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Olaines novada pašvaldība aicina būt radošiem
un piedalīties konkursā

“Ziemassvētku un Jaunā gada
noskaņas veidošanas
noformējums 2013”

Konkursa nolikums ir pieejams Olaines novada 
pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā
(Zemgales ielā 33, Olainē)

Olaines pagasta pārvaldē (Meža ielā 2, Jaunolainē)

24. oktobra pēcpusdienā, kafi-
jai un tējai kūpot, jau otro rei-
zi Olaines novadā norisinājās 
neformālā diskusija “Kafija ar 
politiķiem”. Olaines Vēstures 
un mākslas muzejā uz tikšanos 
bija ieradušies 6 Olaines nova-
da deputāti, 9 pašvaldības un 
pašvaldības iestāžu darbinieki 
un 22 jaunieši, lai neformālā 
gaisotnē pārrunātu dažādus 
jauniešiem aktuālus jautāju-
mus.
“Kafija ar politiķiem” ir me-
tode, kuras galvenais mērķis 
ir veicināt jauniešu un lē-
mumu pieņēmēju (deputātu, 
pašvaldības darbinieku, iestāžu 
vadītāju) savstarpējo dialogu, 
lai veicinātu sadarbību un ideju 
apmaiņu.

TIKŠANĀS LAIKĀ TIKA 
DISKUTĒTS PAR: 

• jauniešu iniciatīvu centra 
izveides iespējām Olainē;

• drošību Olaines novadā;
• pasākumiem jauniešu integ-

rācijas veicināšanai;
• vidusskolēnu piesaisti Olai-

nes novada skolām;
• jauniešu iesaisti kultūras 

norisēs Olaines novadā. 
Pēcpusdiena sākās ar atskatu 
uz paveiktajiem darbiem par 
pagājušajā gadā diskutētajiem 
jautājumiem “Kafijā ar politi-
ķiem”. Turpinājumā jaunieši 

no neformālās grupas “Sinerģi-
ja”, kas ar pašvaldības atbalstu 
partnerībā ar Slovākijas jaunie-
šiem realizēja projektu “Ideāls 
jauniešu centrs”, bija sagata-
vojuši interaktīvu prezentāciju 
par projekta rezultātiem. Tas 
ļāva dalībniekiem vēlāk efek-
tīvāk iesaistīties diskusijā par 
jauniešu iniciatīvu centra iz-
veides iespējām Olainē.
Pēc ievada daļas diskusijas da-
lībnieki sēdās pie sarunu gal-
diem, lai uzklausītu viens otru 
un kopīgi rastu risinājumus 
problēmām. Norisinājās pieci 
sarunu raundi, lai katram dalīb-
niekam būtu iespēja izteikties 
par visām tēmām. Diskusiju 
laikā izteikto ideju apkopoju-
mu var apskatīt jauniešu mājas 
lapā www.olainesjauniesiem.lv 
sadaļā aktualitātes.

Diskusija noritēja draudzīgā 
gaisotnē, un izskanēja daudz 
labu nākotnē īstenojamu ideju!
Jaunieši izsaka lielu patei-
cību deputātiem I. Purviņai, 
L.Gulbei, I. Novohatjko, J. 
Klievēnam, G. Ritumam, A. 
Greidānam, kas rada iespēju 
piedalīties diskusijā “Kafija ar 
politiķiem”.

Agnese Kalniņa,
Olaines novada jaunatnes 
lietu speciāliste 

“KAFIJA AR POLITIĶIEM”
OLAINĒ

 Pateica viens:
- Dzimtene
 Pateica otrs:
- Dzimtene
 Pateica trešais:
- Dzimtene
	 Un	radās	tauta.
	 Pateica	tauta:
-  Dzimtene
	 Un	kļuva	tauta	mūžīga
	 (O.	Vācietis)

Sirsnīgi	sveicam
Latvijas	Republikas
95.	dzimšanas	dienā
un	novēlam	savas
mājas	un	valsti

turēt	tādā	kārtībā	
un	godā,	lai	mēs	
būtu	laimīgi
tieši	savā

Latvijā!

Olaines	novada
pašvaldības	vārdā

domes	priekšsēdētājs
ANDRIS BERGS

Kļūt valdniekam sevī – 
ar dvēseles spēku.
Lai cerībai līdzi nāk ticība sev,
Uz laimi, ko gaidi – tas vienīgais ceļš.
Kad notici sevī, tad ticības spēks
No ceļa nost smagāko akmeni veļ
/B. Cīrule/

STARPTAUTISKAI INVALĪDU DIENAI
VELTĪTA PĒCPUSDIENA

30. NOVEMBRĪ plkst. 15.00
Olaines Kultūras centrā, Zeiferta ielā 11.

Pieteikšanās līdz 28. novembrim pa tālr.: 26094971, Tamāra.
Par transportu zvanīt: 67962690, Sveta

Ieeja brīva
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JĀŅA PAVLOVIČA
KAUSA IZCĪŅA MOTOKROSĀ

Š.g. 5.oktobrī Olaines mototra-
sē norisinājās Olaines novada 
kausa izcīņa motokrosā, vel-
tīta Jāņa Pavloviča piemiņai. 
Jāņa Pavloviča vairs nav starp 
mums, bet kopīgi iesāktais pro-
jekts turpina augt un attīstīties.
Uz sacensībām bija ieradušies 
92 sportisti no dažādiem Lat-
vijas novadiem. Tie plecu pie 
pleca cīnījās 7 braucēju klasēs.
Kad 2011.gadā motoklubs 
“Olaine” nāca klajā ar savu 
ideju izveidot mototrasi Olai-
nē, Jānis Pavlovičs ar savu ko-
mandu aktīvi atbalstīja šo ini-
ciatīvu un jau 2011.gadā tika 
sarīkotas pirmās sacensības.
Toreiz, sacensību atklāšanā, 
Jānis Pavlovičs ierosināja, ka 
šādām sacensībām, Olaines no-
vada kausa izcīņai motokrosā, 
jānotiek katru gadu un jākļūst 
par šī novada tradīciju. Savā 
runā viņš atgādināja arī to, ka 
motokrosam Olaines novadā ir 
senas tradīcijas, kuras noteikti 
jāturpina un jāatbalsta.
Šogad Olaines novada izcī-
ņa motokrosā notika jau trešo 
reizi. Trasē ir veikti būtiski 

uzlabojumi, kurus pozitīvi no-
vērtēja gan braucēji, gan arī 
skatītāji. Motokluba nākotnes 
vīzija ir rīkot Baltijas līmeņa 
sacensības Olainē.

