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Par tradicionālu pasākumu Olai-
nes novadā ir kļuvis jau daudz-
kārt notikušais pasākums Jauno-
lainē – Olaines novada Ģimeņu 
diena. Arī šogad šis pasākums 
neizpalika un kļuva par siltu, 
mīļu un jauku kopā pavadīšanas 
brīvdienu Olaines novada ģime-
nēm.
Pasākums tika atklāts ar bērniem 
zināmu un mīļu V. Sutejeva stās-
tu varoni Pifu no stāstu grāmatas 
"Pifa piedzīvojumi", ko šoreiz 
iedzīvināja un mīļi izdziedāja 
Jaunais Miltu teātris un bērnu 
vokālais ansamblis "Karamele". 
Pēc izrādes bērni ar vecākiem 
devās uz Jaunolaines stadionu, 
kur varēja baudīt dažādas akti-
vitātes – ļauties priekam, lēkājot 
piepūšamajā atrakcijā, radoši 
izpausties, griežot, līmējot un 
krāsojot, un kopā ar vecākiem 

ļaujoties sportiskām aktivitātēm, 
kuras šogad bija īpaši asprātīgas 
un aizraujošas ikvienam. Ģime-
nes varēja pārbaudīt spēkus gan 
kā komanda, gan individuāli. 
Bija iespēja piedalīties tēvu – 
dēlu vai meitu – māmiņu stafe-
tēs.
Šī diena tiem, kas vēlējās jauki 
pavadīt laiku un nebaidījās no 
vēja, izvērtās patiesi jauka un 
sirsnīga. Paldies ikvienai ģime-
nei, kas ar savu smaidu šo dienu 
padarīja gaišāku.

Olaines kultūras centrs vēlas 
teikt mīļu paldies par veiksmīgu 
sadarbību pasākuma organizē-
šanā Olaines sporta centram un 
pirmskolas izglītības iestādei 
"Magonīte", un par atbalstu – 
"Skrīveru saldumiem" un "Fa-
zer".

Līgodama vien atnāca
Tā līksma Jāņu diena
Pār siliem, pār mežiem,
Pār miezīšu tīrumiem.

BĒRNI UN VECĀKI SVIN 
ĢIMENES DIENU

Olaines novada pašvaldība

Izver sapni caur saules staru
Garu, garu
Un saki pats sev
"Visu varu!"  /Gunta Micāne/

 Olaines novada dome sveic 
abu Olaines vidusskolu  9. un 
12. klašu absolventus un viņu 
vecākus vienā no daudzajiem 
dzīves atskaites punktiem!
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OLAINES NOVADA SVĒTKI – SAULES 
SASILDĪTI UN PRIEKĀ PAVADĪTI

SPORTISKAIS GARS UN KARSTUMA REKORDI

Līdz ar 24. un 25. maiju aizri-
tējuši jau trešie Olaines novada 
svētki. Svētku laikā vienkopus 
tika pulcēti gan novada iedzī-
votāji, gan viesi no tuvākām un 
tālākām Latvijas vietām. Svētku 

dalībniekiem tika piedāvāta pla-
ša un neparasta svētku program-
ma.
Zemgales ielā pie ūdenstorņa 
pulcējās visdažādākie amatnieki 
un zemnieki, kuri interesentiem 

piedāvāja pašražotus lauku labu-
mus un amatniecības darināju-
mus. Šeit pulcējās arī folkloras 
kopa "Dzedzieda" ar ciemiņiem, 
apdziedot tirgotājus un aicinot 
arī citus izdziedāt dziesmas.
Aktīvākajiem svētku dalībnie-
kiem bija iespēja sevi pierā-
dīt strītbola turnīrā "Bombball 
2014", krosa sacensībās "Olai-
nes apļi 2014" un Inline hokeja 
turnīrā.
Pusdienas laikā Olaines pilsē-
tu apmeklēja ceļojošais cirks 
"BEZTEMATA". Tas pie mums 
bija ieradies ar žonglieri uz rite-
ņa, burvju mākslas profesori un 
"saucēju ratiem", kuri pārvieto-
jās pa Zemgales ielu un iedzīvo-
tājiem ziņoja par svētku dienas 
programmu. Pēc cirka izrādes 
tika atvērts arī zīlēšanas salons, 
kurā zīlniece piedāvāja mīlas 
dziras, žurku zāles un amuletus. 
Bet turpat netālu iedzīvotājus 
priecēja čigānmeitenes no deju 
grupas "Oriental flower".
Pēcpusdienā pie Olaines Kul-
tūras nama notika koncerts bēr-
niem "Pie Alises brīnumzemē", 
kurā piedalījās mūsu novada 
kolektīvi – popgrupa "Domino", 
vokālie ansambļi "Olaines cālī-
ši" un "Serpentīns", kā arī viesi 
– popgrupa "Karamele". Paralēli 
koncertam bērniem bija iespē-
ja radoši izpausties darbnīcās, 
veidojot ziedus un dažādas citas 
figūriņas. Bērniem par prieku 
bija ieradušies arī pasaku tēli no 
"Alises brīnumzemes".
No plkst.17:00 Olaines Mež-
aparka estrādē ikvienam bija 

iespēja parādīt savas dziedāša-
nas prasmes Latvijas karaoke 
čempionāta atlasē "Dziesmu 
kari 2014". Konkursa atlasē pie-
dalījās vairāk nekā divdesmit 
dalībnieki, starp kuriem tika no-
skaidroti divi labākie dziedātāji, 
kas pārstāvēs Olaini konkursa 
finālā 4. un 5. oktobrī uz Tallink 
kuģa M/S Isabelle, jūras ceļo-
juma Rīga – Stokhoma – Rīga 
laikā. Par labākajiem tika atzīti 
Armands ar dziesmu "Griezī-
te" un ar dziesmu "Viss nāk un 
aiziet tālumā". Olaines konkursa 
atlases ekspertu grupu veidoja 
Olaines Kultūras centra pašdar-
bības kolektīvu vadītāja Sanita 
Šeflere, vokālā pedagoģe Aija 
Liepiņa, daudzu starptautisko 
vokālo konkursu laureāte Vikto-
rija Jansone un Latvijas karaoke 
čempionāta 2013. uzvarētājs Re-
nars Mastiņš. 
Olaines stadionā notika īpašs 
pasākums – deju lieluzvedums 
"Viss atkal ir kā senāk", kura lai-
kā kopā tika pulcēti vairāk nekā 
1400 dejotāju no visas Latvijas, 
tostarp pašmāju kolektīvi- vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs "Ja-
nita", bērnu deju kolektīvs "Oļi" 
un "Pienenīte", 1. un 2.vidussko-
las kolektīvi un Olaines pirm-
skolas iestāžu deju kolektīvi. Šos 
mazos dziesmu un deju svētkus 
vadīja Imants Vekmanis. Visa 
koncertuzveduma idejas autori , 
režisori un horeogrāfi bija Jānis 
un Anita Precinieki, un Taiga 
Ludborža.
Pēc deju lielkoncerta ikviens 
tika aicināts Studentu pūtēju 

orķestra pavadībā doties svētku 
gājienā no Olaines Stadiona uz 
stadionu pie Olaines 2.vidussko-
las, kur visiem kopā bija iespēja 
noskatīties ūdens strūklaku sa-
lūtu "Ūdens melodijas". Vakara 
noslēgumā Olaines Mežaparka 
Estrādē uzstājās grupa "P.V.N.".
Otrajā svētku dienā ikviens tika 
aicināts kopā ar Olaines Vēstu-
res un mākslas muzeja darbinie-
kiem doties ekskursijā "Iepazī-
sim savu novadu". Ekskursijas 
laikā tika apskatītas ievēroja-
mākās vietas Olaines novadā un 
Uzvaras līdumā apciemots me-
tālkalējs.
Olaines Kultūras centrs izsaka 
lielu pateicību svētku tapša-
nas un norises procesā visiem 
brīvprātīgajiem Ievas Rokules 
vadībā, Olaines 1.vidusskolas 
darbiniekiem un īpaši Daigai 
Mihailovai, Valentīnai Makar-
čukai, Lilijai Andreičukai, Jurim 
Odiņam, OŪS darbiniekiem un 
īpaši Mārcim Mazuram, Andrim 
Gailim, Ilmāram Adeļevičam 
un Andrejam Marčenkovam, 
Olaines Sporta centram un īpaši 
Stadiona darbiniekiem, Olaines 
pašvaldības un Valsts policijas 
darbiniekiem un visiem Olaines 
novada svētku apmeklētājiem. 
Šie svētki mums visiem izdevās 
un radīja vienotības un kopī-
bas sajūtu!

Olaines Kultūras centra
direktore Lelde Retca, 
pasākumu organizatore
Vita Jansone un projektu
vadītāja Linda Vagale

Olaines novada svētku norises 
laikā Olaines Sporta centrs rūpē-
jās par sportiskām aktivitātēm, 
kas nu jau kļuvušas par tradīciju 
un neiztrūkstošu svētku sastāv-
daļu.
Trešo gadu pēc kārtas norisinā-
jās krosa skriešanas sacensības 
"Olaines Apļi", kur uz starta 
šajā karstajā dienā stājās 348 da-
lībnieki. Šis bija jauns dalībnie-
ku skaita rekords. Olaines Sporta 
centrs priecājās par šī skrējiena 
augošo popularitāti un visiem 
atbraukušajiem ciemiņiem no tā-
lākām un tuvākām pilsētām – Rī-
gas, Mārupes, Jelgavas, Ogres, 
Bauskas, Salacgrīvas, Carnika-
vas, Emburgas, Valmieras, Viļā-
niem, Līvāniem, Liepājas u.c.
 Dalībnieki skrēja trīs distances 
– 5km, 7km vai 10km. Mazā-
kajiem un ņiprākajiem dalībnie-
kiem bija sagatavotas dažāda 
garuma trases Mežaparka celi-
ņos. Olaines Sporta centrs vēlas 
izteikt milzīgu pateicību visiem 
dalībniekiem un skrējēju atbals-
tītājiem par piedalīšanos šajā 
pasākumā un visiem ciemiņiem 
novēl atgriezties pie mums arī 

