
Nr. 9 (71) NOVEMBRIS 2012

Sociālā  
palīdzība

Par sociālo palīdzību stās-
ta p/a “Olaines sociālais die-
nests” direktore Anda Liepiņa

2. lpp.

Datori 
skolām

ERAF projekta ietvaros 
Olaines skolām šogad piegā-
dāti 36 jauni datori

3. lpp.

Lāčplēša 
diena

Lāčplēša dienu atzīmē pie 
pieminekļa cīņās pret bermon-
tiešiem kritušajiem

5. lpp.

OŪS 
informē

AS “Olaines Ūdens un sil-
tums” informē par namu ap-
saimniekošanas maksu

5. lpp.

Avīze bez 
maksas!

Pasūti un saņem pašvaldī-
bas informatīvo izdevumu bez 
maksas

8. lpp.

23. oktobra pēcpusdienā, 
kafijai un tējai kūpot, pirmo 
reizi Olaines novadā norisinā-
jās neformālā diskusija “Kafi-
ja ar politiķiem”. Jaunolainē, 
Olaines sākumskolā, uz tik-
šanos bija ieradušies desmit 
Olaines novada deputāti, as-
toņi pašvaldības un pašvaldī-
bas iestāžu darbinieki un 17 
jaunieši, lai neformālā vidē 
pārrunātu dažādus jauniešiem 
aktuālus jautājumus.

“Kafija ar politiķiem” ir 
metode, kuras galvenais mēr-
ķis ir veicināt jauniešu un lē-
mumu pieņēmēju (deputātu, 
pašvaldības darbinieku, iestāžu 
vadītāju) savstarpējo dialogu, 
lai neformālā gaisotnē pārru-
nātu abām pusēm aktuālus jau-
tājumus, veicinātu savstarpējo 
sadarbību un ideju apmaiņu.

Tikšanās laikā tika disku-
tēts par: 
• veidiem kā vislabāk saliedēt 

dažādu tautību, vecumu un 
interešu jauniešus Olaines 

Pirmo reizi novadā 
“Kafija ar politiķiem”

novadā;
• jauniešu darba iespējām no-

vadā;
• jauniešu iniciatīvu centra iz-

veidi;
• vai un kāpēc Olaines nova-

dā ir nepieciešama jauniešu 
konsultatīvā padome;

• jauniešu brīvā laika pavadī-
šanas iespējām Olaines no-
vadā.

Diskusijas dalībnieki sada-
lījās piecās grupās un sēdās pie 

sarunu galdiem, lai uzklausītu 
viens otru un kopīgi rastu risi-
nājumus. Norisinājās pieci sa-
runu raundi, lai katram dalīb-
niekam būtu iespēja izteikties 
par visām tēmām. 

Diskusija noritēja pozitīvā 
gaisotnē, izskanēja daudz labu 
un nākotnē īstenojamu ideju!

Agnese Skarstāne, 
Olaines novada 

jaunatnes lietu speciāliste

18. novembrī 14:00
Jaunolaines Kultūras namā

Latvijas Republikas 
Proklamēšanas dienai 
veltīts pasākums

“SKANI, MANA TĒVU ZEME”
Piedalās:

• VEF kultūras pils vīru 
vokālais ansamblis /Rīga/
• Jauniešu deju kolektīvs 

“Pērles” /Rīga/
• Jauniešu deju kolektīvs 
“Pynimelis” /Paņevēža/

• Mākslas vingrošanas studija 
“Piruete” /Olaine/

SVINĒSIM SVĒTKUS KOPĀ!

Eiropas Parlaments no-
lēma 2013. gadu pasludināt 
par Eiropas Pilsoņu Gadu, 
kurā sabiedrību pastipri-
nāti informēs par tiesībām, 
ko ietver ES pilsoņa sta-
tuss. Īpašu uzmanību pie-
vērsīs tiesībām studēt, strā-
dāt, veikt uzņēmējdarbību 
vai novirzīt pensijas uzkrā-
jumus citā dalībvalstī. 

Nākamgad atzīmēs 20. 
gadadienu kopš iedibināta 
Eiropas Savienības pilsonī-
ba. Katram Savienības pil-
sonim ir noteiktas tiesības, 
tai skaitā tiesības uz brīvu 
pārvietošanos un dzīvi citā 
dalībvalstī, tiesības vēlēt un 
kandidēt Eiropas Parlamen-
ta vai pašvaldību velēšanās. 
Pilsoņiem ir arī tiesības vēr-
sties ar petīciju Eiropas Par-
lamentā. 

Bieži vien pilsoņi nav 
informēti par šīm tiesībām. 

Tāpēc Eiropas Pilsoņu Gada 
mērķis ir izglītot cilvē-
kus par Eiropas pilsonības 
priekšrocībām.

Eiropas Pilsoņu Gada 
laikā rīkos konferences, se-
minārus un īstenos izglītojo-
šas programmas par pilsoņa 
tiesībām ES, dalībvalstu, 
reģionu un vietējā līmenī, 
kā arī veicinās ES iestāžu, 
valsts un nevalstisko organi-
zāciju pārstāvju diskusiju un 
pieredzes apmaiņu.

Pasākumos skaidros tie-
sības, kas saistītas ar pārcel-
šanos uz dzīvi citā dalībval-
stī, piemēram, akadēmiskās 
vai profesionālās kvalifikā-
cijas atzīšana, pasažieru un 
patērētāju tiesības, pārrobe-
žu veselības aprūpe un so-
ciālais nodrošinājums, vai 
Erasmus programma, kas 
ļauj jauniem cilvēkiem stu-
dēt ārzemēs.

Nākamais gads pasludināts 
par Eiropas Pilsoņu Gadu
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Olaines novadā sociālo 
aizsardzību veic pašvaldības 
aģentūra „Olaines sociālais 
dienests”, kas palīdz nodro-
šināt dzīves kvalitāti novada 
iedzīvotājiem dažādās dzīves 
situācijās.

2012.gadā sociālajā die-
nestā ir reģistrēti vairāk kā 
6 000 iesniegumu uz sociālo 
palīdzību. Visbiežāk tie ir dzī-
vokļu pabalsti, kas daļēji sedz 
izdevumus par komunālajiem 
pakalpojumiem un pabalsti 
medicīnai.

Brīvpusdienas skolā un 
atlaides bērnu ēdināšanai 
pirmsskolas izglītības iestādē 
saņēma 260 bērnu. Šajā mācī-
bu gadā pašvaldība piešķir at-
laides bērniem, kuri ēd skolas 
kopgaldā. Šogad ir apstiprināti 
jauni Olaines novada domes 
saistošie noteikumi Nr.8, kuros 
trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu 
bērniem vairs netiek piešķirta 
konkrēta summa par bērnu ēdi-
nāšanu PII, bet apmaksa pilnā 
apmērā tiek veikta pēc faktiski 
apmeklēto dienu skaita. 2012. 
gadā bērnu ēdināšanai tika iz-
lietoti gandrīz 100 000 lati.

Trūcīgo ģimeņu bērni, uz-
sākot skolas gaitas valsts vai 
pašvaldības vispārizglītojošās 
vai speciālajās izglītības iestā-
dēs, saņem Ls 50 lielu pabal-
stu. Palīdzību, skolas gaitas 
uzsākot, saņēma 150 bērni. 
Kopējā izlietotā summa pabal-
sta izmaksai sastāda Ls 75 000.

Šogad ir uzsākta jauna 
prakse atbalsta grupu organizē-
šanā ilgstošajiem bezdarbnie-
kiem, lai palīdzētu cilvēkiem 
saprast viņu iekšējās rezerves 
un stiprās puses, kas ļautu at-
griezties darba tirgū.

Pabalstam veselības ap-
rūpei no pašvaldības līdzek-

ļiem ir paredzēti 105 000 latu. 
Personas, kurām ir trūcīgās 
ģimenes (personas) statuss, 
kā arī pensionāri un invalīdi, 
kuru ienākumi mazāki kā val-
stī noteiktā minimālā alga, var 
saņemt pabalstu par ilgstošu 
ārstēšanos ārstniecības iestādē 
(kas ārstējies stacionārā vairāk 
kā desmit dienas) līdz Ls 60. 
Pabalstu medikamentu un me-
dicīnas pakalpojumu apmaksai 
līdz Ls 40.

30 Olaines un 6 Olaines 
pagasta iedzīvotājiem tiek 
nodrošināta aprūpe viņu dzī-
vesvietās. Aprūpes mājās pa-
kalpojuma Olaines pagasta 
teritorijā tika uzsākts tikai 
šajā vasarā, jo, mūsu novads ir 
viens no lielākajiem novadiem 
Latvijā un cilvēkiem nepiecie-
šama palīdzība tieši attālāka-
jos novada rajonos. Visbiežāk 
cilvēkiem ir nepieciešama 
palīdzība dzīvojamo telpu 
uzkopšanā, produktu piegā-
dē un jāpavada pie ģimenes 
ārsta vai citiem speciālistiem. 
Diemžēl resursu trūkuma dēļ, 
mēs nevaram vēl nodrošināt 
pilnvērtīgu aprūpi visā novada 
teritorijā. 

