
jauniešu centra maketu, kuru
apmeklētājiem bija iespēja arī
papildināt.
Lai gan jauniešu apmaiņa ir
noslēgusies, projekts vēl turpinās. 24. oktobrī Olaines Vēstures un mākslas muzejā notiks
apmaiņas rezultātu un ideāla
jauniešu centra maketa prezentācija.

Sīkāka informācija:
http://www.olainesjauniesiem.lv/lv/ideals_jauniesu_centrs/
Projektu atbalsta:
Olaines novada pašvaldība,
Olaines Sporta centrs,
Olaines vēstures un mākslas
muzejs u.c.
Projekta
"Ideāls jauniešu centrs"
komanda

Šis projekts tika finansēts ar
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī
publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par
tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.

VEIKSMĪGI AIZRITĒJIS STARPTAUTISKAIS

BOKSA TURNĪRS "OLAINES KAUSS 2013"

MIĶELĪTS UZ TIRGU SAUC!
Lai arī rudens nelutina ar saulainiem laika apstākļiem,
tomēr Miķeļdienas pasākumā "Miķelīts uz tirgu sauc" parkā pie Olaines Kultūras centra 28. septembrī saule mijās ar
lietus lāsēm. Miķeļdienas gadatirgū ikviens varēja izvēlēties
un iegādāties ne tikai ābolus, ogas, dārzeņus, medu, maizi un
vēl citus visdažādākos lauku labumus, bet arī ikdienā noderīgus amatnieku darinājumus – cimdus, zeķes, māla bļodas,
pītos grozus, koka karotes u.c.
Lai tirgošanās un iepirkšanās labāk veiktos, Miķeļdienas gadatirgū varēja dziedāt kopā ar folkloras kopu "Dzedzieda", ieklausīties ticējumos un piedalīties jautrajā izsolē.
Mazajiem olainiešiem, dramatiskā kolektīva "Oda" dalībnieki palīdzēja izgatavot rudenīgas maskas un aplikācijas. Bet
visus rudens vējā nosalušos pasākuma apmeklētājus Kultūras
centra saimnieces cienāja ar gardo Rudens ražas zupu.

21.–22. septembrī Olainē notika starptautiskais boksa turnīrs "Olaines kauss 2013".
Turnīru organizēja boksa klubs "Olimp" trenera Konstantina Versocka vadībā un Olaines
Sporta centrs. Sportistus savās telpās laipni
uzņēma Olaines 2. vidusskola. Sacensībās
piedalījās sportisti no Ziemeļīrijas, Īrijas,
Krievijas, Zviedrijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas.
Ļoti labi veicās Olaines sportistiem – boksa kluba "Olimp" audzēkņiem: svara kategorijā līdz 30 kg Maksims Volčenko finālā
pārliecinoši pieveica sportistu no Lietuvas,
svara kategorijā līdz 32 kg uzvarēja Jevgenijs
Mandrika, bet svara kategorijā līdz 34 kg zelta medaļu ieguva Nikita Šmatčenko, finālā
pārspējot pretinieku no Igaunijas. Pirmā vieta turnīrā arī Davidam Vardiašvili svarā
līdz 36 kg, Vadimam Geregam svarā līdz
54 kg, Igoram Volčenko svarā līdz 63 kg,
Antonam Jelčinam svarā līdz 75 kg un
Raivo Vilneram svarā līdz 81 kg. Vēl viena

zelta medaļa tika izcīnīta finālā, kurā tikās
komandas biedri Kaspars Golmeistars un
Vladimirs Halameida – šoreiz spēcīgaks
izrādījās Kaspars. Ļoti interesanta izdevās
cīņa starp olainieti Nikitu Versocki un sportistu no Krievijas Vladislavu Guļtjajevu. Mūsu
sportists izmantoja savas ātruma īpašības, kā
rezultātā, pēc viena no uzbrukumiem sāncensis nonāca nokdaunā, un arī cīņā uzvara
Nikitam. N. Versockis saņēma arī turnīra
labākā boksera balvu. Par neatlaidīgāko
bokseri tika atzīts rīdzinieks Vladislavs Jaškuls, bet turnīra tehniskākā boksera balvu
pasniedza sportistam no Krievijas Aivaram
Matulevičam. Turnīrs tika noorganizēts labā
līmenī, kas nebūtu iespējams bez Konstantina
Versocka neatlaidīgā darba.
Organizētāji izsaka lielu pateicību atbalstītājiem – Olaines novada domei, AS Olainfarm,
SIA Elekom un firmai Maģija, kā arī visiem
skatītājiem un līdzjutējiem, kuri bija atnākuši
vērot boksa cīņas.
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Bij divas sirdis reiz...
Un līksmē tās
kā divas dziesmas pēkšņi satikās...
Viens otrā toreiz pavērāties klusi
un sapratāt, ka laime atnākusi.
Bij divas takas reiz...
Bet tagad tās
iet kopā gadu tālēs.