nākošajā gadā.
Olaines novada svētki neiztika 
arī bez tik iemīļotajām streetball 
sacensībām "Bombball 2014", 
kas pulcēja dažāda vecuma un 
dzimuma komandas Olaines 
2.vidusskolas atjaunotajā bas-
ketbola laukumā. Komandas 5 
stundu garumā cīnījās ne tikai 
par medaļām un saldajiem kliņ-
ģeriem, bet arī piedalījās 3 pun-
ktu metienu konkursā, kur bija 
iespēja laimēt dāvanu kartes no 
"Picu darbnīcas". Meiteņu grupā 
otro vietu izcīnīja komanda "Uz 
pieredzīti", bet pirmo "Sabīnes 
piedūriens". Jaunākajā puišu 
grupā otro vietu ieguva koman-
da "Snagyolo", bet pirmo "Wild 
Boyz". Vecākajā vīru grupā, kur 
konkurence bija lielāka trešo 
vietu ieguva "O.C. – U.D.", otro 
vietu – "Mutanti", bet pirmo vie-
tu sīvā cīņa ieguva "Resnie Put-
ni".
Nu jau arī neiztrūkstoša nova-
da svētku sportiskā sastāvdaļa 
ir Inline hokeja sezonas atklā-
šanas pirmais miniturnīrs, kas 
tiek aizvadīts Olaines Slidotavā. 
Visiem Inline hokeja faniem par 

prieku sacensību finālspēles tika 
pārraidītas arī sportacentrs.com 
mājas lapā. Trešo vietu minitur-
nīra izcīnīja komanda "Pirāti", 
otro vietu mūsu pašu komanda 
"Olaine", bet pirmo vietu ieguva 
komanda "Jelgava".
Olaines Sporta centra kolektīvs 
vēlas izteikt lielu paldies visiem 

sportisko pasākumu dalībnie-
kiem, skatītājiem un atbalstī-
tājiem. Kā arī visiem, kas palī-
dzēja šiem pasākumiem izdoties 
– Olaines novada Domei, sporta 
biedrībai "Sportlat", Olaines 
Kultūras centram, Olaines 1.vi-
dusskolas brīvprātīgajām meite-
nēm un Līgai Gulbei, Danielai 

un Maksimam no Olaines Mehā-
nikas un Tehnoloģijas koledžas, 
Inetai Šķilai no "Swedbank", 
Edvīnam Ausējam ar palīgiem, 
Latvijas Inline hokeja biedrībai 
un Andrim Antoņēvičam, māks-
liniecei Maijai Gobai, kā arī liels 
paldies Olaines novada pašvaldī-
bas policijai.
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Olaines novadam ir izdevies 
uzbūvēt labu atpūtas un spor-
tisku iespēju infrastruktūru – ir 
uzbūvēta Mežaparka estrāde, ir 
lielisks stadions, ir celiņi, kur 
skrituļot un braukt ar velosipē-
du. Pats ziemā slidoju, vasarā 
spēlēju tenisu, apmeklēju kon-
certus, un to visu novērtēju. Pa-
tīk arī tas, ka pašvaldība dažādās 
aktivitātēs iesaista jauniešus, un 
dod viņiem iespēju izpausties ar 
savām idejām. 
Tomēr novada koptēlā vēl jū-
tams tāds vecišķums un postso-

ciālisms, novada mārketings 
varētu būt daudz spēcīgāks, ko-
šāks, inovatīvāks un modernāks, 
lai novads būtu pamanīts arī 
Latvijas mērogā. Ne līdz galam 
apmierina arī izglītības kvalitāte. 
Lielākā – Olaines 1.vidusskolu 
skolu reitingos nav pat pirma-
jā piecdesmitniekā, turpretim, 
piemēram, Siguldas valsts ģim-
nāzija ir astotā. Citās pierīgas 
skolās bērni jau stundās strādā 
arī ar planšetdatoriem. Redzot 
arī, cik vidussskolēni braši pīpē 
aiz veikala "Elvi" stūra, pašā no-
vada centrā, bet garām lepni un 
klusējot "aizkuģo" pašvaldības 
policijas treknais auto, neteiktu 
arī, ka viņi būtu savos uzdevumu 
augstumos.     

Guntis Bojārs,
Olaines iedzīvotājs

OLAINES NOVADAM PIECI GADI

Lai arī ir pagājuši pieci gadi, 
kopš novada izveides, es perso-
nīgi kā Olaines iedzīvotāja ad-
ministratīvi teritoriālo reformu 
neizjūtu kā pārmaiņas, jo mana 
ikdienas dzīve pārsvarā tomēr rit 
pilsētā. Domāju, ka novada iz-
veidi vairāk izjūt tie cilvēki, kas 
dzīvo ārpus pilsētas. Pozitīvās 
lietas, kas mani priecē – Olaine 
pēdējo gadu laikā ir kļuvusi tī-
rāka un sakoptāka. Domāju, ka 
dažādu paaudžu iedzīvotāji prie-
cājas gan par veloceliņiem, gan 
bērnu laukumiem, kā arī atpūtas 
vietām, kur var pavadīt brīvo 

laiku un vienkārši priecēt acis. 
Tomēr apbēdina tas, ka iedzīvo-
tāji ne vienmēr spēj novērtēt šos 
jaunievedumus un sakopto vidi. 
Kamēr cilvēki smēķēs un čurās 
kāpņu telpās, spļaus uz ielām, 
lauzīs un demolēs, situāciju pil-
sētā uzlabot būs grūti. Uzskatu, 
ka par pilsētas vides piecūkoša-
nu būtu piemērojams adminis-
tratīvais sods, un tas būtu darbs 
pašvaldības policijai. Tomēr 
neko daudz uz Olaines pašval-
dības policijas iesaisti neceru. 
Diez vai policijas amatpersonas, 
kas ar policijas marķēto auto 
dodas uz Līduma karjerām cept 
gaļu, izpelnās jebkādu uzticību. 
Tas ir klajš nihilisms pret iedzī-
votājiem un nav pieņemama rī-
cība. Kā var nodrošināt kārtību 
un tiesiskumu kāds, kas pats to 
grauj jau pamatos? Esmu prie-
cīga, ka beidzot arī Sila kapos 
top cilvēka izvadīšanai cienīga 
kapliča, taču joprojām mulsina 

kapu un peldvietas tuvums jeb 
tas, ka abas šīs vietas nav fiziski 
nodalītas. Manuprāt, pašvaldībai 
ir jārod kāds risinājums, lai sēro-
jošiem cilvēkiem, pavadot kādu 
pēdējā gaitā, nav jābrauc pa ceļu, 
kur abās pusēs ir atpūtnieku auto 
un arī paši atpūtnieki peldkostī-
mos, ar savām izklaidēm un tml. 
Uzskatu, ka ieviest labas pār-
maiņas un sasniegt mērķus būs 
daudz lētāk, ātrāk un vieglāk, ja 
pašvaldība lēmumu pieņemšanas 
procesā un realizācijā vairāk ie-
saistītu un uzklausītu iedzīvotā-
jus. Jāatceras – kārtība apkārtējā 
vidē nav atkarīga tikai no paš-
valdības! Kārtība un attieksme 
vispirms sākas ikvienā no mums, 
katra pašā prātā un attieksmē. 
Kamēr kādam būs pieņemami 
lauzt, kādam būs jāmeklē, kas to 
labos un kas par to maksās.

Ineta Valdmane
Olaines iedzīvotāja

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 2009. gadā tika izveidots Olaines novads, apvienojot Olaines pilsētas un Olaines pagasta teritorijas.
Ir pagājuši 5 gadi kopš novada izveides. Vai kaut kas ir mainījies šajā laikā? Kādi ir novada iedzīvotāju ieguvumi vai zaudējumi? Kā viņi vērtē savu dzīvi novadā?

Šos un citus jautājumus uzdevām Olaines pagasta un Olaines pilsētas iedzīvotājiem, lai uzzinātu viņu viedokli par novada pirmo piecgadi.

Pēdējos gados ir uzlabojusies sa-
darbība ar pašvaldības darbinie-
kiem un uzņēmumu vadītājiem, 
jo sadarbībai ar kooperatīviem 
ir izveidotas jaunas darbavietas, 
un uzlabojusies kooperatīviem 
sniegto atbalsta pasākumu kva-
litāte, īpaši juridiskajos un pār-
valdības jautājumos – saņemam 
konkrētu atbalstu – konsultācijas 
darba uzlabošanai ar kooperatīva 
biedriem. Ir atrisināts mums ļoti 
sāpīgais jautājums satiksmei ar 
Olaini – tieša bezmaksas autobu-
sa satiksme ar Olaini 2x nedēļā 
un skolēnu autobuss. Konkrēti 
– atbildot uz DKS "Celtnieks" 
lūgumu, Olaines novada pašval-
dība renovēja kooperatīvam pie-
braucamā ceļa posmu 500 metru 
garumā, atjaunojot brauktuves 
virskārtu. Atsaucīga ir arī Paš-
valdības policija, īsā laikā reaģē 
uz ziņojumiem par iespējamiem 
likumpārkāpumiem – un tas ir 
ļoti svarīgi, ņemot vērā mūsu at-
rašanās vietu – īpaši ziemā. Ļoti 
laba sadarbība ir ar AS "Olaines 
ūdens un siltums" atkritumu iz-
vešanas un citu pakalpojumu 
nodrošināšanā. Jauna iespēja 
kooperatīviem būt radošiem 
un risināt savas problēmas ar 
pašvaldības palīdzību ir koope-

ratīva izstrādātā projekta līdzfi-
nansēšana 50% apmērā, pat to 
projektu līdzfinansējuma daļai, 
kuri saņem Eiropas fondu finan-
sējumu. Eiropas Savienības fon-
du finansējumu varētu piesaistīt 
vairāk, bet pietrūkst cilvēkresur-
su to kvalitatīvai sagatavošanai 
un īstenošanai – te varētu palī-
dzēt biedrību izveidošana, caur 
kurām piesaistīt Eiropas fondu 
finansējumu. Paldies Ilzei Ma-
zurei par konsultācijām projektu 
izstrādes gaitā, tikai vajadzētu 
padomāt, kā palielināt projektu 
sagatavošanas palīgu/konsultan-
tu kapacitāti pašvaldībā. Esam 
pateicīgi par atbalstu mūsu pro-
jektu iniciatīvām un teritorijas 
sakārtošanas darbībām, kā arī at-
saucību kārtojot kooperatīviem 
nepieciešamos jautājumus – ceļa 
zīmju uzstādīšana, darbs ar nesa-
kopto zemes gabalu īpašniekiem 
un lietotājiem u.c.
Nākotnē mūsu lielākie darāmie 
darbi būs zemju meliorācija, 
nakts apgaismojuma ierīkošana 
un iekšējās infrastruktūras – ceļi, 
ielas, sakārtošana, arī atpūtas 
zonu ierīkošana, cilvēku izglī-
tošana dabas resursu un vides 
saglabāšanai/saudzēšanai. Ļoti 
lieli ieguldījumi nepieciešami 
būs kooperatīviem, kuri saviem 
biedriem nodrošina centralizēto 
ūdens apgādi un nav pieslēgu-
šies individuālai biedru apgādei 
ar elektroenerģiju.