2012.gadā Olaines sociālā 
aprūpes centrā uzņemtas 13 
personas, pavisam kopā tur 
uzturas 32 invalīdi un pensi-
jas vecuma cilvēki. Šajā gadā 
par pašvaldības līdzekļiem tika 
veikti remontdarbi sociālās ap-
rūpes centrā par kopējo sum-
mu Ls 13 789. Aprūpes centra 
iemītniekiem un viesiem ir 
patīkami uzturēties tīrās, izre-
montētās telpās. Patīkamākais 
ieguvums aprūpes centra ie-
mītniekiem ir neliela, bet jauka 
aktu zāle, kur uzņemt viesus un 
pulcēties pašiem. 

Decembrī sāks darboties 

jauns „Higiēnas un veselības 
centrs” Zemgales ielā 31 tel-
pās. Līdz šim „Sarkanā krusta” 
Olaines nodaļai nebija pastā-
vīgu telpu, taču tagad jaunajās 
telpās darbosies ne tikai „Sar-
kanā krusta” nodaļa, kā arī tiks 
sniegts atbalsts novada bezpa-
jumtniekiem. Viņiem būs ie-
spējams nomazgāties, saņemt 
bezmaksas apģērbu un ēdienu, 
kā arī tiks izsniegtas „pārtiks 
pakas” trūcīgajiem.

Novadā darbojas „Ģimeņu 
stiprināšanas un atbalsta pro-
jekts Olaines pagastā”, kura 
mērķis ir sniegt atbalstu un pa-
līdzību ģimenēm, kuras sasto-
pas ar dažādām problēmām un 
grūtībām bērnu un pusaudžu 
aprūpē un audzināšanā. Projek-
ta ietvaros tiek rīkotas nomet-
nes bērniem un atpūtas pasāku-
mi bērniem kopā ar vecākiem, 
tiek nodrošināti dažādu spe-
ciālistu bezmaksas pakalpoju-
mi – logopēda, psihoterapeita, 
speciālā pedagoga, narkologa, 
jurista, bērnu un pieaugušo psi-
hologa palīdzība.

Bērnu un jauniešu sociālā 
atbalsta centrs “Olaks” (Staci-
jas iela 38A, Olaine) piedāvā 
pavadīt brīvo laiku lietderīgi 
un aktīvi, organizējot: aktīvās 
sporta un galda spēles, pie-
redzes apmaiņas braucienus, 
multfilmas, filmas, karaoke, 
radošās nodarbības, nometnes, 
pasākumus, sacensības un iz-
stādes. Kā arī bērnu vecākiem 
un vecvecākiem ir iespēja ap-
meklēt māmiņu klubiņu (sa-
darbībā ar SOS projektu un 
NVO), izzinošas lekcijas, no-
darbības un konsultācijas.

Anda Liepiņa,
P/a “Olaines sociālais 

dienests” direktore 

Sociālā aizsardzība 
Olaines novadā

Zemgalē Lattelecom soci-
ālās atbildības projekta „Pie-
slēdzies, Latvija!” ietvaros 
datorprasmes apguvuši 534 
seniori, kas ir 9% no kopē-
jā „Pieslēdzies, Latvija!” šī 
gada apmācīto skata visā 
Latvijā. Kopumā projek-
tā iesaistījušies vairāk nekā 
90 skolotāju, apmācot sešus 
tūkstošus senioru visā Latvi-
jas teritorijā. 

Bezmaksas datorapmācī-
bas kursus Zemgales reģionā 
un tuvējā apkaimē organizēja 
13 skolas un apmācību punkti 
9 pilsētās un novados – Jel-
gavas Tehnikums, Bauskas 
pilsētas pamatskola, Griķu pa-
matskola, Bauskas novada IT 
kompetenču centrs, Dobeles 
Amatniecības un vispārizglī-
tojošā vidusskola, Baldones 
vidusskola, Zālītes speciālā 
internātpamatskola, Tērvetes 
pamatskola, Jelgavas nova-
da Vircavas un Vilces pagas-
ti, Jaunolaines Pensionāru 
biedrība „Pīlādzis”, Olaines 
novada senioru biedrība 
„Liepas” un Beibežu biblio-
tēka Vecumniekos.

Pateicībā par ieguldīto lai-
ku, darbu un entuziasmu se-
nioru apmācībā, 9.novembrī 
Jelgavas Tehnikumā notika 
„Pieslēdzies, Latvija” Zemga-
les noslēguma pasākums. Visi 
skolotāji, kas apmācījuši ap 
70 senioru, par ieguldīto dar-
bu saņēma portatīvos datorus. 
Savukārt skolu direktoriem un 

projektā iesaistītajām pašvaldī-
bām tika pasniegti Lattelecom 
pateicības raksti. 

Lattelecom projekts „Pie-
slēdzies, Latvija!” tiek īstenots 
kopš 2008.gada. No 2011.gada 
projekta fokuss tika virzīts uz 
senioru datorprasmju celšanu, 
apmācot 1500 seniorus visā 
Latvijas teritorijā. Savukārt šo-
gad apmācīts četras reizes lie-
lāks senioru skaits. 

Bezmaksas datorapmācības 
tiek piedāvātas cilvēkiem pēc 
50 gadu vecuma. Mācības no 
maija līdz novembrim noritēja 
skolu datorklasēs līdz 14 dalīb-
niekiem grupā un ilga trīs die-
nas, apmācībām veltot četras 
mācību stundas ik dienu. Se-
nioriem tika nodrošinātas bez-
maksas mācību grāmatas, kā arī 
turpmākai zināšanu apguvei ik-
vienam ir pieejama datorskola 
„Mācies pats!” interneta vietnē 
www.piesledzieslatvija.lv.

Lattelecom sociālās at-
bildības iniciatīva norisinās 
ar Labklājības ministrijas, 
kā arī Izglītības un zinātnes 
ministrijas atbalstu. Projekts 
„Pieslēdzies, Latvija!” ir ie-
guvis „Zviedrijas Biznesa 
gada balvu 2012” kategorijā 
„Korporatīvās sociālās atbil-
dības iniciatīva” un iekļauts 
Eiropas gada aktīvai noveco-
šanai un paaudžu solidaritātei 
iniciatīvās.

Papildus informācija: 
www.piesledzieslatvija.lv

Zemgalē “Pieslēdzies, Latvija!” 
ietvaros datorprasmes apguvuši 

534 seniori

Pateicības rakstu saņem Olaines novada senioru 
biedrības “Liepas” valdes priekšsēdētāja Ārija Spuņģe

Olaines seniori aktīvi 
apgūst datorprasmes

Olaines Dienas centra klienti ciemos Ķekavas Sociālajā aprūpes centrā  Mārtiņdienā



2012./2013.mācību gadu 
Olaines 1.vidusskola un Olai-
nes 2.vidusskola uzsāka ar 
jauniem datoru komplek-
tiem, kurus 2012.gada augus-
tā piegādāja ERAF projekta 
“Izglītības kvalitātes un efek-
tivitātes uzlabošana, veicot 
informatizāciju Olaines 1.vi-
dusskolā un Olaines 2.vidus-
skolā” ietvaros. Kopā skolām 
ir 36 jauni stacionārie datoru 
komplekti, no tiem 11 kom-
plekti ir Olaines 1.vidusskolā 
un 25 komplekti – Olaines 
2.vidusskolā. 
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Biedrības “Pierīgas partnerība” paziņojums
Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas IV kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības 
fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 15.novembra līdz 2012.gada 17.decembrim.

IV kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 128 555.79 LVL (viens simts divdesmit astoņi tūkstoši pieci simts piecdesmit pieci lati, 79 santīmi).
  
Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, Daugavas ielā 29, 2.stāvā 2-12.kabinetā (tel.: 26440279, 67149874) vai Olaines novadā, Zemgales ielā 
33 (tālr.67146030). 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas 
attīstības stratēģiju īstenošana” šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros rīcība:
1. rīcība. „Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”, pieejamais finansējums 12 896.36 LVL; 
Mērķis: sakopjot apkārtējo vidi, veicināt kultūras un tūrisma attīstību ciematos, izmantojot dažādus pasākumus
Iespējamie risinājumi (plānotās darbības):
1. Labiekārtot dzīves vidi mājokļa tuvākajā apkārtnē;
2. Mūžizglītības, kultūras un sporta infrastruktūras attīstības veicināšana, nodrošinot kultūras un sporta infrastruktūras objektu pieejamību visiem 
partnerības teritorijas iedzīvotājiem

Aktivitātes “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros rīcība:
2. rīcība. Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, pieejamais finansējums 115 659.43 LVL;

Mērķis – radīt brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta pasākumu un aktīvās atpūtas vietas, labiekārtot tās, un nodrošināt pieeju visām sociālajām 
iedzīvotāju grupām un vecumiem. 
Radīt teritorijā esošo kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību sasniedzamību un pieejamību, to apkārtējas vides labiekārtošana, saglabājot un 
sakopjot dabas un kultūras mantojumu. 
 