Sacensību apmeklētājiem un 
dalībniekiem tika atgādināts, 
ka motoklubs “Olaine” aug 
un attīstās arī citos virzienos:
1. Olaines novada bērniem 
un jauniešiem tiek piedāvātas 
motobraukšanas apmācības se-
kojošās vecuma grupās: 7-12 
gadi (65cc klase) un 12-15 gadi 
(85cc klase);
2. Olaines novada iedzīvotā-
jiem jau pusgadu ir pieejams 
tāds Latvijā unikāls pakalpo-
jums kā Kvadriciklu safari, 
ko jau ir izmēģinājuši daudzi 
Olaines novada iedzīvotāji un 
darba kolektīvi.
Infromācija pa tālr. 26540658.

Motoklubs “Olaine” izsaka 
pateicību pasākuma atbals-
tītājiem: Olaines Novada 
Domei, SIA Olaines Kūdra, 
Olaines Sporta centram, SIA 
Lidums Mežs.
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Sestdien, 26.oktobrī, Olaines 
kultūras centrs virmoja sa-
traukumā, jo savu 13. dzim-
šanas dienu svinēja sieviešu 
vokālais ansamblis “Un-
dīne”. Gandrīz veselu gadu 
dziedošās meitenes gatavoja 
skatītāju vērtējumam izrādi 
“Septiņas vecmeitas” pēc Tijas 
Bangas lugas motīviem. Un nu 
šis brīdis bija klāt! 
Šobrīd ansamblī piedalās sep-
tiņas burvīgas dāmas, taču iz-
rādei ar to bija par maz, tāpēc 
tika piesaistīti viesmākslinie-
ki – kultūras centra eksdirek-
tore Anita Kirilova Emmas 
Sausiņas lomā un jauktā kora 
“Dziesma” dziedātājs Kārlis 
Edgars Rieksts gleznotāja Pū-
pēdīša lomā. 
Uz skatuves satikās divu pre-
tējo māju iemītnieces. Katra 
ar savu dzīvesstāstu, bet tomēr 
– visas vecmeitas. Sens naids 
nesadalītu brūtgānu dēļ uz 
daudziem gadiem šķīra labā-
kās draudzenes. Logs nevienai 
meitenei vēl vīru nav devis, kā 
teica viena no lugas varonēm 
Laimiņu Anna, un tomēr abu 

māju jaunieši  ieskatījās viens 
otrā tieši caur logu.
Vienas mājas saimniece bija 
Emma, un pie viņas gadiem 
mitekli īrēja Mīkstiņas jaun-
kundze (Andra Andersa), Lie-
lause (Lilita Āze) un  kalpone 
Dundurīte (Rita Bļinova), kā 
arī jaunais, talantīgais, bet ļoti 
nabadzīgais mākslinieks Pū-
pēdītis. Savukārt pretējā mājā 
dzīvoja bagātās māsas Laimi-
ņas (Vineta Romanova un Ta-
māra Mazure) ar savu audžu-
meitu Renāti (Inga Pavloviča) 
un izdarīgo kalponi Īdu (Gita 
Bļinova). 
Mijoties dažādiem notikumiem 
un pārpratumiem, smiekliem 
un dziesmām, abi jaunieši sati-
kās, un izrāde beidzās ar skanī-
gu “Rūgts!”. 
Visu lugu no galvas iemācījās 
un dalībnieces katru nedēļu 
dresēja ansambļa fantastiskā 
vadītāja Sanita Šeflere.
Viss, kas bija, bij no tīra vēja,
aizzibēja, aizkūpēja, aizskanē-
ja...
Uz tikšanos ansambļa
15 gadu  jubilejā!

“UNDĪNES” 13 GADU JUBILEJA
NOSVINĒTA AR SMAIDU

Bija patīkami un interesanti 
sestdienas novakarē palūko-
ties uz saviem līdzcilvēkiem 
mazliet citādāk kā ierasts. 
Laba paziņa no “kaimiņu mā-
jas” kļuva par aizgādniecis-
ku, jautru vecmeitu vai labi 
zināms jauneklis par skaisti 
dziedošu Pūpēdīti. Patiesī-

bā ļoti mīļi ir skatīties, kā uz 
skatuves “ņemas” tev pazīs-
tami cilvēki un piedodams ir 
viss, ja arī kaut kas nav  gluži 
kā vajag. Laba atpūta un vi-
tamīns “C” kādam brīdim ir 
nodrošināts. 
Olainē pietrūkst tāda paš-
darbnieku teātra, tādēļ Sani-

tas Šefleres uzņēmība ar an-
sambļa dalībnieku palīdzību 
iestudēt izrādi ir vienkārši 
apbrīnojama un cienījama. 
Paldies par ieguldīto darbu! 
Lai ”Undīnes” meitenēm ne-
kad nepietrūkst enerģijas un 
uzņēmības!
Izrādes skatītāja Dace 

28. un 29. oktobrī Jaunolai-
nē biedrības “Pīlādzis” telpās 
notika Lattelekom rīkotās 
bezmaksas datormācības 
senioriem. Ja iepriekšējos ga-
dus mācīties gribētāju nebija 
daudz, tad šogad, jau no gada 
sākuma sāka pieteikties seniori 
no Olaines pagasta un pilsētas. 
Līdz mācību sākumam bija 
pieteikušies vairāk kā divdes-

mit interesenti. Par nožēlu mā-
cību grupā varēja būt tikai div-
padsmit skolēni. Izrādījās, ka  
šim skaitam biedrības telpas ir 
daudz par mazām.  Divpadsmit 
datoru izvietošana, pievieno-
šana internetam un invalīdu ar 
kustību traucējumiem izvieto-
šana radīja lielas problēmas. 
Kā vienmēr, senioru mācīties 
gribēšana un pacietība bija 

apbrīnojama  un tas ļāva mācī-
bas sekmīgi pabeigt un saņemt 
Lattelekom sertifikātu. Bied-
rības Valde izsaka pateicību 
kursu vadītājai  Ievai Solma-
nei, kura prata seniorus ieinte-
resēt iekļauties mūža izglītības 
programmā un sekmīgi apgūt 
mācīto.

Ilgonis Upmalis

OLAINES NOVADA SENIORU BIEDRĪBA 
“LIEPAS” AICINA PIEDALĪTIES UN APMEKLĒT:

NŪJOSIM KOPĀ!  
TIKSIMIES DARBDIENĀS PLKST.8.30

OLAINES MEŽAPARKĀ PIE TRENAŽIERIEM

PELDĒSIMIES OLAINES PELDBASEINĀ!
PIRMDIENĀS NO 15.00 – 18.00 /1,- Ls+sauna/

OTRDIENĀS NO 16.00 – 18.00 /1,- Ls/

09.10.2013., PLKST.15.00 
BIEDRĪBAS BIEDRU APAĻO JUBILEJU

ATZĪMĒŠANA MUZEJĀ

10.11.2013. 14.00
PIRMĀ LĪNIJDEJU NODARBĪBA

OLAINES KULTŪRAS NAMĀ

14.12.2013., PLKST.15.00                     
PASĀKUMS”KAD ZIEMASSVĒTKI NĀK!”