Ruta Kalniņa DKS "Celtnieks" 
valdes priekšsēdētāja

Olaines novadu par savām mā-
jām saucu jau desmito gadu. 
Šajā laikā, protams, viss ir kriet-
ni mainījies. Olaine ir ļoti zaļa, 
sakopta un patīkama pilsēta. 
Priecē, ka pašvaldība ļoti domā 
par ģimenēm ar bērniem, – ir 
daudz rotaļu laukumu, ir visiem 
brīvi pieejams stadions, ir peld-
baseins, slidotava, skeitparks, 
ir izveidoti veloceliņi. Īpašs at-
balsts ir daudzbērnu ģimenēm.
Mani kā daudzbērnu mammu 
priecē tas, ka bērniem ir daudz-
veidīgas iespējas pavadīt savu 
brīvo laiku – gan atpūšoties brīvā 
dabā un aktīvi sportojot, gan arī 
iesaistoties dažādās ārpusstundu 
nodarbībās. Gribu ar labu vārdu 

uzteikt mākslas skolas skolotājas 
Ilzi, Aiju un Zandu, kuras neno-
gurušas cenšas mazajiem topo-
šajiem māksliniekiem iemācīt 
skaisti zīmēt un gleznot. Vienīgi 
nepatīk tas, ka bērniem mūzikas 
un mākslas skola atrodas tam 
nepiemērotās telpās – trūkst gan 
plašas koncertzāles jaunajiem 
muzikantiem, gan atbilstošas 
izstāžu telpas topošajiem glez-
notājiem. Arī tas, ka uz mākslas 
skolu jāiet garām frizētavai ar vi-
sām tās smakām un lakām, neko 
labu neliecina. Ļoti gribētos, lai 
mūsu novadā ir jaunuzcelta, īpa-
ši pielāgota Gaismas pils – mū-
zikas un mākslas skola, bērnu 
bibliotēka vienā mājā. 

Kultūras pasākumus pie mums 
var baudīt ikviens, ņemot vērā 
savas intereses un gaumi. Manu-
prāt, tiek padomāts par visiem. 
Pašvaldība centīgi atbalsta arī 
skolas un iesaistās to veiksmīgā 
darbībā. Šogad pirmo gadu ne-
vajadzēja pirkt ne vienu mācību 
grāmatu, ne arī darba burtnīcas. 
Turklāt ar grāmatām skolas tika 
nodrošinātas jau krietni iepriekš, 
pirms to pieņēma kā likumu visā 
valstī. Priecē, ka katrai klasei 
ir piešķirti līdzekļi mācību eks-
kursiju organizēšanai. Dome 
piedāvā bezmaksas autobusu da-
žādiem skolēnu izbraucieniem, 
vienīgi žēl, ka tas ir mazais au-
tobuss ar 19 vietām, jo tajā ne-

ietilpst neviena klase, kur nu vēl 
vecāki. Aicinu iegādāties lielāku 
autobusu, lai visi var braukt bez-
maksas ekskursijās. Reti kura 
pašvaldība nodrošina skolēnu 
pārvadājumus uz skolu un atpa-
kaļ pilnīgi bezmaksas. Mēs va-
ram būt lepni, jo mūsējā to dara. 
Tas tiešām ir apsveicami, ka au-
tobuss iebrauc mūsu ciematā, lai 
aizvizinātu skolēnus līdz viņu 

darba vietai.
Kopumā man patīk dzīvot Olai-
nes novadā, lai gan ir arī šādi 
tādi trūkumi – mums, Grēnes 
iedzīvotājiem, ļoti trūkst laba 
piebraucamā ceļa, ziemas tumsā 
trūkst apgaismotu ielu, bet mēs 
ceram, ka ar laiku tas viss mums 
būs.

Inga Pavloviča no Grēnēm

No laika, kad Olaines pagastā 
virmoja emocijas par pagasta un 
pilsētas apvienošanu vienā nova-
dā, pagājuši 5 gadi. Tika "lauzti 
šķēpi" un abas puses viena otrai 
uzdeva daudzus jautājumus, uz 
kuriem ne katru reizi bija pār-
liecinoša atbilde. Māca šaubas, 
vai pagasta cilvēki un viņu va-
jadzības nepaliks otrajā vietā. 
Pie apvienošanas tika pielaistas 
kļūdas, kuru dēļ novads zaudēja 
prāvus finanšu līdzekļus un ie-
spēju sakārtot dažu labu nepie-
ciešamu lietu. Bet ko sakārtot 
jaunajā novadā netrūka tad un 
netrūkst arī šodien.

Tomēr – atskatoties uz aizvadī-
tajiem gadiem, pagastā izdarītas 
ievērojamas un iepriecinošas 
lietas. Esam ieguvuši vairākas 
sakārtotas ielas un ceļus, tīru 
ūdeni, apgaismojumu kompak-
ti apdzīvotajās vietās, lieliskus 
veloceliņus, ērtas dzelzceļa pār-
ejas. Esam ieguvuši atbalstu gan 
jauniem, gan veciem cilvēkiem, 
plašākas iespējas attīstīt savas 
intereses, talantus u.t.t. Mēs, pa-
gasta un pilsētas cilvēki, esam 
kļuvuši tuvāki viens otram, lai 
gan joprojām neesam vienoti. 
Bet tas jau ir dabīgi, jo lauku cil-
vēks nav pilsētnieks. Lauku ie-
dzīvotājam ir savs dzīves ritms, 
savas vajadzības un uzdevumi, 
atšķirīgi no pilsētā dzīvojošā. 
Bet iespējas dzīvot interesantāk 
un pilnvērtīgāk ir augušas abām 
pusēm. Protams, ne viss, ko mēs 
vēlētos, ir piepildāms mazā lai-
ka posmā. Jā, man patiktu, ja pa 
veloceliņiem būtu iespējams ap-
braukt visu novadu un tas ietver-
tu arī mūsu vēstures objektus. 
Iepriecinātu, ja, piesaistot Eiro-
pas fondu līdzekļus, Pēternieku 
veco skoliņu izveidotu par ērtu 

pansionātu ar skaisti sakārtotu 
tam pieguļošo veco parku, ja tik-
tu vairāk piedomāts kā aizvadīt 
postošos palu ūdeņus, lai gan 
Medemciemā nupat ir paveikts 
atzīstams darbs šajā jomā. Būtu 
labi, ja uzņēmīgi cilvēki novadā 
spētu radīt jaunas darba vietas... 
Pagastam Jaunolainē vajadzīga 
laba ēdnīca un kafejnīca, kur ģi-
menes varētu paēst un patērzēt 
brīvajās dienās. Būtu vajadzīgs 
laba vides dizainera padoms un 
darbs, lai veidotu apkārtni, kas 
priecētu cilvēkus.  
Šajos 5 gados paveiktais devis 
man pārliecību, ka, apvienojo-
ties pagastam ar pilsētu, esam 
vairāk ieguvuši, kā zaudējuši, ir 
vairāk labā, kā sliktā. Ja cilvēki 
izmantos dotās iespējas, ja iegul-
dīs idejas, spējas un varēšanu, 
atbalstot un stimulējot viens otru 
un novada vadību labiem dar-
biem, mūsu novads kļūs arvien 
sakārtotāks, skaistāks, cilvēkiem 
tuvāks un mīļāks. To arī novēlu 
mums katram!

Rasma Upmale Biedrības 
"Pīlādzis" valdes priekšsēdētāja
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JAUNIEŠI BEZ MAKSAS VARĒS
APGŪT VIENU PROFESIJU 

Jau šoruden Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža piedā-
vā jauniešiem bez maksas apgūt 1 profesiju. Jaunajā mācību 
gadā piedāvājam iegūt šādu profesionālo kvalifikāciju: ana-
lītiskās ķīmijas tehniķis (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšē-
jā izglītība – 12 klases). 
Kāpēc izvēlēties šo profesionālo izglītības programmu? 
• Atbilstoši sekmēm var saņemt stipendiju līdz 115 eiro
 mēnesī. 
• Var iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, 
 ja to paredz konkrētā izglītības programma un tas 
 nepieciešams darba tirgū. 
• Nodrošināta kvalifikācijas prakses vieta. 
• Apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu
 un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā 
 (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana uz 
 kvalifikācijas prakses laiku un obligātās veselības pārbaudes
 izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.  
Uzņem: 
• Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) 
 bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var
 būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji,
 bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos 
 apmācību vai nodarbinātības pasākumos. 
• Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar 
 iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri var būt
 reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, 
 bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos
 apmācību vai nodarbinātības pasākumos, kuri profesionālo
 kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms 
 uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās profesionālās
 izglītības programmās. 
 
Profesionālā izglītības programma tiks finansēta Eiropas Soci-
ālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
specifiskā atbalsta mērķa 7.2.1. 2.kārtas projekta "Sākotnējās 
profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jau-
niešiem ietvaros" īstenošanas ietvaros.