Olaines
novada dome
sveic ZELTA kāzās

/L.Vāczemnieks/

Maiju un Rolandu Jurevičus!

(Laulība noslēgta 1963. gada 14. septembrī Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā);

Annu un Vasiliju Adjutovus!

(Laulība noslēgta 1963. gada 15. septembrī Grodņas apgabala Voronovas rajona
Beņakoņu ciema padomē);

Antoņinu un Jevgeņiju Kustovus!

(Laulība noslēgta 1963. gada 4. septembrī Rīgas rajona Olaines ciema izpildkomitejā).

Atvērta pirmā bērnu
bezalkoholiskā kafejnīca Olainē

OLAINES NOVADA
ČEMPIONĀTS SPININGOŠANĀ

Saukas ezerā 19. oktobrī
Izbraukšana plkst. 5:00
Pulcējamies pie novada domes.
Sīkāka informācija un reģistrēšanās pa tālr.: 20293058
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Bērni visos laikos ir bijusi nozīmīga vērtība, bet
bieži vien domājot par atpūtas vietām (kafejnīcām)
nepiedomājam, ka tās nav īsti bērniem atbilstošas.
Taču Olainē Zemgales ielā 8, jau kopš augusta
mēneša ir atvērta kafeinīca D'cafe, kur ir iespējams nobaudīt, ne vien hotdogus un karstās maizītes, bet arī svaigi ceptus virtuļus un donatus, kā arī
saldējuma kokteiļus, frappes un smūtijus, kas tiek
gatavoti no dabīgām izejvielām. Šajā kafejnīcā bērniem ir iespēja organizēt ballītes ar draugiem. Ja ir
jāsteidzas, visu var iegādāties arī līdzņemšanai.
Savukārt bērnu vecāki var nobaudīt garšīgu kafiju,
eko tējas, šokolādi un citus karstus dzērienus. Lai
nodrošinātu patīkamu atpūtu arī jauniešiem, kafejnīcā oktobra beigās būs pieejams bezvadu wi-fi.
Sagatavoja: Kristīne Ivanova
sabiedrisko attiecību speciāliste

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Piešķirt Ls 3530 Olaines
Kultūras centram jaunu amatiermākslas kolektīvu vadītāju
atalgojumam.
• Piešķirt finanšu līdzekļus
Ls 880 programmas "Panākumu universitāte" 160 stundu
apjomā realizācijai Olaines
1. vidusskolas 10.–12. klašu
skolēniem.
• Piešķirt finanšu līdzekļus
Ls 12 839 Pašvaldības policijai (videonovērošanas sistēmas
uzstādīšanai un telpu remontam).
• Piešķirt finanšu līdzekļus
Ls 3775 siltummezgla uzstādīšanai pašvaldībai piederošā ēkā
Veselības ielā 7, Olainē.
• Piešķirt Olaines novada
pašvaldības iestādēm finanšu
līdzekļus Ls 18 950 izdevumu
par apkuri apmaksai.
• Piešķirt finanšu līdzekļus
Ls 159 000 ceļu un ielu būvniecībai un remontam.
• Finansiāli atbalstīt Olaines
2. vidusskolas 11. klases skolēna Mazena Zibaras dalību

Eiropas Jauniešu parlamenta
Starptautiskajā sesijā Tbilisi
(Gruzijā).
• Apstiprināt Olaines novada jauniešu projektu konkursa vērtēšanas komisijas
2013. gada 19. septembra protokolu un piešķirt finansējumu
14 projektiem par kopējo summu Ls 3 524.
• Piešķirt braukšanas izdevumu kompensāciju uz skolu
bērnam – invalīdam Ls 100,00
mēnesī.
• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Druva"
projektu "DKS "Druva" iekšsaimniecības ceļa periodiskā
uzturēšana" par kopējo summu
Ls 4029.30 ar līdzfinansējumu
50 procentu apmērā.
• Palielināt AS "Olaines
ūdens un siltums" pamatkapitālu par Ls 10 000, saņemot
pretī attiecīgu kapitāla daļu
skaitu ar mērķi jaunas lietus
ūdens drenāžas tīklu (sistēmas)
ierīkošanai (pie daudzdzīvokļu
mājām Zeiferta ielā 1 un Zeiferta ielā 3, Olainē, Olaines novadā.