OLAINES KULTŪRAS NAMĀ

01.05. – 6.05.2014.
TIEK VEIDOTA GRUPA BRAUCIENAM

UZ HOLANDES ZIEDU PARKU / Cena 200,00 Ls/
PROGRAMMĀ:
• Ekskursija Amsterdamā
• Kruīzs pa Amsterdamas kanāliem
• Naksnīgā Amsterdama
• Keukenhofas ziedu parks
• Ikgadējā ziedu parāde
• Vējdzirnavu parks Zanse Šans
• Holanes sieri, koka tupelītes
• Zvejnieku ciematiņš Volendama 
  un slavenās Holandes siļķes

PIETEIKŠANĀS UZ PASĀKUMIEM:
OLAINES MUZEJĀ PIE ĀRIJAS.

TĀLRUNIS INFORMĀCIJAI: 26415535

SENIORI MĀCĀS
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AIZVADĪTS SPININGOŠANAS
ČEMPIONĀTS SAUKAS EZERĀ 2013

19.oktobrī Saukas ezerā norisinājās ikgadējais “Olaines novada 
spiningošanas čempionāts 2013”. Spiningošanas sacensības nori-
sinājās komandu disciplīnā, vērtējot kopējo divu dalībnieku zivju 
daudzumu. Kopā piedalījās 34 makšķernieki. 
Par spiningošanas čempioniem šogad kļuva Oļegs Martiņuks ar 
komandas biedru Andri Ozolu, bet balvu “Lielākās zivs īpaš-
nieks” saņēma Edgars Endelis.

KOPĒJIE SACENSĪBU REZULTĀTI
Olaines Sporta centra kolektīvs izsaka pateicību visiem sacensību 
dalībniekiem par piedalīšanos sacensībās un sacensību galvena-
jam organizatoram un tiesnesim Ingertam Balodim par veiksmīgu 
sacensību norisi!

OLAINES GALDA TENISISTIEM
PANĀKUMI LATVIJAS REPUBLIKAS 

GALDA TENISA ČEMPIONĀTĀ
JAUNIEŠIEM

19.oktobrī norisinājās  Latvijas republikas jauniešu komandu gal-
da tenisa čempionāta fināls, kurā piedalījās arī Olaines novada 
galda tenisisisti. Grūtās spēlēs un spraigās cīņās starp sešām Lat-
vijas labākajām komandām Olaines jaunieši – Vladimirs Šlikovs, 
Denis Drabovičs un Ilja Belovs izcīnīja godalgoto 2.vietu. 

Olaines Sporta centra kolektīvs sveic jauniešus ar augstajiem 
sasniegumiem sportā. Lai veicās arī turpmāk!

OLAINES BOKSERI IZCĪNA
MEDAĻAS JŪRMALĀ

Pagājušās nedēļas nogalē boksa kluba “Olimp” sportisti trenera 
K.Versocka vadībā parādīja teicamu sniegumu Jāņa Roviča pie-
miņas turnīrā Jūrmalā. Visi mūsu bokseri atgriezās mājās ar 
medaļām: Kaspars Golmeistars 1.vieta; Igors Volčenkovs 1.vie-
ta; Vladislavs Jakovļevs 1.vieta; Vadims Gerega 1.vieta; Maksims 
Volčenkovs 1.vieta; Nikita Šmatčenko 1.vieta; Davids Vardiašvili 
1.vieta; Kirils Šimanauskas 1.vieta; Jevgenijs Mandrikovs 2.vie-
ta; Kirils Osipenko 2.vieta; Ilja Korčagins 2.vieta; Aleksandrs Či-
žovs 2.vieta.
Novēlam mūsu sportistiem labus panākumus arī turpmāk!

ZOLES I KĀRTĀ UZVARU
GŪST JĀNIS BIDIŅŠ

20.oktobrī tika aizvadīta I kārta novada čempionātam zolē. Tur-
nīrs norisinājās bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrā “Olaks”. 
Kopā paredzēti vēl 2 posmi - 24.novembrī un 15.decembrī, kad 
tiks noskaidrots visu posmu uzvarētājs. Kopā dalību ņēma 23 zo-
les spēlētāji, starp kuriem bija arī viena daiļā dzimuma pārstāve 
un pagājušā gada čempione Rasma Ločmele.
Par I kārtas uzvarētāju kļuva Jānis Bidiņš, aiz sevis atstājot Ras-
mu Ločmeli un Viktoru Suharevu. 
Olaines Sporta centrs izsaka pateicību visiem pasākuma da-
lībniekiem un aicina arī doties uz II turnīra kārtu, kas norisi-
nāsies 24.novembrī, plkst. 12.00.

Marika Broka
Olaines novada sporta organizatore

Olaines
Domes Vēstis

i n f o r m a t ī v s  i z d e v u m s

Saņem

pa pastu!

Ja vēlaties saņemt “Olaines 
Domes Vēstis” savā pasta kas-
tītē, tad piesakieties pakalpo-
juma saņemšanai.
Pieteikuma forma pieejama 
www.olaine.lv un klātienē uz 
vietas pašvaldībā (Zemgales 
ielā 33, Olainē un Meža ielā 2, 

Jaunolainē) un Gaismu biblio-
tēkā (Gaismas ielā 1-1, Gais-
mās, Stūnīšos).

Atgādinām, ka visi izdevuma 
numuri elektroniskā formā 
(sākot no 2006.gada) ir atro-
dami www.olaine.lv 



Atgādinām, ka,  ņemot vērā 
2013.gada 17. septembrī 
veiktās izmaiņas  2008.gada 
9.decembra MK noteikumos 
Nr.1013 “Kārtība, kādā dzī-
vokļa īpašnieks daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā norēķinās par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvokļa īpašuma lietošanu”, 
ar  2013.gada 1.oktobri tiek 
mainīta komunālo pakalpo-
jumu apmaksas kārtība.