Iespējamie risinājumi: 
1. Izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai domātas publiski pieejamas vietas pie ūdeņiem, nodrošināt ūdeņu piekrastes pieejamību;
2. Celt iedzīvotāju apziņu par dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas nepieciešamību
3. Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana
4. Veloceliņu, gājēju celiņus izbūve
5. Tūrisma potenciāla popularizēšana un attīstības veicināšana

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma 
saņemšanai var iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība” konsultantu atrašanās vietā Mārupes novadā, Daugavas iela 29, atbildīgā Nadīna Millere, tālr. 
67149872, 26440279, nadina.millere@pierigaspartneriba.lv; Gaļina Nicberga, tālr. 67149874, galina.nicberga@pierigaspartneriba.lv un Olaines novadā, 
Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze Mazure, tālr. 67146030, ilze.mazure@olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv,mājas lapā 
www.marupe.lv. sadaļā Eiropas Savienība un www.olaine.lv; www.babite.lv, www.pierigaspartneriba.lv.
Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv, www.marupe.lv, www.babite.lv un www.pierigaspartneriba.lv.

Noslēdzies vēl viens ERAF 
līdzfinansēts projekts

Datoru piegāde atviegloja 
skolotāju darbu ar elektronis-
ko žurnālu abās iestādēs, jo 
datori uzstādīti skolotājiem 
klasēs. Līdz ar to katram sko-
lotājam ir savs dators, kas ļauj 
pilnvērtīgāk nodrošināt gan 
mācību procesu, gan saziņu ar 
skolēnu vecākiem.

Projekts bija uzsākts 2009.
gada decembrī un pabeigts 
2012.gada augustā. To 100% 
apmērā – Ls 28569,89 – fi-
nansēja Eiropas Reģionālā at-
tīstības fonds Darbības prog-
rammas 2007. – 2013. gadam 
“Infrastruktūra un pakalpoju-
mi” 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes 
“Izglītības iestāžu informati-
zācija” ietvaros.

Olaines novada pašvaldība aicina 
BŪT RADOŠIEM un PIEDALĪTIES konkursā

”Ziemassvētku un 
Jaunā gada 

noskaņas veidošanas 
noformējums 2012”

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),

• pašvaldības informatīvajos stendos
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Olaines spOrta centrs aicina 
NOVADA SPORTISTUS PāRSTāVēT OlAINeS NOVADU 

50. VeTeRāNU SPORTA SPēlēS

Olaines Sporta centrs aicina pieteikties dalībniekus, kuri vēlās pārstāvēt Olaines 
novadu latvijas pašvaldību sporta veterānu 50.jubilejas sporta spēlēs.
Tiek aicinātas pieteikties sporta komandas un individuāli dalībnieki.
Sporta spēles norisināsies laika posmā no 2013.gada februāra līdz jūlijam. Sportot 
gribētāji tiek aicināti pieteikties šādos sporta veidos:

•	Galda teniss (dāmas, kungi - 40+)
•	Distanču slēpošana (dāmas - 30+, kungi – 35+)
•	Vieglatlētika telpās (dāmas - 30+, kungi – 35+)
•	Peldēšana (dāmas - 25+, kungi – 30+)
•	Volejbols (dāmas - 30+, kungi – 35+)
•	Basketbols (dāmas - 30+, kungi – 35+)
•	Dambrete (dāmas, kungi – 50+)
•	Darti (šautriņu mešana) (dāmas, kungi – 35+)
•	Šahs (dāmas, kungi – 50+)
•	Florbols (kungi – 35+)
•	Pavasara kross (dāmas - 30+, kungi – 35+)
•	Telpu futbols (kungi – 40+)
•	Orientēšanās apvidū (dāmas - 35+, kungi – 35+)
•	Novuss (dāmas, kungi – 40+)
•	Šaušana (dāmas, kungi – 40+)
•	Svara stieņa spiešana guļus (dāmas, kungi – 40+)
•	Riteņbraukšana (dāmas - 30+, kungi – 35+)
•	Pludmales volejbols (dāmas - 30+, kungi – 35+)
•	Pludmales futbols (dāmas - 30+, kungi – 35+)
•	Rokas bumba (dāmas - 30+, kungi – 35+)
•	Minifutbols kungi (35+)

Olaines Sporta centrs segs izdevumus par dalībnieka piedalīšanos sporta spēlēs.
Sīkāka informācija/pieteikšanās/nolikums – sports@olaine.lv vai 26658689.

Sveic 
Zelta kāzās!

Olaines novada domeOlaines novada dome

Kuprijanu un 
Romualdu 
Jaškovus!
(Laulība reģistrēta 1962. gada 7.aprīlī 
Jelgavas pilsētas 
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā)

Mums pieder saule un sirds.
Man pieder tava, tev pieder mana.

/K. Skalbe/

В Олайнском крае соци-
альную защиту проводит 
муниципальная агентура 
„Олайнская социальная 
служба”, которая помогает 
жителям края обеспечить 
качество жизни в различ-
ных жизненных ситуациях.

В 2012 году в социальной 
службе было зарегистриро-
вано более чем 6000 заявле-
ний на социальную помощь. 
Чаще всего это жилищные 
пособия, которые частично 
покрывают расходы на кому-
нальные услуги и медицин-
ские пособия.

В дошкольных учереж-
дениях бесплатные обеды и 
скидки на детское питание 
получили 260 детей. В этом 
учебном году самоуправле-
ние предоставляет скидки 
детям, которые питаются за 
общим школьным столом. 
Олайнская краевая дума в 
этом году утвердила новые 
обязательные положения 
Nr.8, которые предпологают, 
что детям из малообеспечен-
ных и многодетных семей 
больше не будет предостав-
ляться конкретная сумма на 
питание в детском саду, а 
будет производиться оплата 
полностью по фактически 
посещяемым дням. На дет-

ское питание в 2012 году 
было использованно почти 
100 000 латов.

Дети из малообеспечен-
ных семей, начиная школь-
ное обучение в государ-
ственном,  муниципальном 
общеобразовательном или 
специализированном учеб-
ном заведении, получают по-
собие в размере 50 латов. Та-
кую помощь уже получили 
150 детей. Общая сумма на 
выплату пособий составила 
75 000 латов.

В этом году использует-
ся новая практика в орга-
низации групп поддержки 
долгосрочным безработным, 
чтобы помочь людям понять 
их внутренние резервы и 
сильные стороны, которые в 
дальнейшем помогут им вер-
нуться на  рынок труда.

На пособия по здравох-
ранению из средств само-
упрапления предусмотренно 
105 000 латов. Персоны, у 
которых имеется статус ма-
лообеспеченной семьи (пер-
соны), а также пенсионеры 
и инвалиды, доходы кото-
рых менее чем государством 
установленная минимальная 
зарплата, могут получить по-
собие на длительное лечение 
в медицинском учереждении 

(те, кто находятся в стацио-
наре более 10 дней)  до 60 ла-
тов. Пособие на медикамен-
ты и оплату медицинских 
услуг  - до 40 латов.

30 жителям  Олайне и 6 
жителям волости обеспечи-
вается помощь по их месту 
жительства. Такая помощь, 
как уход на дому,  на тери-
тории Олайнской волости 
начата только этим летом. 
Наш край является одним из 
самых больших в Латвии и 
людям необходима помощь 
именно в самых отдаленных 
районах края. Чаще всего не-
обходима помощь по уборке 
жилья, доставке продуктов, 
в сопровождении к семейно-
му врачу или другим специ-
алистам. К сожалению, из-за 
недостатка ресурсов, на всей 
територии края самоуправ-
ление пока не может обеспе-
чить полноценную помощь.

В 2012 году в Олайн-
ский центр по социальному 
уходу принято 13 персон. 
Всего в центре находятся 32 
инвалида и люди пенсион-
ного возраста. На средства 
самоуправления в центре по 
социальному уходу в этом 
году были проведены ре-
монтные работы на общую 
сумму 13 789 латов. Жиль-

цам и гостям социального 
центра приятно находиться 
в чистых, отремонтирован-
ных помещениях. Еще одно 
достижение – небольшой, но 
уютный и красивый актовый 
зал, в котором можно при-
нимать гостей и собираться 
самим.

В декабре в Олайне начи-
нает работу новый „ Центр 
гигиены и здоровья” в отре-
монтированных  помещени-
ях здания Земгалес 31. Ра-
нее у Олайнского отделения 
„Красный крест” не было по-
стоянного места размещения, 
а теперь в новых помещени-
ях будет работать не только 
отдел   „Красный крест”, а 
также будет предоставляться 
поддержка бездомным лю-
дям Олайнского края. У них 
будет возможность умыться, 
получить бесплатную одеж-
ду и еду, а также здесь будут 
выдаваться  „продуктовые 
пакеты” малоимущим.