• Piešķirt Ls 2957.01 dzīvojamās mājas "Pēternieki", Pēterniekos, lietus ūdeņu noteku
nomaiņas darbu izpildei.

saņemšanai p/a "Olaines sociālais dienests" Olaines sociālās
aprūpes centrā uz pastāvīgu
laiku.

• par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanu 7 īpašumos

• Apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam "Jaunvīntapi", Olaines
pagastā.

• Akceptēt AS "Olaines
ūdens un siltums" 2013. gada
20. septembrī noslēgto vienošanos pie sadarbības līguma
par siltumenerģijas iepirkšanu
ar SIA "ETO".

• par zemes gabala izņemšanu no rezerves zemes fonda
un lauku apvidus zemes nomas
līguma noslēgšanu par zemes
gabala iznomāšanu 10 īpašumos.

• Piešķirt Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta (KPFI)
līdzekļiem finansētā projekta
"Olaines novada, Olaines pilsētas Zemgales, Stacijas, Skolas ielu un Jaunolaine, Priežu
ielas apgaismojuma infrastruktūras modernizācija" īstenošanu pašvaldības līdzfinansējumu Ls 8538 apmērā.

• par lauku apvidus zemes
nomas līguma izbeigšanu un
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu 4 īpašumos.

• Piekrist pieņemt apsaimniekošanā autoceļu "Mednieki –
Olaine".
• Atzīt Olaines novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa
īpašuma Zemgales ielā 2-63,
Olainē,
Olaines
novadā
2013. gada 24. septembra īres
tiesību izsoli par spēkā neesošu.
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektus 4 nekustamajiem īpašumiem.
• Ievēlēt Niāru Bizuni par
Olaines novada bāriņtiesas locekli no 2013. gada 10. oktobra
uz Olaines novada bāriņtiesas
locekles Diānas Spundes darbnespējas laiku.
• Uzņemt 1 personu ilgstošās
sociālās aprūpes pakalpojuma

• Atzīt 2013. gada 24. septembra īres tiesību izsoli par
Olaines novada pašvaldībai
piederoša dzīvokļa īpašuma
Pionieru ielā 88-1, Jaunolainē,
par nenotikušu.
OLAINES NOVADA DOME
NOLEMJ:
• par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu un piekrišanu zemes iegūšanai 10 īpašumos.

• par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 2 īpašumiem.
• par 23 īpašumu zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību
ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā.
• par adrešu piešķiršanu 4 zemes vienībām un uz tās atrodošajām ēkām.
• par zemes ierīcības projekta
izstrādi.

• OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI •
Olaines novada dome 23. oktobra sēdē skatīs lēmuma projektu
"Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Olaines novada administratīvajā teritorijā 2014. gadā""
Lēmuma projekts

VAKARA LĪGA GALDA TENISĀ
Sacensības norisināsies Olainē,
Kūdras ielā 5A (otrajā stāvā).
Katru trešdienu plkst. 17.00: bērni 1999.dz.g. un jaunāki;
Katru ceturtdienu plkst. 18.30: pieaugušie 1999.dz.g.
un vecāki.
Sīkāka informācija: www.olainessports.lv
a73olaine@gmail.com, tālr.: 29352398

SACENSĪBAS GALDA TENISĀ
Galda tenisa klubs "A-73" sadarbībā ar Olaines Sporta
centru aicina visus galda spēles cienītājus un interesentus
piedalīties galda tenisa turnīrā, kas norisināsies 6 kārtās:
I kārta – 6. oktobrī;
II kārta – 24.novembrī;
III kārta – 15.decembrī;
IV – VI kārtas – tiks paziņots atsevišķi.
OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
MUTISKĀ IZSOLĒ AR AUGŠUPEJOŠU SOLI PAR LATIEM:
• 22.oktobrī izsola sev piederoša neizīrēta vienistabas dzīvokļa 		
īpašumu Zemgales ielā 2-63, Olainē, īres tiesības uz 12 gadiem.
• 26.novembrī atsavina tai piederošu nekustamo īpašumu
Viršu ielā 23, Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines novadā
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, Olainē,
Olaines novadā, 1. stāvā, Apmeklētāju un informācijas centrā,
vai pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Olaines novada administratīvajā teritorijā 2014. gadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta 21. daļu, 3. panta 14. daļu un
9. panta otro daļu un Pārejas noteikumu 40.2. punktu un likuma “Par pašvaldībām» 45. pantu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi) nosaka kārtību, kādā pašvaldība
2014. gadā piemēro nekustamā īpašuma
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu
zemei, nosaka šī pieauguma ierobežojuma
apmēru un piemērošanas nosacījumus, kā
arī nosaka ar nekustamā īpašuma nodokli
apliekamos objektus Olaines novadā.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību taksācijas
gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru
(neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par
25 procentiem.
3. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par
nekustamā īpašuma nodokļa objektu taksācijas gadā (ja pirmstaksācijas gadā objekts
bija ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts vai ja izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts), tad nekustamā
īpašuma nodoklis taksācijas gadā tiek aprēķināts, nepiemērojot nodokļa pieauguma
ierobežojumu.
4. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadā
apliek:
4.1. inženierbūves – laukumus, kas tiek iz-