Kur var iepazīties ar jauno 
metodiku norēķiniem  par 
karstā un aukstā ūdens apgā-
des pakalpojumiem?
Ņemot vērā izmaiņas Minis-
tru Kabineta noteikumos, AS 
“Olaines ūdens un siltums” un 

SIA “Zeiferti” ir izstrādājušas 
jaunu metodiku norēķiniem  
par karstā un aukstā ūdens 
apgādes  pakalpojumiem. Ar 
minēto metodiku iespējams 
iepazīties Olaines novada paš-
valdības interneta mājas lapā 
www.olaine.lv vai arī, iero-
doties  AS “Olaines ūdens un 
siltums”  iedzīvotāju  apkalpo-
šanas daļā, vai  SIA “Zeiferti” 
kantora telpās.

Kādēļ rēķini turpmāk izska-
tīsies savādāk?
Izmaiņas MK noteikumos pa-
redz ne vien izmaiņas komu-
nālo pakalpojumu aprēķinu 
veikšanas kārībā, bet arī nosa-
ka, ka komunālo pakalpojumu 

rēķinos nepieciešams iekļaut 
informāciju par dzīvojamās 
mājas kopējo siltumenerģi-
jas patēriņu norēķinu periodā 
(megavatstundās), kā arī uz 
dzīvokļa īpašumu attiecināmo 
siltumenerģijas patēriņu no-
rēķinu periodā (megavatstun-
dās), atsevišķi norādot patērēto 
siltumenerģiju apkurei un kar-
stā ūdens sagatavošanai. Ņe-
mot vērā iepriekš minēto, saņe-
mot  rēķinu par piegādātajiem 
komunālajiem pakalpojumiem 
2013.gada oktobra mēnesī, rē-
ķina lejas daļā būs iekļauta ie-
priekš minētā informācija.

Kā izvairīties no nevēlama 
pārsteiguma Jaunajā gadā?

Tiem dzīvokļu īpašniekiem  un 
īrniekiem, kas līdz šim  ūdens 
patēriņa noteikšanai nav uzstā-
dījuši ūdens skaitītājus, vai arī 
skaitītājiem ir beidzies verifi-
kācijas derīguma termiņš, būtu 
nepieciešams rūpīgi izvērtēt 
iespēju līdz 2013.gada 31.de-
cembrim uzstādīt lietošanai 
derīgus  skaitītājus, jo jaunā 
norēķinu kārtība paredz, ka 
dzīvokļu īpašumiem, kas nav 
aprīkoti ar lietošanai derīgiem 
ūdens skaitītājiem būs jāmaksā 
ūdens patēriņa starpība, kas ra-
dīsies starp mājas kopējā ūdens 
skaitītāja fiksēto ūdens patēri-
ņu un dzīvokļu īpašnieku dek-
larēto ūdens patēriņu pārskata 
periodā. Ar tādām pat sekām 

jārēķinās tiem dzīvokļu īpaš-
niekiem, kuri  regulāri aizmirst  
nodot ūdens skaitītāju rādī-
jumus, jo aizmirstot deklarēt 
ūdens skaitītāja radījumus trīs 
mēnešu pēc kārtas, ar ceturto 
norēķina mēnesi norēķini par 
šo dzīvokļa īpašumu tiks veikti 
kā dzīvokļiem bez ūdens skai-
tītājiem. 

Jautājumu gadījumos
iedzīvotāji var zvanīt 
pa tālruņiem:
AS “Olaines ūdens un 
siltums” klienti: 67965693
SIA “Zeiferti” klienti: 
67965897

Valdes loceklis V.Liepa 
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Valsts zemes dienests (VZD) ik 
gadu veic masveida nekustamo 
īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosa-
kot NĪ kadastrālo vērtību.

Kadastrālo vērtību aprēķina 
pēc normatīvajos aktos noteik-
tajām formulām, ņemot vērā 
konkrētā īpašuma atrašanās 
vietā noteiktās zemes un būvju 
bāzes vērtības (atbilstoši īpa-
šuma izmantošanas veidam) 
un Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā 
(Kadastra informācijas sistē-
mā) fiksētos vērtējamo objek-
tu (zemes vienību  un būvju) 
raksturojošos datus. Vērtēšanā 
iegūtās kadastrālās vērtības 
tiek izmantotas NĪ nodokļa ap-
rēķināšanai, tāpēc tās ir svarī-
gas ikvienam zemes, būves vai 
dzīvokļa īpašniekam.
VZD ir sagatavojis pārskatu 
par kadastrālo vērtību izmai-
ņām novadā 2014. gadā, ko ie-
tekmējušas nekustamā īpašuma 
tirgus tendences un citi vērtību 
noteicošie faktori. VZD rīcībā 
ir plaša NĪ tirgus datu bāze, 
kurā ir uzkrāta informācija par 
vairāk nekā 550 tūkstošiem da-
rījumu. Nosakot bāzes vērtības 

2014. gadam, tika izmantoti 
2011. un 2012. gadā valstī noti-
kušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) 
darījumi. 

Pārskatā norādītās bāzes vērtī-
bas ir atspoguļotas latos, bet no 
2014. gada 1. janvāra tās atbil-
stoši Latvijas Bankas valūtas 
kursam būs pieejamas eiro, 
tāpat kā īpašumu kadastrālās 
vērtības.
Olaines novadā minētajā pe-
riodā ir notikuši 300 darījumi 
ar dzīvokļiem, 400 darījumi 
ar zemi un virs 300 darīju-
miem, kur pārdota zeme kopā 
ar ēkām. Darījumi neuzrāda 
izteiktas cenu izmaiņas, un līdz 
ar to arī bāzes vērtības 2014. 
gadā būtiski nemainīsies. 
Bāzes vērtību izmaiņas ne-
būs ražošanas objektiem. 
Dzīvojamiem īpašumiem, pa-
matojoties uz notikušajiem 
darījumiem, pieaugs bāzes 
vērtība savrupmājām Jāņupē 
no 80 Ls/m2 uz 90 Ls/m2, Pāro-
lainē un teritorijā gar autoceļu 
Rīga – Jelgava no apvedceļa 
līdz Olaines pils robežai Jel-
gavas virzienā no 120 Ls/m2 
uz 140 Ls/m2. Šajā teritorijā 

pieaugs bāzes vērtība arī dzī-
vokļiem no 140 Ls/m2 uz 160 
Ls/m2.
Nelielas izmaiņas sagaidāmas 
arī komercdarbības objek-
tiem. Ievērojot vispārējo vēr-
tību līmeni, komercdarbības 
zemei bāzes vērtība pieaugs 
(no 6.50 uz 7 Ls/m2) Olaines 
pilsētā, savukārt pamatojoties 
uz dzīvokļu darījumu cenām, 
tā samazināsies komercdarbī-
bas telpām (no 180 Ls/m2 uz 
160 Ls/m2).
Olaines pagastā bāzes vērtība 
samazināsies Grēnēs – komerc-
darbības zemei no 5 Ls/m2 uz  
4 Ls/m2, ēkām no 110 Ls/m2 uz 
100 Ls/m2, bet pieaugs Jāņu-
pē – zemei no 1.60 Ls/m2 uz 
2 Ls/m2, ēkām no 42 Ls/m2 uz  
50 Ls/m2. Savukārt Pārolai-
nē un teritorijā gar autoceļu 
Rīga – Jelgava no apvedceļa 
līdz Olaines pilsētas robežai 
Jelgavas virzienā bāzes vērtī-