В крае работает „Проект 
по укреплению и поддержке 
семей Олайнской волости”, 
целью которого является 
предоставление поддержки 
и помощи семьям, которые 
сталкиваются с различными 
проблемами и трудностями  
в уходе, воспитании детей и 

подростков. В рамках про-
екта устраиваются лагеря, 
развлекательные программы 
детям вместе с их родите-
лями, также предусмотрены 
различные бесплатные услу-
ги специалистов – логопеда, 
психотерапевта, специализи-
рованного педагога, нарколо-
га, юриста, помощь психоло-
га взрослым и детям.

Центр социальной под-
держки детям и молодежи 
„OLAKS” ( ул.Стацияс 38А, 
Олайне) предлагает прове-
сти свободное время активно 
и с пользой. Центр  органи-
зует: активные спортивные 
и настольные игры, поездки 
по обмену опытом, просмотр  
мультфильмов и фильмов, 
караоке, творческие занятия, 
лагеря, мероприятия, сорев-
нования и выставки. У ро-
дителей, бабушек и дедушек 
есть возможность посетить 
„мамин клуб” ( в сотрудни-
честве с SOS проектом и не-
правительственными орга-
низациями), познавательные 
лекции, занятия и консульта-
ции.

Анда Лиепиня,
директор муниципальной 

агентуры „Олайнская 
социальная служба”

Социальная защита в Олайнском крае
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OLAINES ŪDENS UN 
SILTUMS INFORMĒ
AS „Olaines ūdens un sil-

tums” apsaimniekošanā eso-
šo dzīvojamo māju iedzīvo-
tājiem š.g. novembra mēnesī 
izsniegto komunālo pakal-
pojumu rēķinu otrajā pusē 
tika sniegta informācija par 
dzīvojamo māju kopīpašu-
ma plānotajiem apsaimnie-
košanas un uzturēšanas ie-
ņēmumiem un izdevumiem 
2013.gadā. 

Dzīvojamo māju kopīpašu-
ma apsaimniekošanas un uz-
turēšanas ieņēmumu galvenais 
avots ir apsaimniekošanas un 
uzturēšanas maksa, kas katrai 
mājai ir aprēķināta saskaņā ar 
2008.gada 9.decembra MK 
noteikumiem Nr.1014, ņemot 
vērā iepriekšējo gadu faktis-
kos un nākošā gada gaidāmos 
izdevumus, kā arī tika ņemts 
vērā dzīvokļu īpašnieku iegul-
dījums savas mājas sakārtoša-
nā (papildus maksājumi pēc 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulču 
lēmumiem).

Apsaimniekošanas un uz-
turēšanas maksā ir iekļauti 
dzīvojamās mājas un tai pie-
gulošās teritorijas sanitārās 
kopšanas izdevumi, dzīvoja-
mās mājas tehniskās uzturēša-
nas izdevumi, dzīvojamās mā-
jas pārvaldes un apkalpojošā 
personāla izdevumi un admi-
nistratīvie izdevumi. Apsaim-
niekošanas maksā nav iekļauti 

izdevumi remonta darbiem 
(izņemot avāriju likvidēšanas 
darbus).

Palielināta kopīpašuma 
apsaimniekošanas maksa ir 
plānota tām mājām, kurām ir 
izveidojies apsaimniekošanas 
līdzekļu pārtēriņš, t.i. mājas 
uzturēšanas izdevumi ir bijuši 
lielāki nekā ieņēmumi. 

Saskaņā ar 2008.gada 
9.decembra MK noteikumu 
Nr.1014 12.punktu, dzīvokļu 
īpašnieki 30 darba dienu lai-
kā pēc paziņojuma saņemša-
nas dzīvokļu īpašnieku kop-
sapulcē pieņem lēmumu par 
dzīvojamai mājai aprēķinātās 
pārvaldīšanas un apsaimnie-
košanas maksas apstiprināša-
nu nākamajam kalendārajam 
gadam. Ja dzīvokļu īpašnieki 
minētajā termiņā kopsapulci 
nesasauks un lēmumu par mā-
jai aprēķināto apsaimniekoša-
nas maksu nepieņems, dzīvo-
jamās mājas pārvaldnieces AS 
„Olaines ūdens un siltums” 
aprēķinātā apsaimniekošanas 
maksa nākamajam kalendā-
rajam gadam stāsies spēkā ar 
2013.gada 1.janvāri.

Obligāti veicamo dzīvo-
jamās mājas uzturēšanas 
un apsaimniekošanas darbu 
plānotā ieņēmumu un izde-
vumu tāme 2013.gadam ir 
publicēta interneta mājas lapā  
www.olaine.lv.

Saistošie noteikumi Nr. 16
“Grozījumi Olaines novada domes 2010. gada  

27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Olaines  
novada pašvaldības nolikums””

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2012. gada 24. oktobra sē-
des lēmumu (15.prot ., 38.p.). Spēkā no 2012.gada 16. novembra

Izdarīt Olaines nova-
da pašvaldības 2010.gada 
27.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.2 “Olaines novada 
pašvaldības nolikums”” šā-
dus grozījumus:

papildināt II daļas “DO-
MES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, 
PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIET-
NIEKA UN PAŠVALDĪBAS 

IZPILDDIREKTORA PILN-
VARAS” 24.16. punktu ar 
šādiem apakšpunktiem, šādā 
redakcijā:

24.16.3. nodokļu maksātā-
ja piedalīšanos vai atteikumu 
piedalīties nodokļa atbalsta 
pasākumos;

24.16.4. par nodokļu (no-
devu) maksāšanas termiņu 
pagarināšanu.

Jaunolaines Kultūras namā 
2. decembrī tiks aizvadīts gadskārtējais 

Olaines novada čempionāts 

GALDA TENISĀ
Tiek laipni aicināti 

visi Olaines novada iedzīvotāji un 
galda tenisa spēles cienītāji 

piedalīties un gatavoties sacensībām.
Sacensību sākums plkst. 12.00. 

Reģistrēšanās sacensībām sākot no plkst. 11.15.
Sīkāka informācija – 

sports@olaine.lv/26658689.

Olaines Sporta centrs atgādina, ka ar galda tenisu var 
nodarboties – 

• Kūdras ielā 5, otrajā stāvā 
(Galda tenisa biedrība A-73, 

atbildīgais A.Šlikovs – 29352398) un 
• Jaunolaines Kultūras namā 

(atbildīgais G.Mickēvičs – 29931788).

11. novembris  visai 
Latvijai  ir  svētku diena –  
Lāčplēša diena. Arī mūsu 
Olaines novada ļaudis atzī-
mēja šos svētkus.

Jau ilgus gadus šis pasā-
kums tika organizēts  Jauno-
lainē  pie Piemiņas akmens, 
kur tika guldīti zemes klēpī  
1. Pasaules  karā kritušie 
Olaines pagasta iedzīvotāji.  
Šogad nolēmām atrast tuvā-
ko vietu, kas  būtu saistīta 
ar cīņām par brīvu Latviju, 
un atklājām, ka pie robe-
žas starp Olaines novadu 
un Ozolnieku novadu, pie 

bijušās Skuju skolas atro-
das  piemineklis  1919. gada  
17. novembrī cīņās ar ber-
montiešiem  kritušajiem   
6. Rīgas kājnieku pulka kara-
vīriem. Mēs – Olaines nova-
da iedzīvotaji no Gaismām, 
Jaunolaines, Olaines, Pēter-
niekiem un Uzvaras Līduma 
devāmies uz šo piemiņas 
vietu, lai godinātu kritušos. 
Īpašs paldies paldies Olaines 
novada pensionāru biedrībai 
“Pīlādzis” biedriem.

Viktors Melbārdis,
Jaunolaines  Kultūras 

nama vadītājs

Lāčplēša diena Olaines novadā
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 1. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtī-

bu, kādā Olaines novada dome 
piešķir finansējumu (turpmāk 
tekstā Pašvaldības finansē-
jums) dārzkopības sabiedrī-
bām to koplietošanas zemes 
labiekārtošanai, lai veicinātu 
aktivitāti sabiedriskas koplie-
tošanas zemes (infrastruktūras) 
labiekārtošanas pasākumu īste-
nošanai un realizēšanai Olai-
nes novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā.

2. Noteikumi nosaka Paš-
valdības finansējuma apmēru, 
dārzkopības kooperatīvajām 
sabiedrībām (vai biedrībām) 
(turpmāk tekstā Pretendenti) 
izvirzītās prasības un finansē-
juma sniegšanas kārtību.

3. Par iesniegto koplieto-
šanas zemes labiekārtošanas 
pasākumu projektu (turpmāk 
tekstā Projekts) Pašvaldības fi-
nansējums tiek sniegts līdz 50 
procentiem no iesniegtā pro-
jekta realizēšanai nepiecieša-
mā finansējuma.

4. Pretendents kārtējā gadā 
var iesniegt vienu pieteikumu 
uz vienu šo noteikumu 8.pun-
ktā minēto aktivitāti.

5. Olaines novada dome 
pieņem lēmumu par Pašval-
dības finansējuma sniegšanu, 
atbilstoši apstiprinātā kārtējā 
(ikgadējā) Olaines novada paš-
valdības budžetā šim mērķim 
paredzēto finanšu līdzekļu ap-
mēram. 