mantoti kā transportlīdzekļu maksas
stāvlaukumi, nosakot nodokļa likmi
1,5 procentu apmērā no inženierbūves
kadastrālās vērtības;
4.2. ēkas (būves), kas klasificētas, kā vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu
apmērā.
1. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi 4.2. punktā norādītajām ēkām (būvēm) piemēro saskaņā ar Olaines novada domes 2013. gada
27. marta Saistošajiem noteikumiem Nr. 10
"Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas
vai cilvēku apdraudošas būves".
1. Noteikt, ka nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi
gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
1. Šie Noteikumi stājas spēkā 2014. gada
1. janvārī un tiek publicēti Olaines novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā "Olaines Domes Vēstis", bezmaksas bukletā un
ievietoti Olaines pašvaldības mājas lapā
www.olaine.lv.
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Pasākumi Olaines novadā

KAD

KAS

KUR

OKTOBRIS
03.09.-24.10.

Izstāde "Skrienam uz skolu!" (izglītības iestādēm iespēja pieteikties uz
muzejpedagoģisko nodarbību olainesmuzejs@gmail.com)

Olaines Vēstures
un mākslas muzejs
Zemgales iela 33

23.09.-25.10.

"Ķepu ķepā". Starptautiskajai dzīvnieku aizsardzības dienai veltīta
grāmatu izstāde (1.-5. kl.)

Bērnu lit. nodaļa
Kūdras iela 16

02.10.-26.10.

Zanes Apšas

09.10.-15.10.

"Saule ik rītu, kaut arī aiz mākoņiem, mūžam tā pati" Z.Purvs. 13. okt. dzejniekam
Ziedonim Purvam – 90 (1923-1989). Jubilāra dzejas un bērnu literatūras izstāde

Gaismu bibliotēka

11.10.-17.10.

Literāri tematiska izstāde "Uz rītu atlikts darbs, arvien paliek nedarīts"
Dramaturgam, aktierim, režisoram Ādolfam Alunānam – 165 (1848-1912)

Jaunolaines
bibliotēka
Meža iela 2

14.10.-1.11.

"Mūzikas valoda", izstādē grāmatas par mūziku, dziedātājiem, komponistiem (5.-12. kl.)

Bērnu lit. nodaļa
Kūdras iela 16

16.10.-25.10.

"Lai ikdienas putekļi uz dvēseles nesakrājas" E.Zālīte. 19. okt. rakstniecei un tulkotājai
Elīnai Zālītei – 115 (1898-1955). Jubilāres oriģināldarbu un tulkojumu izstāde

Gaismu bibliotēka

19.10. plkst. 17:00

Bardu autorkoncerts

Olaines
kultūras namā

20.10. plkst. 15:00

Austrumu deju koncerts (kolektīvi no Olaines un Mārupes) un
Olgas un Paulīnes koncerts

Jaunolaines
kultūras namā

21.10.-28.10.

Literāra izstāde "Visi netīri ūdeņi aiztek, bet – ne jau tik ātri"
Rakstniecei tulkotājai Elīnai Zālītei – 115 (1898-1955)

Jaunolaines
bibliotēka
Meža iela 2

22.10. plkst. 17:30

Valmieras kinostudijas izrāde bērniem "Smurfiņi un zelta statuete"

Olaines
kultūras namā

24.10.-02.11.

Ideāls jauniešu centrs (jauniešu projekta rezultāti)

Olaines Vēstures
un mākslas muzejs
Zemgales iela 33

25.10. plkst. 16:00

Ukraiņu kultūras biedrības koncerts

Jaunolaines
kultūras namā

26.10. plkst. 17:00

Sieviešu vokālā ansambļa "Undīne" dziesmu spēle "7 vecmeitas"

Olaines
kultūras namā

28.10.-08.11.

"Mirdzi kā zvaigzne" (Brīvības pieminekļa projekta nosaukums)
28. okt. tēlniekam Kārlim Zālem – 125 (1888-1942), tematiska izstāde

Gaismu bibliotēkā

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
oktobrī

Olaines Vēstures
un mākslas muzejs
Zemgales iela 33

fotogrāfiju izstāde

NOVEMBRIS
Jaunolaines
kultūras namā

03.11. plkst. 15:00

"Mūsu dziesma Latvijai" bērnu vokālo ansambļu koncerts

4.11.-08.11.