ba pieaugs tikai  komercdar-
bības ēkām (no 110 Ls/m2 uz  
120 Ls/m2). 
2014. gadā izmaiņas būs arī 
lauku nekustamiem īpašu-
miem. Tās saistītas ar lauk-
saimniecības zemes cenu pie-
augumu valstī kopumā. Izvēr-
tējot vispārējo vērtību līmeni, 
lauksaimniecības zemei bāzes 
vērtība Olaines pagastā pie-
augs par 13%. Raksturīgākās 
kvalitātes (31 - 40 balles) ze-
mes bāzes vērtība 2014. gadā 
būs  640 Ls/ha, līdzšinējās 560 
Ls/ha vietā.
Kadastrālo vērtību kopsum-
mas Olaines novadā kopumā 
zemei pieaugušas par 1%, 
bet ēkām par 4%. 
Kaut arī kādā teritorijā vai īpa-
šumu grupā bāzes vērtības nav 
mainījušās, tomēr kadastrālās 
vērtības var mainīties, ja noti-
kušas izmaiņas objektu datos 
(piemēram, pašvaldība mainī-

jusi zemes lietošanas mērķi, 
reģistrēti jauni apgrūtinājumi). 
Ja Kadastra informācijas 
sistēmā reģistrētie dati neat-
bilst īpašuma patiesajam stā-
voklim dabā, tad īpašnieku 
pienākums ir ierosināt datu 
aktualizāciju, ko paredz Ne-
kustamā īpašuma valsts ka-
dastra likuma 13. pants.
Informāciju par Kadastra infor-
mācijas sistēmā reģistrētajiem 
objekta datiem un prognozēto 
kadastrālo vērtību var uzzi-
nāt datu publicēšanas portālā 
www.kadastrs.lv.

Plašāku informāciju par kadas-
trālo vērtēšanu var lasīt specia-
lizētajā mājas lapā 
www.kadastralavertiba.lv, 
kā arī informatīvajā bukletā 
“Īpašuma kadastrālā vērtība”, 
kas pieejams VZD klientu ap-
kalpošanas centros visā Latvi-
jā.

Olaines novada dzīvojamo māju apbūves vērtību zonas 2014. gadam, 
individuālās apbūves zemes bāzes vērtības Ls/m2

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

KADASTRĀLO VĒRTĪBU IZMAIŅAS OLAINES NOVADĀ 
2014. GADĀ OLAINES PILSĒTA UN OLAINES PAGASTS
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Lai Laimas rokas ceļas svētījot,
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

 Olaines novada domē 2013.
gada 5.oktobrī notika kārtējais 
Jaundzimušo svinīgās reģistrā-
cijas pasākums, uz kuru bijām 
uzaicinājuši 35 Olaines nova-
da jaundzimušos bērniņus – 
20 meitenītes un 15 puisīšus, 
un viņu vecākus. No 35 ma-
zuļiem 12 ir pirmdzimtie bēr-
niņi, 15 – otrās atvasītes, un 
8 – trešie bērniņi ģimenē. Uz-
aicināto vidū bija arī dvīnītes 
Dominika Volkova un Arianna 
Volkova. Kopā ar māmiņām, 
tētiem, māsiņām un brālīšiem, 
radiem un draugiem bija iera-
dušies 30 mazulīši – vecumā no 
5 līdz 7 mēnešiem. Pirmo reizi 
pasākumā piedalījās jaunievē-
lētais Olaines novada domes 
priekšsēdētājs Andris Bergs. 
Viņš apsveica bērniņu vecākus 

ar īpašo notikumu dzīvē – ma-
zuļa piedzimšanu, pasniedza 
apsudrabotu melhiora karotīti 
ar iegravētu bērna vārdiņu un 
dzimšanas datiem, naudas bal-
vu – 100 latus, grāmatu “Mūsu 
bērns”, kā arī atlaižu kuponus 
veikalā “Drogas”. 
 Jaundzimušos un viņu ve-
cākus, radus un draugus pa-
sākumā priecēja Rīgas Doma 
kora skolas audzēkne, daudzu 
dziedāšanas konkursu laureā-
te, mūsu novada iedzīvotāja 
Elizabete Siliņa, kā arī skolotā-
jas Jūlijas Streļajevas vadītais 
bērnu vokālais ansamblis “Ser-
pentīns”.
 Pēc pasākuma svinīgās daļas 
bija kopīgā fotogrāfēšanās un 
iespēja apmeklēt Olaines nova-
da vēstures un mākslas muze-
ju, kā arī iemalkot kafiju, tēju 
un brīvā gaisotnē aprunāties 
ar domes priekšsēdētāju Andri 
Bergu par sev interesējošām tē-
mām.

MĪĻI SVEICAM:  
Anastasiju Serbeju, Samantu 
Oļukalni, Sabīni Anci Balo-

di, Gabrielu Mulaju, Timu-
ru Ponomarjovu, Armandu 
Ašmani, Arseniju Hmeļņic-

ki, Markusu Brūveri, Ņikitu 
Ščebrenko, Maksimilianu 
Tropkinu, Edvardu Eglīti, 
Poļinu Kaupužu, Poļinu Liv-
čani, Kati Kurciņu, Danielu 
Arhipovu, Megiju Vītolu, 
Annu Mariju Berķi, Ralfu 
Gabranovu, Steisiju Idu Buk-
šu, Jeļizavetu Manuilovu, 
Madaru Sondori, Nelli Mo-
rozovu, Artūru Griķi, Annu 
Greivuli, Taisiju Gaujenieti, 
Oskaru Paegli, Violetu Gam-
mu, Dmitriju Pavlovu, Rena-
tu Deķi, Margaritu Misjuku, 
Dominiku Volkovu, Ariannu 
Volkovu, Lindu Zarāni, Ade-
līnu Pačepko, Artūru Rubko-
vu un viņu vecākus!
 Vērot, kā bērns atklāj pa-
sauli, nozīmē no jauna atklāt to 
pašam. Bērns ir mazs tikai īsu 
brīdi. Esiet kopā ar viņu. Pirms 
Jūs to būsiet pamanījuši, viņš 
jau būs izaudzis un aizgājis no 
Jums. Veselību, panākumus un  
saticību ģimenē!