6. Olaines novada pašvaldī-
ba nodrošina lēmuma par finan-
sējuma sniegšanu pieņemšanas 
atklātumu, kā arī vienlīdzīgu 
un taisnīgu attieksmi iesniegu-
mu izskatīšanas procesā.

2. Pretendentiem izvirzāmās 
prasības

7. Pretendents finansējuma 
saņemšanai ir reģistrā reģis-
trēta dārzkopības kooperatīvā 
sabiedrība vai biedrība, ja:

7.1. dārzkopības kooperatī-

vās sabiedrība vai biedrība pie-
ņēmusi lēmumu ar ne mazāk 
kā 50% biedru balsu „par” par 
koplietošanas zemes labiekār-
tošanu;

7.2. attiecībā uz koplietoša-
nas zemi nepastāv nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds;

7.3. nav nodokļu vai valsts 
sociālās apdrošināšanas obli-
gāto iemaksu parādu;

7.4. Pretendents nav atzīts 
par maksātnespējīgu, vai tā 
saimnieciskā darbība nav aptu-
rēta, vai pārtraukta;

7.5. nav uzsākta tiesvedība 
par tā bankrotu.

3. Finansējuma atbalstāmās 
darbības

8. Pašvaldības finansējumu 
piešķir šādām aktivitātēm (dar-
biem):

8.1. iekšējo pievadceļu pie 
nekustamajiem īpašumiem iz-
būvei;

8.2. iekšējā apgaismojuma 
izbūvei;

8.3. iekšējās melioratīvās 
sistēmas sakārtošanai un/vai 
izbūvei;

8.4. citam zemes gabala 
labiekārtojumam (bērnu rotaļu 
laukums, atkritumu konteineru 
laukums, gājēju ietves izbūve, 
u.t.m.l.).

9. Projekta realizēšanai, jā-
atbilst visiem šādiem norādīta-
jiem kritērijiem:

9.1. projekta darbi notiek 
uz dārzkopības koplietošanas 
zemes;

9.2. projekts atbilst pašval-
dības teritorijas plānojumam;

9.3. projekts atbilst pašval-
dības attīstības programmai;

9.4. projekts attīsta, sakār-
to, labiekārto un uzlabo Pre-
tendentam piederošu publiski 
izmantojamu koplietošanas 
zemi.

4. Pieteikumu iesniegša-
nas un izskatīšanas kārtība

10. Pretendents iesniedz 

pieteikumu ar lūgumu sniegt 
Pašvaldības finansējumu kop-
lietošanas zemes (infrastruktū-
ras) labiekārtošanas pasākumu 
realizēšanai Olaines novada 
pašvaldības Informācijas pie-
ņemšanas iesniegšanas centrā 
– Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines novadā, 1.stāvā., ar 
klāt pievienotiem šādiem do-
kumentiem (1.pielikums):

10.1. projektu vai projekta 
aprakstu, kas ietver šādu infor-
māciju:

10.1.1. projekta nosau-
kums;

10.1.2. projekta mērķis;
10.1.3. projekta īstenošanas 

vieta (detalizēti norādot kon-
krētu vietu, zemes platību, pa-
redzēto lietošanas mērķi);

10.1.4. projekta nepiecieša-
mības pamatojums;

10.1.5. Pretendenta atbalsta 
pasākumi;

10.1.6. personas, kuras iz-
mantos projekta realizācijas 
rezultātu;

10.1.7. projekta tāme (kop-
summa);

10.1.8. iecerētais projekta 
realizācijas laika grafiks;

10.1.9. bankas norēķinu 
konta rekvizīti.

10.2. zemes robežu plānu 
vai kadastra kartes grafisko 
pielikumu.

11. Pieteikumu ar klāt pie-
vienotiem dokumentiem nofor-
mē atbilstoši Latvijas Republi-
kas normatīvajiem aktiem par 
dokumentu noformēšanu.

12. Pieteikumam Preten-
dents pievieno šādus doku-
mentus:

12.1. noslēgtā Lauku apvi-
dus zemes nomas līguma ko-
piju;

12.2. reģistrācijas apliecī-
bas kopiju;

12.3. statūtu kopiju;
12.4. izziņu, ko ne agrāk 

kā trīs mēnešus pirms Pietei-
kuma iesniegšanas izdevis Uz-
ņēmumu reģistrs, ka attiecīgā 

persona nav pasludināta par 
maksātnespējīgu un neatrodas 
likvidācijas stadijā vai tā saim-
nieciskā darbība nav apturēta 
vai pārtraukta, kā arī par tās 
amatpersonu pārstāvības apjo-
mu;

12.5. izziņu, ko ne agrāk kā 
trīs mēnešus pirms Pieteikuma 
iesniegšanas izdevis Valsts ie-
ņēmumu dienests, un kas ap-
liecina, ka attiecīgajai personai 
nav nodokļu vai valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto ie-
maksu parādu;

12.6. kopsapulces protoko-
lu par lēmumu veikt koplieto-
šanas zemes labiekārtošanu ar 
ne mazāk kā 50% biedru balsu 
„par”, uzņemoties daļēju ap-
maksu.

13. Nepieciešamības gadī-
jumā pievieno Pretendenta pār-
stāvja pilnvaras kopiju.

5. Finansējuma sniegšanas 
kārtība

14. Pretendentu iesniegu-
mus izskata to iesniegšanas 
secībā.

15. Pieteikumus izvērtē 
Olaines novada domes Attīs-
tības un komunālo jautājumu 
komiteja un Finanšu komiteja.

16. Lēmumu par tiesībām 
saņemt Pašvaldības finansē-
jumu vai noraidīšanu, pieņem 
Olaines novada dome kārtējā 
sēdē. Olaines novada domes 
lēmums par sev piederošu fi-
nanšu līdzekļu finansējuma 
piešķiršanu, nav apstrīdams. 

17. Pēc Olaines novada 
domes lēmuma pieņemšanas 
par Pašvaldības finansējuma 
piešķiršanu, pašvaldība slēdz 
līgumu ar Pretendentu par 
Projekta finansēšanu. Līgu-
mā tiek noteikta finansējuma 
kārtība, atskaišu sniegšanas 
kārtība, atbildība, kā arī citi 
noteikumi. 

18. Ja Olaines novada paš-
valdība konstatē, ka Projekta 
līgumcena pārsniedz likuma 

„Publisko iepirkumu likums” 
noteikto līgumcenu (kopējā 
samaksa par līguma izpildi, 
neņemot vērā pievienotās vēr-
tības nodokli), pašvaldība rīko 
iepirkumu, slēdz trīspusēju lī-
gumu (pašvaldība, Pretendents 
un darbu izpildītājs) par darbu 
veikšanu. 

19. Pretendents maksā 
avansa un citus starpmaksāju-
mus, tai skaitā arī apmaksā teh-
niskā projekta izmaksas.

20. Olaines novada dome 
nepiešķir Pašvaldības finansē-
jumu nākamo projektu reali-
zēšanai, ja iepriekš realizēta-
jos projektos nav ievēroti kādi 
spēkā esoši normatīvie akti 
vai Olaines novada domes, vai 
pašvaldības lēmumi.

6. Finansējuma  
pārskaitīšanas kārtība
21. Projekta ietvaros izpil-

dītie darbi tiek pieņemti ar no-
došanas pieņemšanas aktu. 

22. Izpildītos darbus pie-
ņem Olaines novada amatper-
sonas un Pretendents. 

23. Darbi tiek pamatoti ar 
juridiski saistošiem līgumiem 
un grāmatvedības dokumen-
tiem.

24. Pašvaldības finansēju-
mu Olaines novada pašvaldī-
ba izmaksā desmit darba die-
nu laikā pēc izpildīto darbu 
nodošanas pieņemšanas akta 
parakstīšanas, pārskaitot Pre-
tendenta norādītajā bankas no-
rēķinu kontā.

25. Olaines novada pašval-
dībai ir tiesības pārbaudīt mak-
sājumu dokumentu atbilstību 
faktiski veiktajam būvdarbu 
apjomam, attiecīgajam līgu-
mam un normatīvajiem aktiem. 

26. Ja starp norādītajām un 
iesniegtajos dokumentos uzrā-
dītajām attiecināmajām izmak-
sām tiek konstatētas atšķirības, 
Olaines novada pašvaldība at-
tiecīgi samazina piešķirto Paš-
valdības finansējumu.

Noteikumi “Kārtība, kādā Olaines novada pašvaldība piešķir finansējumu 
dārzkopības sabiedrībām koplietošanas zemes labiekārtošanai”

Pēdējā laikā Olaines no-
vada bāriņtiesā ir vērsušās 
vairākas personas ar jautā-
jumiem par nekustamā īpa-
šuma vai naudas dāvināšanu 
nepilngadīgiem bērniem. Tur-
klāt bāriņtiesas lietvedībā ir 
jau ierosinātas un pabeigtas 
lietas (pieņemti lēmumi) par 
mantas dāvināšanu bērniem. 
Olaines novada iedzīvotājiem 
būtu vēlams ņemt vērā seko-
jošu informāciju.