MAIJS – STARPTAUTISKO PROJEKTU MĒNESIS

Olaines Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi koncertē Rundāles pilī

Maijs aizvadīts ne tikai novada 
svētku noskaņās, bet arī starp-
tautiskā gaisotnē, jo tikai viena 
mēneša ietvarā Olaines novada 
jaunieši paspējuši piedalīties 3 
dažādos starptautiskos projek-
tos. 
Aprīļa un maija mijā Olaines no-
vada Jauniešu domes priekšsē-
dētāja vietnieks Aleksandrs Ger-
žatovičs pavadīja nedēļu Moldo-
vā, kur kopā ar citiem jaunatnes 
darbiniekiem un jauniešiem no 
17 dažādām ES un EECA val-
stīm piedalījās apmācību kursā 
"TC Millenium development 
goals". Projekta mērķis bija ar 
neformālās izglītības metodēm 
paaugstināt jaunatnes darbinie-
ku un jauniešu zināšanas par 
Millenium Development uzde-
vumiem, kopīgi izveidot oficiālu 
informācijas bukletu par Mil-
lenium Development attīstības 
mērķiem, iegūt informāciju par 
Millenium Develpoment attīstī-
bas pieredzi Moldovā un dalī-

ties ar šo uzdevumu īstenošanas 
procesiem projektā pārstāvētajās 
valstīs. Pats Aleksandrs atzīst, 
ka ieguvis jaunas darba metodes 
un zināšanas par projekta tēmas 
mērķiem un uzdevumiem, kā 
arī ikdienā, esot saskarsmē ar 
17 dažādu valstu pārstāvjiem no 
jauniešu un nevalstiskajām orga-
nizācijām, apgūtas dažādas ne-
formālās izglītības pasniegšanas 
metodes, kuras plāno izmantot 
arī nākotnē.
Savukārt maija vidū pieciem 
Olaines novada izglītības iestāžu 
audzēkņiem bija iespēja doties 
jauniešu apmaiņas braucienā 
Itālijā, kur kopumā piedalījās 
36 jaunieši no Latvijas, Itālijas, 
Polijas, Bulgārijas, Turcijas un 
Ungārijas. Projekta mērķis bija 
pārvarēt komunikācijas stereoti-
pus ar tādām neverbālām meto-
dēm kā sportu, teātri un māks-
lu. Šie trīs izteiksmes veidi tika 
izmantoti kā noderīgi rīki, lai 
uzlabotu zināšanas par sevi un 

citiem, stiprinātu neformālās iz-
glītības apgūšanu un lai jaunie-
ši kļūtu par sociāli aktīviem un 
atbildīgiem Eiropas pilsoņiem, 
novērtējot ne tikai to, ko sniedz 
šāda veida jauniešu apmaiņas 
projekti, bet arī ko sniedz Eiro-
pas Savienība kopumā saviem 
pilsoņiem. 7 dienu laikā jaunieši 
ne tikai iepazina citas kultūras, 
daloties savā un citu pieredzē, 
bet arī darbojās komandās, lai 
veidotu prezentācijas plašākām 
publikām par ES piedāvātajām 
iespējām un konkrētā jauniešu 
projekta mērķiem. Iespēja ap-
meklēt gan vietējo pašvaldību, 
gan skolas un organizācijas lika 
aizdomāties par Eiropas pilsoņu 
neinformētību par šāda tipa ap-
maiņas projektiem un iespējām, 
ko piedāvā Eiropas Savienība. 
Tādēļ mūsu jaunieši nonāca pie 
secinājuma, ka ir nepieciešams 
arī turpmāk ne tikai piedalīties 
un organizēt, bet arī informēt pil-
soņus visās Eiropas Savienības 

un citās valstīs par šīm iespējām.
Trešā projekta norise bija te-
pat Olainē, kad novada svētku 
dienās tikai aizvadīta projekta 
"Handbook of positive European 
Citizen" tikšanās vizīte. Olaines 
novada pašvaldība, kā viens no 
sadarbības partneriem, organizē-
ja projekta aktivitātes, kuru tēma 
bija "Kultūras nozīme Eiropas 
pilsoniskās apziņas stiprināša-
nā". Latvijā viesojās 40 projektā 

iesaistīti jaunieši un pieaugušie 
no Polijas, Ungārijas un Liel-
britānijas. Galvenais projekta 
vizītes mērķis bija iepazīstināt 
ar savas valsts kultūru, lai gūtu 
priekšstatu par atšķirīgo un ko-
pīgo kultūras jomā starp valstīm.

Jaunatnes lietu speciāliste
Ieva Rokule
Projektu vadītāja
Ilze Mazure

21. maijs Olaines Mūzikas un 
mākslas skolas Mūzikas nodaļas 
audzēkņiem bija īpašs – viņi bija 
uzaicināti koncertēt Rundāles 
pilī, vienā no izcilākajiem baro-
ka un rokoko arhitektūras piemi-
nekļiem Latvijā.
Pils komplekss Olaines Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņus un 
skolas pedagogus sagaidīja bur-
vīgās pavasara noskaņās: ziedi 
parka dārzā, restaurētās telpas un 
interjers. Tiesa gan, pils burvību 
mūsu mūziķiem īsti neizdevās 
izbaudīt, jo kā jau īstiem māks-
liniekiem, visas domas bija par 
to, lai apgūto spētu parādīt vis-
labākajā kvalitātē. Un koncerts 
pils Baltajā zālē patiešām bija 
brīnišķīgs. Skanēja Arkandželo 
Korelli "Prelūdija" meiteņu trio 
- Lanas Osiņinas, Arinas Bardo-
vas un Violetas Jusenes izpildī-
jumā. Skatītāju nedalītu sajūs-
mu izpelnījās 2.klavieru klases 
audzēknes Beātes Ijas Bērziņas 
izpildītā Jura Karlsona kom-
pozīcija "Miglainā rītā". Savu 
meistarību apliecināja 8.vijoles 

klases audzēkne Arina Bardova 
ar Anrī Vjetāna "Fantāziju Apa-
sionāta". Taču gan ārzemju viesu 
– pils apmeklētāju, gan Rundāles 
novada Mūzikas skolas audzēk-
ņu un pedagogu vislielāko atzi-
nību izpelnījās mūsu skolas stīgu 
kamerorķestris Normunda Dreģa 
vadībā. Diriģenta aizrautība, sir-
snība un emocionalitāte atspogu-
ļojās arī orķestra sniegumā, kas 
saviļņoja klausītājus. Orķestra 
izaugsme nepilnu divu gadu lai-
kā ir ievērojama, tā ir sasniegusi 
atzīstamu rezultātu, ko aplieci-
nāja atskaņotais Ilonas Breģes 
"Pavasaris" no cikla "Vienkāršie 
gadalaiki", Jozefa Haidna "Čet-
ri divertismenti", un brīnišķī-
gā orķestra saspēle ar mūzikas 
skolas akordeona klases skolo-
tāju Samantu Čipinsku, izpildot 
Astora Pjacolla "Libertango". 
Kamerorķestra un viņu māksli-
nieciskā vadītāja daudzpusību 
apliecināja arī izvēlētais Anto-
nio Vivaldi "Koncerts divām 
vijolēm a-moll", kurā kā solistes 
sevi brīnišķīgi parādīja Viktorija 

Žukova un Arina Bardova. Pe-
dagoģes Larisa Rabecka, Anita 
Rulle, Aina Circene – Baumane, 
Ruta Cīrule, Ailita Vidauska un 
koncertmeistars Edgars Ščer-
bergs patiesi var priecāties par 
savu audzēkņu sniegumu šajā 
koncertā.
Olaines Mūzikas un mākslas 
skolas Mūzikas nodaļā talantīgu 
pedagogu vadībā vairāk kā 170 
audzēkņu apgūst stīgu, pūšamo 
un taustiņistrumentu spēli. Or-
ķestrī spēlē 25 audzēkņi. Šajā 
mācību gadā mūsu novada jau-
nie talanti ar teicamiem rezultā-
tiem ir piedalījušies arī vairākos 
starptautiskos konkursos, mu-
zicējuši vairākos koncertos gan 
Olainē, gan citviet Latvijā.
Šogad Mūzikas nodaļu absolvē 
13 audzēkņi. Visu maija mēnesi 
skolā noritēja ieskaites un eksā-
meni, bet koncerts Rundāles pilī 
bija kā skaists noslēgums šim 
mācību gadam. 
 
Speciāliste izglītības, kultūras un 
jaunatnes lietās Mārīte Zaube

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 Do-
mes Vēstis" savā pasta kastītē, 
tad piesakieties pakalpojuma 
saņemšanai. 

Pieteikuma forma pieejama 
www.olaine.lv un klātienē uz 
vietas pašvaldībā (Zemgales 
ielā 33, Olainē un Meža ielā 2, 
Jaunolainē) un Gaismu bibliotē-
kā (Gaismas ielā 1-1, Gaismās, 
Stūnīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma nu-
muri elektroniskā formā (sākot 
no 2006.gada) ir atrodami 
www.olaine.lv 

Projekta dalībnieki no Ungārijas, Polijas un Lielbritānijas
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MOBILAIS 
MAMOGRĀFS
OLAINĒ

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk 
savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4

mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 27.jūnijā,
pie Olaines veselības centra, Veselības ielā 5.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā ve-
selības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir 
bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas 

datuma). Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu – 
izmeklējums maksā EUR 2.85. Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta 

norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības 
dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai 

uz e-pastu info@mamografija.lv

Pamatojoties uz iedzīvotāju lūgumiem, Olaines novada dome vienojās 
ar pasažieru pārvadātāju AS "Rīgas Taksometru parks" par maršruta 
(Reiss Nr.5040) "Olaine - Sila kapi" un "Olaine - Pēternieku kapi" 

reisu izmaiņām. Turpmāk paildzinot stāvēšanas laiku Sila kapos līdz
2 stundām un Pēternieku kapos līdz 1,45 stundas. Minētās izmaiņas 

stājas spēkā no 2014.gada 31.maijā līdz 31.oktobrim

Pamatojoties uz iedzīvotāju lūgumiem Olaines novada pašvaldība 
nolēma veikt izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutā "Vaivadi – 

Jaunolaine – Olaine", novirzot ceturtdienas reisus caur Pēterniekiem 
izbraucot no Vaivadiem 9.00 un no Olaines pilsētas 14.10, papildinot 

pirmdienas reisu ar papildus pieturu Stīpnieki.
Izmaiņas stāsies spēkā 02.06.2014.