I. Brence
Olaines novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja

JAUNDZIMUŠO SVINĪGĀS
REĢISTRĀCIJAS PASĀKUMS OLAINĒ

Ar vienu mīlestību mūžu nodzīvot -
to tikai retais prot.

Ne tas, kurš zems un sīks
Ne tas, kurš pieticīgs,

Ne tas, kurš šāvis pāri strīpai
Bet tas,

Kurš iemīlējies līdz mīlestībai.

/ L. Vāczemnieks /

Ivanu un Antoņinu Zenčenkovus!
(Laulība noslēgta 1963.gada 14.oktobrī 
Rīgas rajona Olaines ciema izpildkomitejā);

sveic
ZELTA kāzās

Olaines novada domeOlaines novada dome

12. novembrī plkst. 15.30
Olaines vēstures un Mākslas muzeja zālē

LATVIJAS ROBEŽSARDZES
VĒSTURES LAPPUSES

Ar tām Latvijas Valsts svētku priekšvakarā
iepazīstinās Dace Ivanova

Rēzeknes Valsts koledžas Robežsardzes vēstures 
izpētes nodaļas vadītāja

Esiet laipni aicināti!



• Saskaņot siltumenerģijas tarifa 
atlaidi 4% apmērā sākot ar 2013.
gada 1.oktobri līdz jauna siltum-
apgādes tarifa apstiprināšanai.

• Noteikt maksu par atkārtotas 
skolēnu braukšanas kartes iz-
sniegšanu Ls 5,00 (EUR 7,11) (no 
01.01.2014. EUR 7,00). Spēkā no 
01.01.2014.

• Apstiprināt 3 saistošo notei-
kumu projektus un grozījumus 6 
saistošo noteikumu projektos.

• Izsludināt konkursu “Ziemas-
svētku un Jaunā gada noskaņas 
veidošanas noformējums 2013”.

• Izsludināt konkursu “Jauniešu 
gada balva”.

• Apstiprināt nolikumu Nr.5 
“Olaines novada pašvaldības dar-
binieku darbības un tās rezultātu 
novērtēšanas nolikums”.

• Piekrist noslēgt izlīgumu civil-
lietā Nr.C04182211 starp Olaines 
novada pašvaldību un sabiedrību 
ar ierobežotu atbildību “Olaines 
ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS””.

• Uzsākt Olaines novada attīstī-
bas programmas 2014.-2020. ga-
dam izstrādi.

• Atbalstīt SIA “D.L.D.” “Ispaš-
Kalēji 2”, smilts karjeras terito-
rijas sagatavošanas (atvēršanas) 
investīciju projektu.

• Atbalstīt dārzkopības koope-
ratīvās sabiedrības “VEF Balo-

ži” projektu “Sabiedrības iekšējo 
ielu apgaismojums” par kopējo 
summu Ls 3630.00 ar līdzfi-
nansējumu 50 procentu apmērā  
(Ls 1815.00) (EUR 2582.51). 

• Atbalstīt kooperatīvās dārzko-
pības sabiedrības “Virši” projektu 
“KDS “Virši” koplietošanas ze-
mes labiekārtošana, iekšējo pie-
vadceļu izbūve” par kopējo sum-
mu Ls 800.00 ar līdzfinansējumu 
50 procentu apmērā (Ls 400.00) 
(EUR 569.15). 

• Atbalstīt ar Klimata pārmai-
ņu finanšu instrumenta (KPFI) 
līdzekļiem finansētā projekta 
iesnieguma “Olaines novada, 
Olaines pilsētas Jelgavas, Kūd-
ras, Rīgas, Veselības, Zeiferta un 
Zemgales ielu un Jaunolaine Akā-
cijas, Baznīcas, Meža un Pionieru 
ielas apgaismojuma  infrastruktū-
ras modernizācija” īstenošanu ar 
pašvaldības līdzfinansējumu 34 
321,36 LVL apmērā, kas sastāda 
30% no kopējām attiecināmajām 
izmaksām 114 404,53 LVL ar 
PVN. Projekta kopējās izmaksas 
sastāda 121 591,93 LVL ar PVN.

• Par pirmpirkuma tiesību neiz-
mantošanu un piekrišanu zemes 
iegūšanai 2 īpašumos.

• Par 10 zemes gabalu izņem-
šanu no rezerves zemes fonda un 
lauu apvidus zemes nomas līgu-
ma noslēgšanu zemes gabala iz-
nomāšanu.

• Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 
500,00 labdarības projektam 

“Saulainas dienas”, kuri tiks ie-
guldīti Bērnu slimnīcas Hema-
toonkoloģijas nodaļas rekons-
trukcijai.

• Par lauku apvidus zemes no-
mas līguma izbeigšanu 2 īpašu-
miem.

• Par zemes ierīcības projekta 
izstrādi 6 nekustamiem īpašu-
miem.

• Par nekustamā īpašuma “Lāč-
plēši”, Olaines novadā zemes 
vienību sadalīšanu, adreses pie-
šķiršanu un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanu.

• Par nekustamo īpašumu ap-
vienošanu, adreses piešķiršanu 
un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanu 2 īpašumos.

• Par adreses piešķiršanu 3 ze-
mes vienībām.

• Par palīdzības sniegšanu dzī-
vokļa Zemgales ielā 45-11, Olai-
nē īrniekam sakarā ar dzīvokļa 
ugunsgrēku.

• Par citas personas iemitināša-
nu Olaines novada pašvaldībai 
piederošā dzīvoklī Zemgales ielā 
47-29, Olainē.
 
• Par atteikumu pagarināt 
“Dzelzceļa ēka 25-1”, Pārolaine 
dzīvojamo telpu īres līgumu.