Civillikuma 261. pantā no-
teikts, ka nepilngadīgajam nav 
rīcības spējas, tādēļ viņu visos 
tiesiskos darījumos pārstāv aiz-
bildnis. Civillikuma 189.pants 

nosaka, ka bērni var noslēgt ar 
saviem vecākiem visādus tie-
siskus darījumus. Kamēr bērni 
ir nepilngadīgi, šādi darījumi 
noslēdzami tikai ar bāriņtiesas 
līdzdalību, kura ieceļ šim gadī-
jumam aizbildņus. 

Tas nozīmē, ka gadījumos, 
kad vecāki grib dāvināt bērnam 
mantu vai nekustamo īpašumu, 
bērnam tiks iecelts aizbildnis, 
kas parakstīs bērna vietā dā-
vinājuma līgumu. Savukārt, ja 
bērnam mantu dāvina kāda cita 
persona, piemēram, vecvecāki, 
bērnu pārstāvēs māte vai tēvs. 
Tomēr, neatkarīgi no tā, vai dā-
vinājumu veic vecāks vai cits 

radinieks, to nevar darīt bez bā-
riņtiesas lēmuma par to, ka dā-
vinājums ir bērna interesēs. Lai 
izvērtētu, vai tas tā ir, bāriņtie-
sa pārbauda nekustamā īpašu-
ma reģistrāciju Zemesgrāmatā, 
vai īpašumam nav apgrūtinā-
jumi (parādi, ieķīlājums, slikts 
tehniskais stāvoklis, kas prasa 
neatliekamu remontu), apskata 
īpašumu dabā, kā arī pārlieci-
nās, vai ir nomaksāti visi no-
dokļi par īpašumu un vecāki 
spēs apsaimniekot īpašumu. 

Lūdzam vecākus īpašu uz-
manību pievērst tam, ka Civil-
likuma 300.pantā noteikts, ka 
aizbildnim ik gadus jādod at-

tiecīgajai bāriņtiesai norēķins 
par savu aizbildņa pārvaldību. 
Savukārt saskaņā ar Civilliku-
ma 301.pantu gada norēķins 
iesniedzams bāriņtiesai raks-
tiski katra gada sākumā, ne vē-
lāk par februāri. Tā kā vecāki 
ir bērna dabiskie aizbildņi, tad 
pēc īpašuma uzdāvināšanas 
bērna vecākiem katru gadu līdz 
1.februārim ir jāatnāk uz bāriņ-
tiesu, jāraksta norēķins un jāie-
sniedz norēķinu apliecinoši do-
kumenti- kvītis par komunālo 
pakalpojumu samaksu, par ne-
kustamā īpašuma nodokļa sa-
maksu, u.c. Turklāt vecākiem 
un vecvecākiem ir jāsaprot, ka 

uzdāvinātais īpašums pilnībā 
pāriet bērna īpašumā un vecā-
ki nevar rīkoties ar šo mantu  
(pārdot, ieķīlāt, mainīt) bez 
bāriņtiesas pozitīva lēmuma. 
Tas attiecas arī uz naudu, kura 
uzdāvināta bērnam. Ja ģimenei 
iestājas grūti materiālie apstāk-
ļi, vecāki bērnam uzdāvināto 
naudu var lietot tikai tādā gadī-
jumā, ja pierāda, ka citādi nav 
iespējams nodrošināt bērna 
pamatvajadzības un bāriņtiesa 
pieņem attiecīgu lēmumu.

Maija Voilaka, 
Bāriņtiesas  

priekšsēdētājas vietniece

Par mantas dāvināšanu nepilngadīgiem bērniem
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•  OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •

I Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi no-
saka kārtību, kādā Olaines 
novada pašvaldība, turpmāk 
tekstā – Pašvaldība, īsteno 
Izglītības likuma 46.pantā un 
47.pantā noteikto pašvaldības 
kompetenci – izsniedz licen-
ces juridiskām un fiziskām 
personām, kuras nav reģistrē-
tas Izglītības iestāžu reģistrā 
interešu un pieaugušo nefor-
mālās izglītības programmu 
īstenošanai.

2. Saistošie noteikumi no-
saka juridisko un fizisko perso-
nu izglītības programmu licen-
cēšanai iesniegto dokumentu 
izvērtēšanu un lēmuma par 
licences izsniegšanu, izsnieg-
šanas atteikumu vai licences 
anulēšanas, kā arī citu šajos 
noteikumos minēto darbību 
veikšanas kārtību.

3. Pašvaldības interešu iz-
glītības un pieaugušo nefor-
mālās izglītības programmu li-
cencēšanas komisijas, turpmāk 
tekstā – Komisija, nolikumu 
apstiprina ar Olaines novada 
Domes lēmumu. 

4. Pašvaldībai adresētie 
iesniegumi un dokumenti ie-
sniedzami Pašvaldībā.

II Licences pieprasījuma 
iesniegšanas kārtība

5. Licences saņemšanai – 
juridiskajai personai – Paš-
valdībā jāiesniedz šādi doku-
menti: 

5.1. pieteikums licences 
saņemšanai, kurā jānorāda 
licences pieprasītāja nosau-
kums, reģistrācijas numurs, ju-

ridiskā adrese, tālruņa numurs, 
faksa numurs, e-pasta adrese, 
kontakta personas vārds un 
uzvārds, licencējamās izglītī-
bas programmas nosaukums 
(1.pielikums);

5.2. Reģistrācijas apliecī-
bas kopija, 

5.3. izglītības programmas 
īstenošanai nepieciešamā per-
sonāla izglītību apliecinošo 
dokumentu kopijas. Šī prasība 
neattiecas uz pieaugušo nefor-
mālo izglītību.

5.4. Licencējamā program-
ma.

6. Licences saņemšanai – 
fiziskai personai – Pašvaldībā 
jāiesniedz šādi dokumenti:

6.1. pieteikums licences sa-
ņemšanai, kurā jānorāda licen-
ces pieprasītāja vārds, uzvārds, 
personas kods, deklarētās dzī-
vesvietas adrese, tālruņa nu-
murs, e-pasta adrese, licencē-
jamās izglītības programmas 
nosaukums. (1.pielikums).

6.2. Licencējamā program-
ma datorrakstā.

7. Licencējamā programma 
sastāv no:

7.1. programmas mērķa 
formulējuma;

7.2. programmas uzdevu-
miem;

7.3. programmas mērķaudi-
torijas;

7.4. programmas ilguma 
stundās;

7.5. plānoto rezultātu ap-
raksta;

7.6. izglītības satura ap-
raksta;

7.7. dokumenta (apliecības 
vai sertifikāta) paraugu, kas 
tiks izsniegts pēc sekmīgas 
programmas apguves.

III Licencēšanas komisija un 
tās kompetence

8. Komisiju 5 (piecu) cilvē-
ku sastāvā apstiprina izpilddi-
rektors. Tā darbojas saskaņā ar 
Pašvaldības interešu izglītības 
un pieaugušo neformālās izglī-
tības programmu licencēšanas 
komisijas nolikumu.

9. Komisija:
9.1. izskata iesniegto pie-

teikumu un tam pievienotos 
dokumentus;

9.2. pārbauda iesniegto do-
kumentu atbilstību normatīva-
jiem aktiem;

9.3. pieņem lēmumu par:
9.3.1. licences izsniegšanu 

uz laiku līdz 3 (trīs) gadiem;
9.3.2. atteikumu izsniegt 

licenci;
9.3.3. papildu informācijas 

pieprasīšanu;
9.3.4. izsniegtās licences 

anulēšanu;
9.4. Desmit darba dienu 

laikā pēc licences pieteikuma 
saņemšanas Komisija izskata 
saņemtos pieteikumus un tiem 
pievienotos dokumentus, un 
pieņem vienu no šo noteikumu 
8.3.punktā minētajiem lēmu-
miem;

9.5. noformē un izsniedz 
licences (licences paraugs pie-
likumā);

9.6. apkopo informāciju 
par interešu izglītības un pie-
augušo neformālās izglītības 
programmu īstenošanu pašval-
dības teritorijā. Informācija par 
licencētajām programmām tiek 
publiskota Pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.olaine.lv.

10. Komisijai ir tiesības 
pieņemt lēmumu par atteikumu 

izsniegt licenci, ja:
10.1. iesniegtie doku-

menti vai tajā norādītās zi-
ņas neatbilst normatīvo aktu 
vai šo noteikumu prasībām; 
10.2. licences pieteicējs ir snie-
dzis nepatiesas ziņas;

10.3. lēmums par atteikumu 
izsniegt licenci tiek pieņemts, 
ja pēc papildu informācijas 
pieprasījuma nav iesniegti 
iztrūkstošie/pieprasītie doku-
menti.

11. Ja Komisija pieņem 
lēmumu atteikt programmas 
licencēšanu, pēc Komisijas 
lēmumā norādīto trūkumu no-
vēršanas licences pieprasītājs 
ir tiesīgs atkārtoti iesniegt ie-
sniegumu attiecīgās program-
mas īstenošanai.