PIRMDIENAS:
No Vaivadiem 9.00, Egles 9.05, Zīles 9.07, Tulpe 9.10, Mežsētas 
9.12, Stīpnieki 9.22, Medņi 9.34, Ceriņi 9.35, Lībieši 9.36, Lazdas 
9.37, Ozollejas 9.38, Puriņi 9.39, Jāņupe 9.40, Celtnieks 9.41, Dāvi 
9.42, Ābeles 9.43, Kalniņi 9.49, Pagrieziens uz Olaini 9.50, Dambji 
9.51, Apšukalni 9.53, Lubaušu ciems 9.59, Jaunolaine 10.02, Olaines 
pilsēta 10.08.
No Olaines pilsētas 14.10, Jaunolaine 14.25, Lubaušu ciems 14.28, 
Apšukalni 14.31, Dambji 14.33, Pagrieziens uz Olaini 14.34, Kalniņi 
14.35, Ābeles 14.41, Dāvi 14.42, Celtnieks 14.43, Jāņupe 14.44, 
Puriņi 14.45, Ozollejas 14.46, Lazdas 14.47, Lībieši 14.48, Ceriņi 
14.49, Medņi 14.50, Stīpnieki 15.02, Mežsētas 15.12, Tulpe 15.14, 
Zīles 15.16, Egles 15.17, Vaivadi 15.20.
CETURTDIENAS: 
No Vaivadiem 9.00, Egles 9.05, Zīles 9.07, Tulpe 9.10, Mežsētas 
9.12, Rubeņi 9.17, Bites2 9.22, Pēternieki 9.30, Pārolaine (pietura uz 
ac A8) 9.33, Olaines pilsēta 9.47.
No Olaines pilsētas 14.10, Pārolaine (pietura uz ac A8) 14.25, 
Pēternieki 14.28, Bites2 14.36, Rubeņi 14.41, Mežsētas 14.46, Tulpe 
14.48, Zīles 14.50, Egles 14.51, Vaivadi 14.55.

UZ SILA KAPIEM
no Olaines (Parka iela) Sestdienās Svētdienās
Olaine (Parka iela) 9:00 11:35
Jaunolaine (Meža iela) 9:12 11:47
Sila kapi 9:30 12:00
 
NO SILA KAPIEM Sestdienās Svētdienās
Sila kapi 11:30 14:00
Jaunolaine (Meža iela) 11:45 14:15
Olaine (Parka iela) 11:58 14:30

UZ" PĒTERNIEKU KAPIEM"
Jaunolaines (Meža iela) Sestdienās Svētdienās
 Jaunolaine (Meža iela) 11:45  9:00
 Olaine (Parka iela) 11:58  9:12
 Peternieku kapi 12:15  9:30
 
NO "PĒTERNIEKU KAPIEM" Sestdienās Svētdienās
 Pēternieku kapi 14:00  11:15
 Olaine (Parka iela) 14:15  11:30
 Jaunolaine Meža iela) 14:28  11:45

Par maršruta "Olaine - Sila kapi" un 
"Olaine - Pēternieku kapi"

Informācija par autobusa (sabiedriskā transporta) 
"Vaivadi – Jaunolaine – Olaine"

REISU IZMAIŅĀM

MARŠRUTA IZMAIŅĀM

 "PUMPURA" AKTIVITĀTES 
PIRMAJĀ PUSGADĀ

Pirmais pusgads biedrībā Olai-
nes ģimeņu atbalstam "Pum-
purs" ir bijis piepildīts gan ar in-
formācijas bagātiem semināriem 
vecākiem, gan ar interesantām 
nodarbībām bērniem kopā ar ve-
cākiem. Cenšoties aicināt tos pa-
sniedzējus un lektorus, kas mūs 
pašus ļoti uzrunā, vienmēr prie-
cājamies, ja arī citām mammām 
un tētiem šīs tikšanās ir bijušas 
noderīgas un interesantas.
Nodarbības bērniem lielākoties 
bija balstītas uz Montesori peda-
goģijas principiem – sajūtu pie-
redzes veidošanu un attīstību un 
Visuma kopsakarību atklāsmi. 
Šīs tēmas izzināt palīdzēja uzai-
cinātā Montesori pedagoģe Eve-
līna Sproģe, kura novadīja divas 
aizraujošas nodarbības - "Sajust 
pasauli" un "Ievads zooloģijā". 

Bērniem bija iespēja piedalīties 
dažādās aktivitātēs un pārlieci-
nāties, cik svarīgs ir viss, kas no-
tiek ar mums pašiem un ar lietām 
mūsu tuvākā un tālākā apkārtē, 
un cik ļoti ciešām saitēm Visumā 
viss ir saistīts. Nodarbībā varēja 
piedalīties arī vecāki, lai vēlāk 
kopā ar bērnu visu izjusto, sa-
justo, iepazīto un izzināto varētu 
pārrunāt.
Pirmajā pusgadā arī vecāki varē-
ja uzzināt daudz jauna un iepazī-
ties ar interesantiem cilvēkiem. 
Februārī ciemos aicinājām vese-
līga dzīvesveida entuziasti, grā-
matas "Zaļās receptes" autori un 
"pH receptes" līdzautori, bloga 
"www.absolutsed.lv" veidotāju 
Ilzi Lipsku, kura mūs ieveda zaļo 
kokteiļu pasaulē un iepazīstināja 
ar dažādu dīgstu labajām īpa-

šībām. Informācijas bagāta un 
iedvesmojoša bija Dabas vides 
estētikas idejas autores Diānas 
Timofejevas vadītā nodarbība 
"Krāsaino graudu spēles", kurā 
uzzinājām par šo dabas mate-
riālu plašo pielietošanas spektru 
gan mūsu fiziskā, gan garīgā ķer-
meņa attīstībai un aktivizēšanai. 
Savukārt Sarmīte Makarova – 
www.mandalupasaule.lv autore, 
mandalu zīmēšanas nodarbībā 
mums mācīja ikdienas skrējienā 
kaut uz brīdi apstāties un ieklau-
sīties savā iekšējā pasaulē. Visu 
šo nodarbību laikā pārrunājām 
arī, kā gūtās zināšanas un piere-
dzi mēs – vecāki varam izmantot 
izglītības procesā, kvalitatīvi pa-
vadot laiku ar savu bērnu.
Vēl šajā pusgadā jau trešo reizi 
aicinājām vecākus uz semināru-
nodarbību "Montesori metode 
Tava bērna attīstībai". Šajā reizē 
runājām par bērna iekšējo sko-
lotāju, par sensitīvajiem perio-
diem, par to, ko mēs kā vecāki 
varam dot savam bērnam.
Lai iepazītos ar "Montesori" pe-
dagoģijas principiem un mate-
riāliem, pie mums ir viesojušies 
arī vecāki no Jelgavas bēbīšu 
skoliņas. Savā pieredzē un zi-
nāšanās par "Montesori" istabas 
izveidošanu un pasākumu orga-
nizēšanu vecākiem esam dalīju-
šies ar uzņēmīgiem cilvēkiem no 
Rīgas, Mārupes, Jelgavas un pat 
Liepājas. Otrajā pusgadā tiksi-
mies atkal jaunos semināros un 
nodarbībās. Esam izvirzījuši sev 
jaunus mērķus un jaunus izpil-
des termiņus. Pagaidām tos patu-
rēsim noslēpumā, bet ar tiem no-
teikti dalīsimies sociālajos tīklos
www.draugiem.lv/pumpurs/ un 
www.facebook.com/biedriba-
Pumpurs/. 
Mīļi gaidīsim ikvienu intere-
sentu uz nodarbībām un semi-
nāriem! 

Jolanta Briede

BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETNES
Šogad pirmo reizi Olaines novada pašvaldībā tika izsludināts konkurss bērnu un jauniešu vasaras nometņu 
projektiem. Kopumā konkursam tika iesniegti trīs projektu pieteikumi: viens no Olaines novada jauniešu 
biedrības "Māk-onis" un divi no Olaines Kultūras centra. Atbalstīti tika visi iesniegtie projekti:

Projekta iesniedzējs un nometnes nosaukums Pašvaldības līdzfinansējums 
 projektam (EUR)
Olaines novada jauniešu biedrība "Māk-onis", nometne "Es esmu" 1565,00
Olaines Kultūras centrs, nometne "Mans novada R.A.D.I.O." 645,00
Olaines Kultūras centrs, nometne "Radi savu filmiņu!" 672,00
 Lai pieteiktu bērnu un jauniešu dalību nometnēs, interesentus lūdzam sazināties ar projektu īstenotājiem:
Olaines Kultūras centrs: 67966148, Olaines novada jauniešu biedrība "Māk-onis": 67964333
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CA010 Rīgas apvedceļš – Virši
CA005 Tīreļi – atkritumu izgāztuve (no A8 līdz Medniekiem)
CB008 Kalte – Lubaušu ferma (no Mēza ielas līdz CB009)
CA002  Pēternieki – Ķesteri
CA006 Rubeņi – Lībieši
CA016 A-8 – Kūdras fabrika 
CB009 Rīgas apvedceļš – Birznieki – Jaunolaine no A5 līdz CB008
         Ceļš no V7 līdz d/s "Liepas", "Druva", "Jāņupe"
CA020  Codes ceļš – Strēlnieki (līdz baznīcai)
CA007 Pastnieki – Birzuļu ceļš (līdz Osājiem)
Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās uz pastiprināta esošā grants seguma 
pamata, gājēju celiņa izbūve. 
Kopējās izmaksas EUR 265 054,01 (t.sk PVN).

I – 25 Dalbes iela
 Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās uz pastiprināta esošā grants seguma 
pamata. Kopējās izmaksas EUR 136 368.94 (t.sk PVN)
2014. gadā paredzēts izbūvēt posmu līdz Ziemas kalnam (Asfaltbetona 
ieklāšana vienā kārtā uz pastiprināta esošā grants seguma pamata).
Kopējās izmaksas EUR 53 624.18 (t.sk PVN).

CB008 Kalte – Lubaušu ferma (no Meža ielas līdz CB009)
Esošā asfaltbetona gruntēšana un asfaltbetona virskārta ieklāšana 
Kopējās izmaksas EUR 312 815.25 (t.sk PVN).
2014. gadā paredzēts izbūvēt posmu no Meža ielas līdz SIA Velsens 
dzelzsbetona rūpnīcai. Kopējās izmaksas EUR 83 417.40 (t.sk. PVN).

 Ceļš Olaine – Mednieki 2.kārta (tehniskais projekts)
Jaunbūve – asfaltbetona ar ieklāšanu divās kārtās.
Kopējās izmaksas EUR 1 500 000(t.sk PVN).
2014. gadā paredzēts izbūvēt posmu no CA005 Tīreļi – Atkritumu izgāz-
tuve līdz Grēnes ciemam (jaunbūve, asfaltbetons vienā kārtā).
Kopējās izmaksas EUR 144 481.23 (t.sk. PVN).

 Stacija – Olaine piebraucamais ceļš, Pārolaine
Esošā asfaltbetona remonts, gruntēšana un asfaltbetona virskārta ieklāša-
na. Kopējās izmaksas EUR 25 560.65(t.sk PVN).