• Par vietas ierādīšanu sociālā 
istabā Zemgales ielā 31, Olainē 3 
personām.
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•  OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē
 ar augšupejošu soli par latiem 

IZSOLA SEV PIEDEROŠU VIENISTABAS DZĪVOKĻA
ĪPAŠUMU PIONIERU IELĀ 88-1, JAUNOLAINĒ,

OLAINES PAGASTĀ, OLAINES NOVADĀ, 
ĪRES TIESĪBAS UZ 12 GADIEM

Dzīvokļa īpašums Pionieru ielā 88, Jaunolainē, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, Nr. 1. Kopējā platība 42.20 m2, dzīvojamā platība 
19.20 m2 (pirmais stāvs) pie dzīvokļa īpašuma piederošā mājas un 
zemes kopīpašuma domājamā daļa 4220/12356.
Izsolē drīkst piedalīties fiziskas personas (personu drīkst pārstāvēt 
izsolē uz pilnvaras pamata tikai laulātais): 
• kuru īpašumā vai īres lietošanā nav cita dzīvojamā platība vai 

māja;
• kuru nepārtrauktā pastāvīgi deklarētā dzīvesvieta Olaines no-

vada (pilsētas un pagasta) teritorijā ne mazāk kā vienu gadu;
• kuriem ir regulāri ikmēneša ienākumi (alga, citi ienākumi).
Īres līguma termiņš – 12 gadi;
Pašvaldības nodevas īres tiesību sākumcena –  Ls 600.00;
Īres tiesību izsoles sākumcenas solis – Ls 100.00;
Reģistrācijas nodeva – Ls 10.00.
Īres tiesību izsole notiks 2013.gada 26.novembrī plkst. 9.00, 
Olaines novada domes telpās, 2 stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, 
Olainē, Olaines novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, 1.stāvā, 
Apmeklētāju un informācijas centrā, Olainē, pirmdienās un ce-
turtdienās. Reģistrācija tiks pārtraukta 2013.gada 21.novembrī, 
plkst. 12.00

OLAINES NOVADĀ DARBOJAS DIVI
APBEDĪŠANAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI:

SIA “Kapu saimnieks”
Olaine, Zemgales iela 4a

Diennakts tālrunis: 29278985
Darba laiks: 9:00 – 14:00,

svētdiena – brīvs

SIA “Krusts”
Olaine, Veselības iela 7

Diennakts tālrunis: 26825865
Darba laiks: 9:00 – 17:00,

sestdiena, svētdiena – brīvs

 Noteikt nomas maksu Olaines pirmsskolas izglītības iestādes  
 “Zīle” mazās zāles iznomāšanai grupu nodarbībām 
 par vienu stundu EUR 4.25. (spēkā no 01.01.2014)

 Noteikt nomas maksu Olaines pirmsskolas izglītības iestādes  
 “Dzērvenīte” zāles iznomāšanai grupu nodarbībām 
 par vienu stundu EUR 6.40. (spēkā no 01.01.2014)

 Noteikt nomas maksu Olaines pirmsskolas izglītības iestādes  
 “Magonīte” zālēm par vienu stundu: zālei 103.9 kv.m. 
 platībā – EUR 6.30; zālei 69.6 kv.m. platībā – EUR 4.25.

 Noteikt nomas maksu Olaines 1.vidusskolā šādām telpām 
 (spēkā no 01.01.2014)
• sporta zālei (ar ģērbtuvi un dušu) – EUR 14.00 stundā;
• trenažieru zālei (ar aprīkojumu, ģērbtuvi un dušu) – 
 EUR 14.00 stundā (grupai līdz 8 cilvēkiem);
• vingrošanas zālei (ar ģērbtuvi) – EUR 8.50 stundā 
 (grupai līdz 8 cilvēkiem);
• konferenču zālei - EUR 14.00 stundā;
• aktu zālei - EUR 14.00 stundā;
• mūzikas klasei - EUR 8.50 stundā;
• mācību telpām (juridiskām un fiziskām personām) – 
 EUR 6.00 stundā;
• kafejnīcai: 1.8.1. pasākumiem – EUR 7.00 stundā;
 1.8.2. ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai – 
 EUR 1.00 par kv.m. mēnesī;
• ēdnīcai: 1.9.1. pasākumiem – EUR 14.00 stundā;
 1.9.2. ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai – 
 EUR 0.43 par kv.m. mēnesī;
• citās telpām (vestibils, gaitenis, terase u.c.) – EUR 7.00 stundā.

 Noteikt šādus maksas pakalpojumus Olaines 2.vidusskolā 
 (spēkā no 01.01.2014)
• Ēdnīcas un ēdamzāles noma – EUR 70.00 mēnesī
• Zobārsta telpas noma – EUR 30.00 mēnesī
• Sporta zāles noma grupu nodarbībām – EUR 14.00 stundā
• Sporta zāles noma pasākumiem – EUR 28.00 stundā
• Trenažieru zāles mēneša abonements (trīs reizes nedēļā) 
 pieaugušajam – EUR 21.00 mēnesī
• Trenažieru zāles mēneša abonements (trīs reizes nedēļā) 
 skolēnam – EUR 7.00 mēnesī
• Trenažieru zāles viens apmeklējums pieaugušajiem – 
 EUR 2.00 dienā
• Trenažieru zāles viens apmeklējums skolēnam – 
 EUR 0.70 dienā
• Aerobikas zāles noma grupu nodarbībām – EUR 4.50 stundā
• Garāžas noma – EUR 50.00 mēnesī
• Klases telpas noma grupu nodarbībām – EUR 7.00 stundā
• Abonementa maksa par elektrības pieslēgumu – 
 EUR 5.00 mēnesī
• Telpu noma kafijas aparātam un ūdenim – EUR 30.00 mēnesī
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70. gadskārtā
Dabašinsku Genovefu
Davidovu Irēnu
Eidiņu Silviju
Koceru Imantu
Koštoļjanovu Raisu
Lajuku Valentīnu
Liepiņu Veltu
Miezi Rūdolfu
Mūrnieci Āriju
Raitumu Andri
Striguni Veltu
Upenieci Annu
Valpēteri Gundegu
Veidi Vilni
Vanagu Broņislavu
Voroņinu Annu

75. gadskārtā
Akantjevu Aldi
Arhipovu Gaļinu
Dobeli Veru
Everti Regīnu
Fiskoviču Veltu
Janu Liliju
Jegorovu Nikolaju
Jevtjuhinu Valentinu
Maslovski Albertu
Murinu Anastasiju
Silavu Silviju
Sungatuļļinu Faniju

80. gadskārtā
Bogdanovu Kuzmu
Cauku Ausmu
Masuli Gaidu
Paegli Edīti
Unguri Ritu

85. gadskārtā
Čabuti Lidiju
Jermoloviču Zinaidu
Kusiņu Genovefu
Kuzminu Fainu
Pavlovsku Antoņinu
Spuldi Dzidru
Stefanoviču Skaidrīti
Tarandu Nikolaju
Vītolu Āriju

90. gadskārtā
Barutkinu Varvaru
Lerhu Anastasiju
Macanovu Martu
Tatorieni Emīliju

91. gadskārtā 
Zitmani Anastasiju

92. gadsārtā
Kozlovu Mariju

93. gadskārtā 
Jurgaitieni Hermini

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.