12. Komisijai ir tiesības 
pieņemt lēmumu par agrāk iz-
sniegtas licences anulēšanu, ja:

12.1. licences saņēmējs 
gada laikā pēc tās saņemšanas 
nav uzsācis īstenot licencēto 
interešu vai pieaugušo nefor-
mālās izglītības programmu;

12.2. licencētās interešu un 
pieaugušo neformālās izglī-
tības programmas īstenošanā 
konstatēti normatīvo aktu pār-
kāpumi;

12.3. juridiskā persona tiek 
likvidēta;

12.4. licences saņēmējs, sa-
ņemot licenci, ir sniedzis nepa-
tiesas ziņas.

13. Par licences anulēša-
nu licences saņēmējs tiek in-
formēts rakstiski ne vēlāk kā 
piecu darba dienu laikā pēc 
attiecīgā Komisijas lēmuma 
pieņemšanas. Licences anulē-
šanas gadījumā īstenošana ne-
kavējoties jāpārtrauc.

14. Ja licences saņemšanai 
iesniegtajos dokumentos nav 
pietiekamas informācijas, lai 
izlemtu par licences pieprasī-
juma izskatīšanu, Komisijai 
ir tiesības pieprasīt papildu 
informāciju. Šajā gadījumā 
Komisija 5 (piecu) darba die-
nu laikā pēc attiecīga lēmuma 
pieņemšanas licences pietei-
cējam nosūta paziņojumu, 
kurā tiek norādīta papildus 
nepieciešamā informācija vai 
dokumenti. Licences pietei-
cējam jāiesniedz pieprasītā 
papildu informācija vai doku-
menti 15 (piecpadsmit) darba 
dienu laikā no paziņojuma sa-
ņemšanas dienas. Ja noteiktajā 
termiņā pieprasītā informācija 
vai dokumenti netiek iesnieg-
ti, Komisijai ir tiesības pazi-
ņot, ka pieteikums par licen-
ces saņemšanu tiek atstāts bez 
izskatīšanas.

15. Komisijas pieņemto 
lēmumu var apstrīdēt Olaines 
novada Domē normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

IV Noslēguma jautājumi

16. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to pilna teksta publicēša-
nas Pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.olaine.lv un novada paš-
valdības informatīvajā izdevu-
mā “Olaines Domes vēstis”.

17. Ar šo saistošo noteiku-
mu spēkā stāšanās dienu atzīt 
par spēku zaudējušu Olaines 
novada Domes 2011.gada 
28.septembrī apstiprināto “In-
terešu un pieaugušo neformā-
lās izglītības programmu licen-
cēšanas kārtību”.

Saistošie noteikumi Nr. 10
“Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2012. gada 26. septembra sēdes lēmumu (14.prot ., 12.1.p.). Spēkā no 2012.gada 16. novembra

• Lai uzlabotu jauniešu 
dzīves kvalitāti Olaines nova-
dā, apstiprināts Olaines nova-
da jaunatnes politikas rīcības 
plāns 2012.-2014.gadam.

• Nolemts atļaut Olaines 
Kultūras nama plānotos līdzek-
ļus Ls 960,- apmērā izlietot da-
lības maksas izdevumu segša-
nai bērnu deju kolektīva „Oļi” 
braucienam uz starptautisko 
deju nometni – semināru Drēz-
denē (Vācijā) 2012.gadā no 
31.oktobra līdz 2.novembrim. 

• Nolemts finansiāli atbal-
stīt (sedzot ceļa izdevumus Ls 
37.20 apmērā) Olaines 1.vi-
dusskolas skolnieces dalību 
Eiropas Jauniešu Parlamenta 
starptautiskajā nacionālajā se-
sijā Rzeszovā (Polijā), kas no-
risinājās 2012.gadā no 11.sep-
tembra līdz 17.septembrim.

• Lai veicinātu veselīga uz-
tura normām atbilstošas pus-
dienas pieejamību pēc iespējas 

lielākam izglītojamo skaitam, 
veicot brīvprātīgo iniciatīvu, 
izdarīti grozījumi Olaines no-
vada domes 2012.gada 26.sep-
tembra lēmumā „Par ēdinā-
šanas pakalpojumu maksu 
Olaines 1.vidusskolā un 2.vi-
dusskolā”, papildinot lēmumu 
ar punktiem 1.4. un 2.3., kas 
paredz „1.-4.klases pagarinā-
tās dienas grupas skolēniem Ls 
0,33 dienā par vienu launaga 
porciju”. Lēmums stājas spēkā 
ar 2012.gada 1.novembri.

• Apstiprināts Olaines no-
vada pašvaldības nolikumu 
Nr.5 „Par Olaines novada paš-
valdībai piekrītošo un īpašumā 
esošo dzīvokļu (īres dzīvokļu, 
sociālo dzīvokļu, dienesta dzī-
vokļu) uzskaiti, izīrēšanu, īres 
līgumu slēgšanu, pārslēgšanu 
un atjaunošanu”.

• Apstiprināts Olaines no-
vada pašvaldības nolikumu 
Nr.6 ‘’Par sociālo istabu statu-

sa noteikšanu, īres tiesību pie-
šķiršanas kārtību, vietu ierādī-
šanu sociālajās istabās un īres 
līgumu slēgšanu’’.

• Nolemts palielināt AS 
„Olaines ūdens un siltums” pa-
matkapitālu, ieguldot naudas 
ieguldījumu Ls 17 288,- ap-
mēra no pašvaldības budžeta, 
dzīvojamas mājas Stacijas ielā 
18, Olainē, Olaines novadā, 
iekšpagalma labiekārtošanas 
līdzfinansēšanai.

• Nolemts nodibināt ceļa 
servitūtu uz nekustamā īpašu-
ma „Zelmeņi” zemesgabala ar 
kadastra apzīmējumu 8080 012 
0479 par labu nekustamajam 
īpašumam „Grāvīši”.

• Atļauts izstrādāt zemes 
ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Lintes”, Olaines pa-
gastā, Olaines novadā zemes 
vienībai ar kadastra apzīmē-
jums 8080 011 0145 sadalot 
četros nekustamajos īpašumos.

• Atļauts izstrādāt zemes 
ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Dāvi”, Dāvos, Olai-
nes pagastā, Olaines novadā, 
zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 8080 017 0307 

• Lai veicinātu globālo kli-
mata pārmaiņu novēršanu un 
sekmētu oglekļa dioksīda emisi-
ju samazināšanu un energoefek-
tivitātes uzlabošanu Olaines 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādes „Magonīte” ēkā, saska-
ņā ar Ministru kabineta 2012. 
gada 14.augusta noteikumiem 
Nr.559 „Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansē-
to projektu atklāta konkursa 
„Kompleksi risinājumi siltum-
nīcefekta gāzu emisiju samazi-
nāšanai”, tiek nolemts iesniegt 
projekta pieteikumu „Oglekļa 
dioksīda emisiju samazināšana, 
uzlabojot Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādes „Magonīte” 
ēkas energoefektivitāti” un pie-

šķirt līdzfinansējumu 23 528,76 
LVL apmērā. Projekta kopējās 
paredzamās izmaksas sastāda 
80 917,36 LVL.

• Nolemts uzņemt perso-
nu p/a ’’Olaines sociālais die-
nests’’ Olaines sociālās aprūpes 
centrā uz laiku līdz personai 
tiks nodrošināta vieta valsts fi-
nansētā ilgstošas sociālās aprū-
pes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā pilngadīgām perso-
nām ar smagiem garīga rakstu-
ra traucējumiem.

• Apstiprināts SIA „Profin” 
izstrādātais tehniski – ekono-
miskais pamatojums „Olai-
nes novada, Olaines pagasta 
Pārolaines ciema ūdenssaim-
niecības attīstība.” Apstipri-
nātas šādas prioritārās inves-
tīciju programmas darbības:  
1) Ūdensapgādes tīklu sacilpo-
šana un paplašināšana ciema 
centrā; 2) Kanalizācijas sistē-
mas paplašināšana centrā.
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Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 17. oktobra līdz 9. novembrim 

reģistrētie mirušie

Aleiza Beimo, 82 gadus veca – 03.11.2012
Ruta Beinaroviča, 74 gadus veca – 08.11.2012
Ilmārs Dambergs, 65 gadus vecs – 23.10.2012
Mīkols Gadļausks, 75 gadus vecs - 07.11.2012

Konstantins Kaptjugs, 81 gadu vecs - 04.11.2012
Marija Kazakeviča, 89 gadus veca - 28.10.2012

Marija Krevņeva, 72 gadu veca - 27.10.2012
Jeļena Meņšikova, 44 gadus veca - 31.10.2012
Helēna Pumpuriņa, 76 gadus veca - 30.10.2012

Inese Roma, 76 gadus veca - 04.11.2012
Aivars Šics, 80 gadu vecs - 02.11.2012

Elīza Paula Vītoliņa, 2 mēnešus veca - 31.10.2012

Olaines novada pašvaldība 
izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
novembrī

70. gadskārtā
Gaļinu Baškirovu
Ludvigu Cimošku
Nikolu Kipšidzi
Valentinu Lisenkovu
Ņinu Māliņu
Pauli Ore
Mečislavu Petkunu
Gundaru Šēnfeldu
Ronaldu Taraškeviču
Albertu Upenieku
Valdu Velbergu
Birutu Vilni