IL005 Priežu iela. Priežu iela turpinājums
Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās. Kopējās izmaksas EUR 18 667.15 
(t.sk PVN).

CB009 Rīgas apvedceļš – Birznieki – Jaunolaine (no A5 līdz A8)
Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās uz pastiprināta esošā grants seguma 
pamata. Kopējās izmaksas EUR 251 861.98 (t.sk PVN).

CA014  Cukurciema (ganu) ceļš. Akācijas iela
Asfaltbetona ieklāšana vienā kārtā uz pastiprināta esošā grants seguma 
pamata. Kopējās izmaksas EUR 85 517.96 (t.sk PVN).

CEĻA REKONSTRUKCIJAS DARBI REALIZĒJAMI
PĒC ŪDENS PROJEKTA REALIZĀCIJAS

 Vērdiņu iela
Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās uz pastiprināta esošā grants seguma 
pamata. Kopējās izmaksas EUR 128 104.15 (t.sk PVN).

CA024 Bērzpils – Brāļu kapi (no V13 līdz "Dommo biznesa parks")
Asfaltbetona ieklāšana vienā kārtā uz pastiprināta esošā grants seguma 
pamata. Kopējās izmaksas EUR 58 793.60 (t.sk PVN).

CB009 Rīgas apvedceļš – Birznieki – Jaunolaine (2. kārta)
Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās uz pastiprināta esošā grants seguma 
pamata. Kopējās izmaksas EUR 215 360.64 (t.sk PVN).

CA 032 Vecais Iecavas ceļš (piebraukšana Jāņupes karjeram)
Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās uz pastiprināta esošā grants seguma 
pamata. Kopējās izmaksas EUR 267 431.30 (t.sk PVN).

CA010 Rīgas apvedceļš – Virši – turpinājums
Asfaltbetona ieklāšana vienā kārtā uz pastiprināta esošā grants seguma 
pamata. Kopējās izmaksas EUR 80 300.14 (t.sk PVN).

CB019 Uzvaras līdums – Ziemeļu mala (Pievedceļš Klīves karjeram)
Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās uz pastiprināta esošā grants seguma 
pamata. Izmaksas EUR 505 976.96 (t.sk PVN).

CB008 Kalte – Lubaušu ferma
Esošā asfaltbetona demontāža, asfaltbetona ieklāšana divās kārtās uz pa-
stiprināta pamata. Kopējās izmaksas EUR 394 479.36 (t.sk PVN).

CA005 Tīreļi – atkritumu izgāztuve (turpinājums)
Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās uz pastiprināta esošā grants seguma 
pamata. Izmaksas EUR 743 830.56 (t.sk PVN).   

Olaines novada ceļi tiek sadalīti prioritārā secībā, ņemot vērā transporta 
intensitāti, deklarēto iedzīvotāju skaitu konkrētajā apdzīvotajā vietā un 
esošo ceļa stāvokli. PROGRAMMAS KOPĒJĀ IZMAKSAS 2014.-
2020.GADAM EUR 4 990 122.64 (t.sk. PVN). Programmu plānots rea-
lizēt atkarībā no pieejamā finansējuma līdz 2020.gadam.

OLAINES NOVADA CEĻU SEGUMA
REKONSTRUKCIJAS PROGRAMMA

2011. – 2020. GADAM

31.maijā Priekuļos, Cēsu olimpis-
kajā centrā tika noskaidroti šī gada 
spēcīgākie slalomisti skeitborda sla-
lomā. Dalībnieki startēja četrās gru-
pās – bērnu, junioru, dāmu un open 
grupa, kurā dalību ņēma Latvijā 
stiprākie vīrieši. Sacensības norisi-
nājās Milzu un Hybrid slaloma dis-
ciplīnās. Junioru grupā pārsteigumu 
sagādāja olainietis Artūrs Liskovs, 

kurš izcīnīja Latvijas čempiona ti-
tulu Junioru grupā. Milzu slalomā 
viņu apsteidza par favorītu uzska-
tītais vairākkārtējs pasaules kausu 
un Eiropas čempionātu medaļnieks 
liepājnieks Toms Dreiblats, Tomēr 
Hybrid slalomā Artūrs Liskovs 
pārliecinoši uzvarēja T.Dreibaltu, 
kas arī viņam ļāva kļūt par Latvijas 
čempionu kopvērtējumā skeitborda 

slalomā 2014 Junioru grupā. Artū-
ra Liskova treneris ir vairākkārtē-
jais Pasaules čempions un Ginesa 
rekorda turētājs Jānis Kuzmins. 
J.Kuzmins neslēpa gandarījumu par 
sasniegto un norādīja, ka regulāri un 
kvalitatīvi treniņi ir nesuši šādu re-
zultātu. Open grupā ļoti pārliecinoši 
triumfēja arī pats Jānis Kuzmins, 
izcīnot uzvaru abās disciplīnās un 
iegūstot Latvijas čempiona skeitbor-
da slalomā 2014 titulu. Otrajā vietā 
rīdzinieks Gustavs Gailītis, trešais 
liepājnieks Edijs Jermačenko. 
Jānim Kuzminam šī sezona veik-
smīga sākās jau maija sākumā Spā-
nijā, Maljorkā, kad tika izcīnīts zelts 
pirmajā šī gada pasaules kausa pos-
mā skeitborda slaloma sacensībās 
"Mallorca Slalom Grand Prix 2014". 
Šobrīd abi skeitbordisti trenējas 
Pasaules kausa posmam, kas notiks 
Milānā, Itālijā šī gada 14. un 15. 
jūnijā, taču svarīgākais starts abiem 
olainiešiem būs Pasaules čempio-
nāts Čehijā no 8. līdz 10.augustam.

Olaines motokrosa trasē šosezon no-
tiks starptautisku sacensību  Baltic 
Jungen Cup 2014 trīs posmi. Tas 
ir jauns sacensību seriāls jaunajiem 
motobraucējiem no visas Baltijas 
un citām valstīm, kurā piedalās mo-
tobraucēji no trīs gadu vecuma līdz 
pat 16 gadu vecumam! Šis sacensību 
seriāls tika izveidots, lai pēc iespē-
jas vairāk jauniešiem būtu iespēja 

izmēģināt spēkus īstās motokrosa 
sacensībās sagatavotās trasēs nevis 
pilsētas ielās vai citās nepiemērotās 
vietās. Papildus jauniešu braucie-
niem trasē redzēsim arī Open klases 
un Open Iesācēju klases pieaugušos 
braucējus, kas startēs tieši pēc Jau-
niešu otrajiem braucieniem. Būs 
kvalifikācija un divi finālbraucieni 
kā visās citās sacensībās.

OLAINES POSMI:
2.posms Baltic Jungen Cup: 
25.06.2014.
4.posms Baltic Jungen Cup: 
23.07.2014.
5.posms Baltic Jungen Cup: 
06.08.2014.
Vairāk informācijas un Motokrosa 
sacīkšu kalendārs šeit: 
www.motolama.lv

OLAINIEŠI JĀNIS KUZMINS UN ARTŪRS LISKOVS KĻŪST PAR 
LATVIJAS ČEMPIONIEM SKEITBORDA SLALOMĀ 

LIELISKI STARTI OLAINES VIEGLATLĒTIEM
20. maijā norisinājās Liepājas SSS atklātās sacensības E, D, C vecuma 
grupām. Olaini pārstāvēja 18 jaunie vieglatlēti. Ar lielisku sniegumu jā-
atzīmē Anete Paula Smikarste, kas izcīnīja 3.vietu (32 dalībnieki)  daudz-
cīņā – 60m, 300m, tāllēkšana un bumbiņas mešana. Tāpāt jāatzīmē Linda 
Megija Švekle, kas arī izcīnīja 3.vietu (9 dalībnieki)  daudzcīņā – 60m, 
60m/b, tāllēkšana un bumbiņas mešana. Lindai arī 2.vieta augstlēkšanā. 
Ralfs Mednis ieguva 1.vietu augstlēkšanā un Ēriks Spriņģis – 1. vietu 
lodes grūšanā.
24.maijā Ogrē norisinājās IAAF jauno vieglatlētu diena A grupai. Olaini 
pārstāvēja 4 dalībnieki. Ar lieliskiem lēcieniem  tālumā iepriecināja Ma-
tīss Kozlovskis, kurš izcīnīja 3.vietu (12 dalībnieki) ar rezultātu 6.20m, 
atpaliekot par nieka 1cm no  trešās vietas, un par 8cm no zelta godalgas. 
Tāpat ļoti labu ātrumu 100 m distancē parādīja Aldis Graudiņš, pārlieci-
noši tiekot finālā un izcīnot 4.vietu (16 dalībnieki).

NOVADA MĀKSLAS VINGROTĀJĀM – ZELTS
No 23. līdz 25.maijam Liepājas pilsētā norisinājās liels un nozīmīgs 
starptautisks turnīrs mākslas vingrošanā – "Vēju pilsētas kauss". Tajā 
piedalījās vairāk nekā 300 vingrotājas no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Baltkrievijas un Latvijas. Turnīrā dalību ņēma arī Olaines novada māks-
las vingrotājas – Marika Zavadska un Anastasija Kudrjavceva.
Senioru sporta klasē izcilu rezultātu uzrādīja Marika, izcīnot zelta medaļu 
vingrojumā ar bumbu un vālītēm. Kā arī izcili sevi parādīja Anastasija 
Kudrjavceva, izcīnot zelta medaļu vingrojumā ar apli. 
Olaines novada pašvaldība sveic abas sportistes ar augstajiem sasniegu-
miem!

Projektu nedēļas "Cilvēks.Vide.
Atkritumi" ietvaros vairāk kā 
simts Olaines 1. vidusskolas 
skolēnu apmeklēja AS "Olaines 
ūdens un siltums". Apmeklējuma 

laikā skolēni iepazinās ar sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu 
Olaines novadā un pilnveidoja 
savas zināšanas dalīto atkritumu 
šķirošanā. Tikšanās laikā uzņe-

muma pārstāvji labprāt atbildēja 
uz skolēnu un skolotāju uzdota-
jiem jautājumiem. Noslēgumā 
katra klase piemiņai saņēma 
uzņēmuma sertifikātu, kas aplie-
cina, ka audzēkņi ir iepazinušies 
ar atkritumu apsaimniekošanu 
Olaines novadā. Šādus projektus 
būtu nepieciešams īstenot biežāk 
un vairāk vērst uzmanību uz to, 
ko cilvēki iegūst šķirojot atkritu-
mus, lai šķirošana kā atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas daļa 
attīstītos daudz veiksmīgāk. Tā 
ir laba iespēja iesaistīties atkritu-
mu šķirošanas sistēmā tiem, kas 
līdz šim nav iesaistījušies vai 
nav izmantojuši šādu iespēju. 