Pasākumi Olaines novadā novembrī
Bērnu žūrijas grāmatu ilustrāciju un aplikāciju izstāde
1. – 12. klašu Bērnu/jauniešu žūrijas ekspertiem
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas (2013.g., 11.-17.nov.) 
aktivitātes – grāmatu izstādes un lasījumi
Ziemeļvalstu autoru literatūras izstāde “Ziemas izjūta”
Lasījums “Krēslas stundā” 
“Lausks ziemeļos” Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai veltīta grāmatu izstāde 
(5. - 12. kl.)
Dzejniekam Ojāram Vācietim  80 (1933-1983)
“Ir bezgalīgums jārisina bezgalīgi”. Plaša iespieddarbu izstāde
“Tā ir mana laime…” 
Literatūras izstāde (1. – 12. kl.)
“Tik mana Latvija”
Grāmatu izstāde veltīta Latvijas proklamēšanas dienai (1.-12.klase)
“Alegorija”. Iespieddarbu izstāde Albēram Kamī 100 
(1913-1960) 
“Latvijas brīvvalsts veidošana un tās nosargāšana Brīvības cīņās 
ir mūsu tautas vislielākais ieguvums”. I.Pētersone. Tematiska izstāde 
Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.
Varoņu piemiņai veltīta tematiska izstāde “Var aizmirst ikdienišķas lietas – 
varoņu nedrīkst aizmirst!”. Lāčplēša diena
Lāčplēša dienai veltīts patriotisks pasākums Olaines novada jauniešiem 
sadarbībā ar Kultūras un izglītības lietu speciālistu
Lāčplēša dienai veltīts pasākums

Literatūras izstāde mazajiem “Zinītis vai Nezinītis?”
veltīta  krievu rakstniekam Nikolajam Nosovam  (1908– 1976)
Jāņa Pavloviča piemiņai veltīts pasākums
“18. novembrī – Latvijas Republikai – 95”
Plaša tematiska iespieddarbu izstāde
Olaines mācību iestāžu sporta spēles
VOLEJBOLĀ
“Plok gadi un pīšļos birst ērtības, Un paliek vien patiesas vērtības” 
O. Vācietis. 13.nov. dzejniekam Ojāram Vācietim – 80 (1933-1983)
Jubilāra literatūras izstāde.
Dzejas un laikabiedru atmiņām veltīta literāri tematiska izstāde
“Kuries slīpā lietū, mana uguns kuries...”
Dzejniekam Ojāram Vācietim – 80 (1933-1983)
Brīvības cīņu kaujas Baložu stacijas apkārtnē 1919.gada 8.-9.oktobrī.
Bibliotekāres iekārtotas tematiskās mapes publisks apskats.
“RadiRādi Latvijai” radošās darbnīcas

 “Tāda liela maza Latvija” fotoizstādes atklāšana, 
dalībnieku apbalvošana
Zigrīdas Ilenānes un Inetas Šilleres gleznu izstādes atklāšana

Latvijas un latviešu tautas vēstures tematiska izstāde
Latvija republikas proklamēšanas diena 1918.18.11
Latvijas Republikas 95.gadadienai veltīts pasākums
Latvijas Republikas 95.gadadienai veltīts pasākums
Radošās darbnīcas “Iedvesmas putni” (interjera dekori)

Konference “Ķīmijas attīstība Latvijā – Olaine kā ķīmiķu pilsēta” 
sadarbībā ar Olaines 1. un 2.vidusskolām
Olaines izglītības iestāžu sporta spēles TAUTAS BUMBA
(3.-4.klase, 5.-6.klase)
Olaines novada čempionāts ZOLĪTĒ

Olaines Sporta centra balvas izcīņa GALDA TENISĀ
“Noslēpuma varā” Psiholoģijas grāmatu izstāde (5. – 12. kl.)
Jānis Roze – galvenais latviešu pirmspadomju kopoto rakstu tradīciju 
dibinātājs. 30.nov. grāmatu izdevējam Jānim Rozem – 135 (1878-1942)
Paaudžu tikšanās

Izglītojoša lekcija/seminārs par fizisko aktivitāšu veselīgo ietekmi 
“VINGRO VESELS”

Bērnu literat. nodaļa

Olaines bibliotēka

Bērnu literat. nodaļa

Olaines bibliotēka

Bērnu literat. nodaļa

Bērnu literat. nodaļa

Olaines bibliotēka

Gaismu bibliotēka

Jaunolaines bibliotēka

Olaines Kultūras nams

Tīreļpurvs,
Jaunolaines Kultūras nams
Bērnu literat. nodaļa

Olaines Kultūras nams
Olaines bibliotēka

Olaines Mehānikas un 
tehnoloģijas koledža
Gaismu
bibliotēka

Jaunolaines bibliotēka

Gaismu bibliotēka

Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs
Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs
Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs
Jaunolaines bibliotēka

Jaunolaines Kultūras nams
Olaines Kultūras nams
Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs
Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs
Olaines 2.vidusskola

Bērnu un jauniešu sociālā 
atbalsta centrs “Olaks”
Jaunolaines Kultūras nams
Bērnu literat. nodaļa
Gaismu bibliotēka

Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs
Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs

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

1.11.-01.03.2014.

5.11.-30.11.2013. 
(datums un laiks 
tiks precizēts)

4.11.-29.11.2013.

5.11.-30.11.2013.

4.11.-22.11.2013.

4.11.-22.11.2013.

6.11.-30.11.2013.

11.11-22.11.2013.

11.11.-14.11.2013.

11.11.2013. plkst. 18.00

11.11.2013. plkst. 15.00

11.11.-29.11.2013.

12.11.2013. plkst. 17:00
12.11.-23.11.2013.

12. un 14.11. plkst. 15.20

12.11.-26.11.2013.

13.11.-15.11.2013.

14.11.2013. plkst.16:00

14.11.2013. plkst. 17.00

15.11.2013. plkst. 14.00

15.11.2013. plkst. 16.00

15.11.-20.11.2013.

16.11.2013. plkst. 16:00
17.11.2013. plkst. 12:00
16.11.2013. plkst. 12.00

21.11.2013. plkst.15.00

21.11.2013. plkst. 13.00

24.11.2013. plkst. 12.00

24.11.2013. plkst. 10.00
25.11.-13.12.2013.
27.11.-10.12.2013.

28.11.2013. plkst. 16.00

30.11.2013. plkst. 14.00

KAD  KAS  KUR

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā 
no 08.10.2013. līdz 04.11.2013. reģistrētie mirušie

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Djatļevskis Anatolijs,  76 gadus vecs, 16.10.2013
Gromova Ļubova, 53 gadus veca, 25.10.2013
Moiseja Zinaida, 72  gadus veca, 10.10.2013

Muižnieks Jāzeps, 78  gadus vecs, 16.10.2013
Polovinko Ija, 80  gadus veca, 19.10.2013

Suhareva Antoņina, 96  gadus veca, 12.10.2013