75. gadskārtā
Valentinu Arhipovu
Āriju Auziņu
Ināru Blekti
Jekaterinu Čižovu
Irēnu Džuvagu
Edgaru Frīdenbergu
Ēriku Jankoviču
Grigoriju Jermolajevu
Irēnu Jurjāni
Oktjabrinu Kuzņecovu
Lidu Marhiļēviču
Nadeždu Perlovu
Antoņinu Romaņenko
Ingrīdu Smirnovu
Ludmilu Školu
Lidiju Tolpeginu
Jekaterinu Zeļenko

80. gadskārtā
Ņinu Kivko
Olgu Krivašonoku
Olgu Mohylnu
Alvīni Saduku
Odiseju Smirnovu

85. gadskārtā
Vilhelmini Dubkēviču
Intu Kienkasi
Veru Melaus
Jāni Vidzi

90.gadskārtā
Raimondu Strautnieku
Anastasiju Zitmani

91.gadskārta
Mariju Kozlovu

92.gadskārtā
Hermini Jurgaitieni
Almu Mitri

Olaines novada pašvaldības 
informatīvs izdevums  
“Olaines domes vēstis”
Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus 
sūtiet uz e – pastu 
ilze.mazure@olaine.lv vai 
zvaniet pa tālr. 67146030.
Par rakstu saturu atbildīgi 
rakstu autori. Rakstos paustais 
viedoklis ne vienmēr atspogu-
ļo pašvaldības viedokli.

Pasākumi Olaines novadā

Olaines novada dome 
nolēma ar 8.10.2012. (līdz 
31.12.2012.) organizēt pa-
gaidu autobusa - sabiedriskā 
transporta maršrutu „Vai-
vadi – Jaunolaine – Olaine”, 
kurā autobuss kursē divas 
reizes nedēļā (pirmdien un 
ceturtdien) divas reizes die-
nā, izbraucot plkst. 9.00 un 
14.15. no Vaivadiem un plkst. 
13.00 un 18.00 no Olaines 
(gala pieturas Parka ielā). 

Olaines novada Jāņupes un 
tās apkārtnes, kā arī Jaunolai-
nes iedzīvotājiem tiek piedā-
vāta iespēja šajā laika posmā 
bezmaksas braukt uz Olaines 
pilsētu un atpakaļ. 
Autobusu kustības saraksts:

Vaivadi 9.00, Egles 9.08, 
Zīles 9.09, Tulpe 9.11, Mež-
sētas 9.13, Medņi 9.14, Ceri-
ņi 9.15, Lībieši 9.16, Lazdas 
9.17, Ozollejas 9.18, Puriņi 
9.19, Jāņupe 9.20, Celtnieks 
9.21, Dāvi 9.22, Ābeles 9.23, 
Kalniņi 9.29, Pagrieziens uz 
Olaini 9.30, Dambji 9.31, Ap-
šukalni  9.33, Lubaušu ciems 
9.39, Jaunolaine 9.42,  Olaines 
pilsēta 9.48.

Olaines pilsēta 13.00, Jau-
nolaine 13.15, Lubaušu ciems 
13.18, Apšukalni 13.21, Dam-

bji 13.23, Pagrieziens uz Olai-
ni 13.24, Kalniņi 13.25, Ābeles 
13.31, Dāvi 13.32, Celtnieks 
13.33,  Jāņupe 13.34, Puriņi 
13.35, Ozollejas 13.36, Lazdas 
13.37, Lībieši 13.38, Ceriņi 
13.39, Medņi 13.40, Mežsē-
tas 13.41, Tulpe 13.43, Zīles 
13.45, Egles 13.46, Vaivadi 
13.50.

Vaivadi 14.14, Egles 14.22, 
Zīles 14.23, Tulpe 14.25, Mež-
sētas 14.27, Medņi 14.28, Ceri-
ņi 14.29, Lībieši 14.30, Lazdas 
14.31, Ozollejas 14.32, Puriņi 
14.33, Jāņupe 14.34, Celtnieks 
14.35, Dāvi 14.36, Ābeles 
14.37, Kalniņi 14.43, Pagrie-
ziens uz Olaini 14.44, Dambji 
14.45, Apšukalni 14.47 Lu-
baušu ciems 14.50, Jaunolaine 
14.53,  Olaines pilsēta 15.00.

Olaines pilsēta 18.00, 
Jaunolaine 18.15, Lubaušu 
ciems 18.18, Apšukalni 18.21, 
Dambji 18.23, Pagrieziens uz 
Olaini 18.24, Kalniņi 18.25, 
Ābeles 18.31, Dāvi 18.32, 
Celtnieks 18.33,  Jāņupe 
18.34, Puriņi 18.35, Ozollejas 
18.36, Lazdas 18.37, Lībieši 
18.38, Ceriņi 18.39, Medņi 
18.40, Mežsētas 18.41, Tul-
pe 18.43, Zīles 18.45, Egles 
18.46, Vaivadi 18.50.

Autobusu “Vaivadi – 
Jaunolaine – Olaine” 
maršruta saraksts

Joprojām aicinām iedzī-
votājus pieteikties izdevuma 
“Olaines Domes Vēstis” sa-
ņemšanai Jūsu pasta kastītē! 

Pakalpojuma saņemšanai 
jāaizpilda speciālā pieteikuma 
forma: 

• klātienē - uz vietas pašval-
dībā – Zemgales ielā 33, Olai-

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!

nē, Meža ielā 2, Jaunolainē un 
Gaismu bibliotēkā (Gaismas 
ielā 1-1, Gaismās, Stūnīšos);

• pa pastu, uz adresi Zem-
gales iela 33, Olaine, Olaines 
nov., LV-2114, atsūtot aizpil-
dītu pieteikumu, kurš pieejams 
interneta mājas lapā www.olai-
ne.lv. 

Pašlaik izdevuma izplatīša-
nu saskaņā ar līgumu nodroši-
na Abonēšanas centrs Diena. 
Tāpēc gadījumā, ja izdevums 
netiek saņemts, lūdzam par to 
ziņot pašvaldībai – klātienē 
Apmeklētāju pieņemšanas un 
informācijas centrā, Zemgales 
ielā 33, Olainē vai telefoniski 
67146026, vai pa e-pastu olai-
nesdome@olaine.lv.

KAD KAS KUR

12.11.-4.12. Olaines gleznošanas studijas darbu izstāde  
“Ejam tālāk!”

Olaines Vēstures un mākslas muzejā,
Zemgales ielā 33, Olainē

17.11. plkst. 17:30 Ukraiņu cirks ar programmu “Transformers” Olaines Kultūras namā,
Zeiferta ielā 11, Olainē

17.11. plkst. 19:30 Ukraiņu cirks ar programmu “Transformers” Olaines Kultūras namā,
Zeiferta ielā 11, Olainē

22.11. plkst. 19:00
Olaines Kultūras centrs (Zeiferta 11) svin 20 gadus 

“Nāc draugs, svinēsim kopā!”
Deju teātra izrāde “TURpinĀJUMS”

Olaines Kultūras namā, 
Zeiferta ielā 11, Olainē

24.11. plkst. 17:00 Bardu autordziesmu koncerts Olaines Kultūras namā, 
Zeiferta ielā 11, Olainē

25.11. plkst. 15:00 Dueta “Sandra” koncerts Jaunolaines Kultūras namā,
Meža ielā 2, Jaunolainē

28.11. plkst. 18:30 Seminārs „Baha ziedi bērniem un viņu vecākiem” 
(Sīkāka info un pieteikšanās 29352622)

Biedrības „Pumpurs” telpās
Jelgavas ielā 15, Olainē

8.12. plkst. 16:00 Mūzikas stunda „Kā atraisīt bērna mūzikas mīlestību 
un dotības?” (Sīkāka info un pieteikšanās 29352622)

Biedrības „Pumpurs” telpās
Jelgavas ielā 15, Olainē

10.12. plkst. 18:00 Ziemassvētku dāvanu darbnīca
(Sīkāka info un pieteikšanās 29352622)

Biedrības „Pumpurs” telpās
Jelgavas ielā 15, Olainē

16.12. plkst. 18.00

 Koncerts “Skan Ziemassvētku zvani” 
Piedalās koris “Dziesma”, ansamblis “Undīne”, kvar-
tets “Jaunie elementi” un Jelgavas zvanu ansamblis 

“Accelerando”

Olaines Kultūras namā, 
Zeiferta ielā 11, Olainē

20.12. plkst. 17.00 Ziemassvētku eglīte bērniem “ Apkārt tik balts...” Pie-
dalās “Olaines Cālīši ” un folkloras kopa Dzedzieda

Olaines Kultūras namā, 
Zeiferta ielā 11, Olainē

28.12. plkst. 20.00 Vecgada atpūtas vakars
Spēlē „ Mūzikas Kolekcija”

Olaines Kultūras namā, 
Zeiferta ielā 11, Olainē