BALTIC JUNGEN CUP 2014

PAR TĪRU UN SAKOPTU VIDI

Artūrs Liskovs cīņā par čempiona titulu
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DATI PAR 3 / 3 IECIRKŅIEM:
NR. Saraksts Zīmes Procenti Grozītās Negrozītās 
    zīmes zīmes
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 582 17.77% 479 103
2. Politiskā partija "Alternative" 113 3.45% 101 12
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 21 0.64% 15 6
4. "Par prezidentālu republiku" 3 0.09% 2 1
5. Latvijas Atdzimšanas partija 8 0.24% 5 3
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 14 0.43% 2 12
7. "SUVERENITĀTE" 4 0.12% 4 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 91 2.78% 76 15
9. Zaļo un Zemnieku savienība 231 7.05% 158 73
10. Latvijas Sociālistiskā partija 51 1.56% 43 8
11. Partija "VIENOTĪBA" 1256 38.35% 1093 163
12. "Latvijas Krievu savienība" 404 12.34% 356 48
13. "Latvijas attīstībai" 59 1.8% 45 14
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – 
 "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 402 12.27% 324 78

• Par grāmatu iegādi Olaines 1. 
un 2. vidusskolas 12.klašu, Olaines 
Mūzikas un mākslas skolas absol-
ventu apsveikšanai.

• Apstiprināt Olaines novada paš-
valdības bērnu un jauniešu vasaras 
nometņu projektu konkursa vērtēša-
nas komisijas protokolu.

• Par piekrišanu 10 zemes gabalu 
iegūšanai īpašumā.

• Par pirmpirkuma tiesību neiz-
mantošanu uz 6 nekustamajiem īpa-
šumiem.

• Izņemt no Rezerves zemes fonda 
3 zemes gabalus un noslēgt Lauku 
apvidus zemes nomas līgumus.

• Par zemes lietošanas tiesību iz-
beigšanu uz zemes gabalu un Lauku 
apvidus zemes nomas līguma nosēg-
šanu par zemes gabala iznomāšanu.

• Par zemes lietošanas tiesību iz-
beigšanu uz zemes gabalu un tā ie-
skaitīšanu Rezerves zemes fondā.

• Par Lauku apvidus zemes nomas 
līguma izbeigšanu un Lauku apvidus 
zemes nomas līguma noslēgšanu.

• Apstiprināt 8 nekustamo īpašu-
mu nomas tiesību izsoles protokolus 
un noslēgt Lauku apvidus zemes no-
mas līgumus ar nomas tiesību iegu-
vējiem.

• Par nekustamo īpašumu nokavētā 
nodokļa parāda un nokavējuma nau-
das samaksas termiņa pagarināšanu.

• Par zemes nomas līguma pārjau-
nojumu.

• Par zemes domājamās daļas pie-
kritības noteikšanu Olaines novada 
pašvaldībai zemes domājamās daļas 
nodošanu bez atlīdzības īpašumā.

• Izslēgt no Olaines novada paš-
valdības bilances atsavināto nekus-
tamo īpašumu.

• Ierakstīt dzīvokļa īpašumu ze-
mesgrāmatā uz Olaines novada paš-
valdības vārda.

• Par īpašuma īres tiesību izsoles 
noteikumu apstiprināšanu un komi-
sijas izveidošanu.

• Par grozījumiem Olaines novada 
ceļu seguma rekonstrukcijas prog-
rammā 2011. – 2020.gadam.

• Noteikt nekustamā īpašuma ze-
mes vienībai nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi.

• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam
• Par grozījumiem Olaines novada 
domes saistošajos noteikumos.

• Piešķirt domes priekšsēdētājam 
Andrim Bergam ikgadējo atvaļinā-
jumu.

• Izdarīt grozījums Olaines novada 
domes 2014.gada 23.aprīļa lēmumā 
"Par zemes ierīcības projekta nekus-
tamajiem īpašumiem apstiprināšanu, 
adreses un nosaukumu piešķiršanu, 
nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķu un apgrūtinājumu noteikšanu".

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Olaines novada pašvaldība 
atsavina tai piederošu nekustamo īpašumu Viršu ielā 23, 

Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines novadā.
kadastra numurs: 8080 001 0439 (sastāvošs no vienstāva dzīvojamās 

mājas ar kadastra apzīmējumu 8080 001 0439 001 un zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 8080 001 0439, 0.1988 ha platībā).

Izsole notiks 2014.gada 19.jūnijā plkst. 11.00, Olaines novada 
pašvaldības telpās, 2 stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines novadā.
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2014.gada 16.jūnijā, 
plkst.12.00.

TIEK UZSĀKTA 
ERAF PROJEKTA "DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS 

DRUSTU GATVĒ 10, OLAINĒ ENERGOEFEKTIVITĀTES
PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI" REALIZĀCIJA 

2014.gada vasarā ERAF projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Drustu gatvē 10, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas pasāku-
mi" ietvaros tiks veikti daudzdzīvokļu mājas renovācijas darbi. Šis ir 
pirmais ES Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais  
daudzdzīvokļu mājas renovācijas projekts Olaines pilsētā. Kopējās 
projekta realizācijas izmaksas EUR 186 749 (Ls 131 248), tai skaitā 
ERAF piešķirtais līdzfinansējums EUR 77 169 (Ls 54 235).

Līgums par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu starp AS "Olaines 
ūdens un siltums" un VA "Latvijas investīciju un attīstības aģentūra" 
noslēgts jau 2012.gada 30.novembrī. Projekta realizācijas beigu ter-
miņš – 30.11.2014. Pašlaik AS "Olaines ūdens un siltums" sadarbībā ar 
VA "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" ir veikusi nepiecieša-
mās iepirkuma procedūras renovācijas darbu līguma un būvuzraudzības 
pakalpojumu līguma noslēgšanai.
Projekta ietvaros plānots veikt sekojošus daudzdzīvokļu mājas 
Drustu gatvē 10 renovācijas darbus:
• ēkas gala sienu siltināšana 813 m2;
• ēkas pamatu cokola siltināšana 212 m2 un pamatu apmales
 atjaunošana 71 m2;
• bēniņu pārseguma siltināšana 490 m2 un jumta seguma remonts,
 ieklājot jaunu hidroizolācijas materiālu 510 m2;
• veco koka logu nomaiņa 160 m2;
• ēkas siltumapgādes sistēmas renovācija;
• ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija;
• ventilācijas sistēmas renovācija.
Projekta realizācijas rezultātā plānots nodrošināt sekojošu
mērķu sasniegšanu:
• paaugstināt ēkas energoefektivitāti, samazinot nelietderīgos
 siltuma zudumus. Plānotais siltuma patēriņa ietaupījums 20.76 %
 no esošā īpatnējā siltuma patēriņa, kas atbilst 145.5 MWh gadā. 
• novērst daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvkonstrukciju
 bojāšanos, un palielināt ēkas kalpošanas laiku;
• nodrošināt atbilstošu komforta līmeni ēkas iekštelpās, kā arī uzlabot
 ēkas vizuālo tēlu.
AS "Olaines ūdens un siltums" valdes loceklis Viesturs Liepa

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Olaines novada pašvaldība
par euro izsola sev piederoša neizīrēta divistabu dzīvokļa īpašuma 

Kūdras ielā 10-2, Olainē, Olaines novadā, īres tiesības uz 12 gadiem

Dzīvokļa īpašuma Nr. 2, Kūdras ielā10, Olainē, kopējā platība
48.20 kv.m., dzīvojamā platība 30.20 kv.m
Pie dzīvokļa īpašuma piederošā mājas kopīpašuma domājamā daļa 
4820/40780 un zemes kopīpašuma domājamā daļa 4820/40780.
Šie noteikumi attiecas tikai uz fiziskām personām
 (personu drīkst pārstāvēt izsolē uz pilnvaras pamata tikai laulātais):
• kuru pastāvīgi deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novada
 (pilsētas un pagasta) teritorijā;
• kuriem ir ikmēneša regulāri ienākumi
 (alga, citi regulāri ienākumi);
• kuru īpašumā (īpašnieks un tā laulātā) vai īres lietošanā 
 (atbildīgais īrnieks un tā laulātais) nav cita dzīvojamā platība
 vai māja.
DZĪVOKĻA īres lietošanas līguma termiņš – 12 gadi.
DZĪVOKĻA īres tiesību izsoles sākumcena noteikta EUR 800.00.
DZĪVOKĻA īres tiesību solis noteikts EUR 100.00.
Reģistrācijas nodeva noteikta EUR 15.00, (kura maksājama – rekvi-
zīti: Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr.90000024332, AS "Swedban-
ka", HABALV22, konts LV82HABA0551020841125). Izsoles reģis-
trācijas nodeva netiek atmaksāta.
DZĪVOKĻA īres tiesību izsole notiks 2014.gada 19.jūnijā plkst. 
10.00, Olaines novada domes telpās, 2 stāvā, sēžu zālē, Zemgales 
ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines novadā, 1.stāvā, Apmeklētāju un informācijas centrā, Olaines 
novada pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv. Ar Nekustamo īpašumu 
var iepazīties, vēršoties pie apsaimniekotāja AS "Olaines ūdens un 
siltums", Kūdras ielā 27, olainē, Olaines novadā (pie sekretāres).

Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2014.gada 16. jūnijā, 
plkst. 12.00.

PAZIŅOJUMS PAR SILTUMENERĢIJAS APGĀDES
PAKALPOJUMU TARIFA PROJEKTU

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •

Akciju sabiedrība "Olaines ūdens un siltums", 2014.gada 30.maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 
iesniedza siltumenerģijas apgādes tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas izdoto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku (2010.gada 14.aprīļa lēmums 
Nr.1/7, prot. Nr.16, 12.p.).