Literāri filozofiska izstāde "Ikviens no mums šo dzīvi dzīvo vienreiz, tāpēc tā ir vienreizēja" Jaunolaines
bibliotēka
Franču rakstniekam, filozofam Albēram Kamī 100 (1913- 1960)
Meža iela 2

5.11.-30.11
(datums un laiks
tiks precizēts)

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa (2013.g. 11.-17.nov.)
Ziemeļvalstu autoru literatūras izstāde "Ziemas izjūta". Lasījums "Krēslas stundā"

Olaines bibliotēka
Zemgales iela 24

4.11.-29.11

"Lausks ziemeļos" Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai veltīta grāmatu izstāde (5. - 12. kl.)

Bērnu lit. nodaļa
Kūdras iela 16

5.11.-30.11

Dzejniekam Ojāram Vācietim 80 (1933-1983)
"Ir bezgalīgums jārisina bezgalīgi". Plaša iespieddarbu izstāde

Olaines bibliotēka
Zemgales iela 24

4.11.-22.11

"Tā ir mana laime…" Literatūras izstāde (1. – 12. kl.)

Bērnu lit. nodaļa
Kūdras iela 16

4.11.-22.11.

"Tik mana Latvija". Grāmatu izstāde veltīta Latvijas proklamēšanas dienai (1.-12.klase)

Bērnu lit. nodaļa
Kūdras iela 16

6.11.-30.11

"Alegorija". Iespieddarbu izstāde Albēram Kamī 100 (1913-1960)

Olaines bibliotēka
Zemgales iela 24

08.11.-09.11.

Radošā patriotisma seminārs – darbnīcas "Mājas"

Olaines Vēstures
un mākslas muzejs
Zemgales iela 33

10.11. plkst. 14:00

Senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts

Jaunolaines
kultūras namā

15.11.-14.12.

Zigrīdas Ilenānes un Inetas Šilleres gleznu izstāde

Olaines Vēstures
un mākslas muzejs
Zemgales iela 33

70 gadu jubilejā
Bogdanovu Jevgeņiju
Bundiņu Gastonu
Čaču Staņislavu
Čmiļu Aleksandru
Ermiču Guntu
Jerankinu Sofiju
Jēgermani Dzintru
Lapšāni Irēnu
Ķeiri Romualdu
Lapšānu Ādolfu
Leščinski Staņislavu
Mihailovu Regīnu
Pentjušu Pelageju
Plotkani Olgu
Rotmistrovu Jekaterinu
Sīli Jāni
Urtanu Anatoliju
Vasiļevsku Taisiju
75 gadu jubilejā
Danovski Albertu
Denafu Ņinu
Getmansku Jeļenu
Giruci Valentinu
Ibrajevu Feliciju
Kafanovu Ņinu
Kalniņu Valiju
Kļaviņu Mārtiņu
Kukļinu Georgiju
Ļivšicu Gaļinu
Paegli Mariju
Ragovski Romualdu
Vasiļjevu Vasiliju
Viļumsoni Gelenu
80 gadu jubilejā
Kalužeņinu Innu
Lismani Valentīnu
Martinsoni Ilgu
Ozoliņu Veltu
Semjonovu Ludmilu
85 gadu jubilejā
Avotiņu Intu
Belovu Jekaterinu
Jākobsoni Ritu
Naļivaiko Staņislavu
Priedi Līni
Šarakovu Veru
94 gadu jubilejā
Šukstu Jāni
99 gadu jubilejā
Sporāni Valēriju

Aicinām sekot līdzi pasākumiem www.olaine.lv sadaļā “Pasākumi” un informācijas stendos.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie mirušie
no 11.09.2013. līdz 08.10.2013.
Dmitrijevs Vasilijs, 68 gadus vecs, 06.10.2013

Lukšo Viktors, 83 gadus vecs, 09.09.2013

Gončarova Nadežda, 81 gadus veca, 21.09.2013

Mihailovs Boriss, 74 gadus vecs, 13.09.2013

Kasperovičs Aleksandrs, 72 gadus vecs, 01.10.2013

Staroduba Marija, 70 gadus veca, 13.09.2013

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
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Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums
“Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus sūtiet
uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv
vai zvaniet pa tālr.
67146026, 67146022.
Par rakstu saturu atbildīgi rakstu
autori. Rakstos paustais viedoklis
ne vienmēr atspoguļo pašvaldības
viedokli.