Sabiedriskā pakalpojuma Spēkā esošais tarifs Piedāvātais tarifs Plānotais tarifa  
veids (bez PVN) (bez PVN) samazinājums (%) 
Siltumenerģijas apgāde 66,60 EUR/MWh 59,25 EUR/MWh – 11 
 (46,81 Ls/MWh) (41,64 Ls/MWh) 
(Tarifi norādīti pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 277,46 EUR/t.nm3, dabasgāzes cenas lietotājam 
350,17 EUR/t.nm3, akcīzes nodokļa 17,07 EUR/t.nm3)
 
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2014.gada 1.oktobri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar  izmaksu samazinā-
šanos. Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteiku-
mus par siltumenerģijas apgādes tarifa projektu lietotājs var AS "Olaines ūdens un siltums, Kūdras ielā 27, Olainē 
darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.00,   iepriekš sazinoties ar  Tamāru Levicku, tālruņa numurs 67964281.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt AS"Olaines ūdens un sil-
tums", Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, e-pasts: olainesus@mail.lainnet.lv, fakss 67146711, kā arī 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, e-pasta adrese: 
sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2014.gada 21.maijā pieņēma lēmumu Nr.136 
(protokols Nr.18,10.p.) "Par akciju sabiedrības "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu tarifiem "(turpmāk – lēmumus Nr.136). Padome ir apstiprinājusi AS "Olaines ūdens un siltums" šādus 
tarifus:
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,62 EUR/m3 (bez PVN). 
Kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,85 EUR/m3 (bez PVN).
Kopējā cena par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu būs 1,47 EUR/m3 (bez PVN). Salīdzinājumā ar šobrīd 
piemēroto, kopējo cenu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu (1,64 EUR/m3 (bez PVN)), apstiprinā-
tā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu kopējā cena ir ar 10% samazinājumu. Tas nozīmē, ka A/S "Olaines ūdens 
un siltums" klientiem kopējā maksa par  ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem kļūs mazāka. Apstiprinātie tarifi 
stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā. 

PAR ŪDENI MAKSĀSIM MAZĀK

VĒLĒŠANU REZULTĀTI OLAINES NOVADĀ
Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014.gada 24.maijā. Balsstiesīgie: 11486. Nobalsojušie: 3294. Derīgas vēlēšanu ap-
loksnes: 3275. Derīgas vēlēšanu zīmes: 3239. Grozītās zīmes: 2703. Negrozītās zīmes: 536
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ASISTENTA PAKALPOJUMI

Vidējās paaudzes deju kolektīva "Janita"
15 gadu jubilejas koncertuzvedums
"Šim stūrītis, tam stūrītis, man pašam viducītis"
Ielīgošana novadā 
"Jāņu dienas Limuzīnu tūre"

Ielīgošanas pasākuma noslēguma koncerts

"Saulgriežu nakts dejas"

"Baltic Jungen Cup 2014" 2.posms
Sieviešu vokālā ansambļa "Ivuški" koncerts  
"Dziesmu virpulis"
Brīvdabas kino ceturtdiena

Bērnu brīvdienās "Vasara, vasariņa!" un horeogrāfijas
ansamblis "Vera" (Baltkrievija)
Olaines novada tenisa čempionāts

A.Manguļa koncertuzvedums "Zilo kalnu milzis" 
un dejas ar Balles orķestri
Bērnu brīvdienās – radošās darbnīcas

Brāļi Auzāni un Slavenais Jersikas orķestris

Olaines novada tenisa čempionāts

Olaines Mežaparka Estrādē
Ieeja bezmaksas

Olaines ūdenstornis, Ziemas kalns, 
Klīves karjers, Pēternieku muiža, 
Jānupe, Jaunolaines stadions
Jaunolaines Kultūras namā 
Ieeja bezmaksas
Olaines Mežaparka Estrādē
Ieeja bezmaksas
Olaines motokrosa trasē
Olaines Mežaparka Estrādē
Ieeja bezmaksas
Olaines Mežaparka Estrādē
Ieeja bezmaksas
Olaines Mežaparka Estrādē
Ieeja bezmaksas
Olaines Stadiona tenisa kortā

Olaines Mežaparka Estrādē
Ieeja bezmaksas
Jaunolaines Kultūras namā 
Ieeja bezmaksas
Olaines Mežaparka Estrādē
Ieeja bezmaksas
Olaines Stadiona tenisa kortā

20.06. plkst. 19:30

21.06. plkst. 16:00

21.06. plkst. 19:00

23.06. plkst. 21:00

25.06.
26.06. plkst 20:00

26.06. plkst. 22:30

28.06. plkst. 12:00

07.06.; 08.06.; 14.06.; 15.06.;  
28.06.; 29.06. 
05.07. plkst. 16:00

06.07. plkst. 12:00

11.07. plkst. 19:00

05.07.;06.07.;12.07.;
13.07.; 19.07.; 20.07.

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
jūnijā

70. gadskārtā
Bračiņu Māru
Foniku Nikolaju
Garkuli-Gureviču Veru
Namatēvu Lidiju
Šepovalovu Inu
Titovsku Veru
Zagumeņņiku Albertu
Zariņu Zentu

75. gadskārtā
Adamovu Lidiju
Dombrovski Aivaru
Dzelmi Jāni
Kaļiņinu Jevgeņiju
Nizhnik Svetlanu
Ozolu Imantu
Pelutieni Lūciju
Pētersoni Ainu
Rubeni Birutu
Svečkarjovu Mariju
Šteinerti Tamāru

80. gadskārtā
Cīruli Robertu
Dančausku Zentu
Kirillovu Galinu
Melli Martu
Pustovalovu Valentinu
Reimani Laimoni
Tiesnieci Aiju

85. gadskārtā
Gēreni Natāliju
Koroļovu Feodosiju
Puksti Annu
Užgalovu Agripinu

91. gadskārtā
Arnicāni Annu
Bocharovu Elenu

93. gadskārtā
Bļinovu Annu

94. gadskārtā
Kalēju Mirdzu
Meļikovu Olgu

98. gadskārtā
Iļjušenko Agripinu

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 jūnijā un jūlijā

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā no 12.05.2014. līdz 10.06.2014. reģistrētie mirušie

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Informāciju par izstādēm Olaines novada bibliotēkās varat iegūt www.olaineskultura.lv/lv/bibliotēkas

Eihmane Nadežda, 83 gadus veca, 12.05.2014
Baholdina Jevgeņija, 83 gadus veca, 01.06.2014

Belkins Sergejs, 61 gadus vecs, 27.05.2014.
Beļatičs Boļeslavs, 83 gadus vecs, 06.06.2014
Jankovskis Roberts, 82 gadus vecs, 01.06.2014

Jedčiks Eduards, 78 gadus vecs, 30.05.2014
Kozlovs Igors, 43 gadus vecs, 16.05.2014

Lasmane Maija, 77 gadus veca, 18.05.2014

Matesovičs Marjans, 69 gadus vecs, 18.05.2014
Seļivanova Svetlana, 73 gadus veca, 06.06.2014
Skripkins Aleksandrs, 58 gadus vecs, 12.05.2014

Timpere Valentina, 60 gadus veca, 16.05.2014
Usovs Aleksandrs, 41 gadus vecs, 29.05.2014
Žezlova Ludmila, 46 gadus veca, 16.05.2014
Landsmane Iveta, 46 gadus veca, 19.05.2014

KAD  KAS  KUR

OLAINES PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRS un
DABAS DRAUGU KOPA š. g. 5.JŪLIJĀ ORGANIZĒ

BRAUCIENU UZ LUBĀNU
 Braucienā plānots apmeklēt:
• J. ZĀBERA MUZEJU
• O. KALPAKA PIEMIŅAS VIETU UN KAPUS
• DABAS OBJEKTU "VELNA SKRODERIS"
• STĀSTĪJUMS PAR LUBĀNAS EZERU UN
 ZIVJU ZUPA PIE LUBĀNA

PAR BRAUCIENU INTERESĒTIES
OLAINES PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRĀ
tālr. 67966741 vai zvanot R. BABRAI 29192247

Asistenta pakalpojums ir pare-
dzēts cilvēkiem ar invaliditāti, 
kuriem vajadzīgs atbalsts, pār-
vietojoties ārpus mājokļa, kuras 
tā funkcionēšanas ierobežojumu 
dēļ nevar veikt pastāvīgi, lai 
nokļūtu vietā, kur viņi mācās, 
strādā, saņem pakalpojumus 
(piemēram, darbavieta, dienas 
centrs, poliklīnika, valsts iestā-
des u.c.), kā arī dažādām sabied-
riskām aktivitātēm.
PAKALPOJUMA
MĒRĶA GRUPA:
• pieaugušie cilvēki ar I vai II 

invaliditātes grupu, pamato-
joties uz Veselības un darb-
spēju ārstu valsts komisijas 
(VDEĀVK) atzinumu par 
asistenta pakalpojuma nepie-
ciešamību;

• bērni no 5 līdz 18 gadu vecu-
mam ar invaliditāti, pamato-
joties uz VDEĀVK atzinumu 
par īpašas kopšanas nepie-
ciešamību sakarā ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem.

Lai saņemtu pakalpojumu 
cilvēkam ar invaliditāti vai 
tās likumiskajam pārstāvim 
deklarētās dzīvesvietas paš-
valdības Sociālajā dienestā 
jāiesniedz:

• personas iesniegums ar lūgu-
mu piešķirt asistenta pakalpo-
jumu;

• Veselības un darbspēju ārstu 
valsts komisijas atzinums par 
asistenta pakalpojuma nepie-
ciešamību;

• izziņas/dokumenti/aplieci-
nājumi par nepieciešamību 
apmeklēt sociālās aktivitātes.

Lēmumu par asistenta pakal-
pojuma piešķiršanu pieņem 
pašvaldības Sociālais dienests. 
Asistenta pakalpojumu būs 
tiesīga sniegt fiziska persona, 
kurai ir pieredze cilvēku ar in-
validitāti aprūpē, vai kurai ir 
izglītība pedagoģijas, veselības, 
psiholoģijas vai sociālā darba 
jomā. Sociālais dienests noteiks 
sniedzamā asistenta pakalpo-
juma apjomu, tas var būt līdz 
40 h nedēļā atkarībā no cilvēka 
sociālajām aktivitātēm (stundas 
nedēļā),  vai tiesības saņemt 
vienreizējus asistenta pakalpo-
jumus. Asistenta pakalpojumu 
līdz 40 stundām nedēļā apmak-
sās no valsts budžeta līdzekļiem, 
pēc Sociālā dienesta iesniegtās 
atskaites Labklājības ministrijai.
Sociālās palīdzības nodaļas 
vadītāja I.Buiķe


