
Alūksnē 18. augustā, piedaloties 
valsts augstākajām amatperso-
nām, aizritēja Latvijas Pašval-
dību savienības (LPS) 28. kon-
gress, kurā par jauno priekš-
sēdētāju ievēlēts Auces novada 
domes priekšsēdētājs Gints 
Kaminskis. 

LPS līdzšinējais priekšsēdētājs 
Andris Jaunsleinis, kurš LPS va-
dīja 23 gadus, par savu aizieša-
nu paziņoja pirms gada. Olaines 
novada domi pārstāvēja priekš-
sēdētājs Andris Bergs ar viet-
niekiem Intu Purviņu un Alek-
sandru Čmiļu. Sveicot jauno LPS 
priekšsēdētāju, Andris Bergs 
vienlaicīgi pauda personiskas 
bažas: "Jaunajam vadītājam būs 
liels izaicinājums tuvākajos ga-

dos saglabāt LPS tikpat spēcīgu 
kā līdz šim, jo tendences rāda, ka 
gadu no gada 119 pašvaldībām 
intereses un prioritātes atšķiras. 
Tas ir loģiski, bet problēma ir 
tajā, ka šobrīd LPS noteicošā 
loma ir mazām pašvaldībām, jo 
tās skaitliski ir vairāk. Tas bieži 
vien nozīmē to, ka tiek atspo-
guļots pašvaldības viedoklis vai 
tiek lobēti jautājumi, kas nekādā 
mērā neatbilst lielo pašvaldību, 
tajā skaitā Pierīgas pašvaldību, 
interesēm. Pierīgas pašvaldības 
jau ir rosinājušas veikt izmaiņas 
statūtos noteiktajā balsošanas 
kārtībā, pielīdzinot balsošanas 
koeficientu iedzīvotāju skaitam, 
pret ko iebilda mazās pašval-
dības. Mans viedoklis – ja LPS 
netiks veiktas izmaiņas, tad ilg-

termiņā var gaidīt, ka dažas paš-
valdības izskatīs iespēju izstāties 
no LPS, jo neredzēs tam atdevi. 
Pašreizējā formātā ne vienmēr 
tiek pārstāvētas to intereses. No-
vēlu jaunajam priekšsēdētājam 
parādīt sevi kā personību, kas 
spēj izvirzīt jaunas idejas, pārlie-
cināt un panākt, ka iniciatīva dod 
rezultātus."

Kongresā tika apstiprinātas pie-
cas jaunas rezolūcijas, kā arī 
debatēti vairāki pašvaldībām 
aktuāli jautājumi. Izskanēja LPS 
Revīzijas komisijas ziņojums, 
tika apstiprināti LPS statūtu gro-
zījumi, kā arī tika debatēts par 
vairākām šī brīža aktuālākajām 
problēmām, ar kurām saskaras 
pašvaldības. Tāpat tika apstipri-

nāts jaunais LPS valdes sastāvs. 
Par priekšsēdētāja G. Kamins-
ka vietnieku no novadiem tika 
apstiprināts Smiltenes novada 

domes priekšsēdētājs Gints 
Kukainis, par vietnieku no pil-
sētām – Jelgavas pilsētas domes 
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
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Apmeklētājiem būs iespēja izbaudīt velosipēdu un kvadraciklu maršrutu  
Olaines purvā, kas šogad tiek organizēts sadarbībā ar moto klubu "Olaine".  

"Veselības centrs 4" speciālisti piedāvās veselības pārbaudes, un neizpaliks arī jau 
tradicionālās aktivitātes, mājražotāju tirdziņš un radošās darbnīcas.  

Interesentiem būs iespēja piedalīties foto-orientēšanās sacensībās. Sadarbībā ar 
"Rīgas mežiem" noskaidrosim, ko drīkst un nedrīkst darīt mežā,  

kā orientēties mežā un apgūsim praktiskās nodarbības. 

Aktieru ansamblis "Ilga" festivāla apmeklētājus priecēs ar koncertprogrammu un 
našķēšanos vella kalpu stilā. Sadarbībā ar šefpavāru Raimondu Zommeru un  

"Teātra bāru" būs iespēja cienāties ar meža veltēm.  
Notiks arī parka vārda došanas svētki un tradicionālā zibakcija.
Pirmā vakara noslēgumā apmeklētājus ar savu koncertu priecēs  

Intars Busulis un "Abonementa orķestris ".

Savukārt festivāla otrajā dienā dosimies ogošanas pārgājienā ar purva kurpēm 
pa Cenas tīreli. Svētku ie tvaros būs iespēja izbaudīt ne tikai jau iepriekš minētās 

aktivitātes, bet arī daudz ko citu, tāpēc aicinām sekot informācijai internetā un afišās!

Olaines novada vispārizglītojošās skolās jauno 
mācību gadu šogad uzsāks 1741 skolēns, un 197 
no tiem skolas durvis vērs pirmo reizi. Vēl viens 

jaunais mācību gads sāksies arī aptuveni 150 skolu 
un tikpat pirmsskolu pedagogiem. Savukārt novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs savas pirmās prasmes 

un iemaņas apgūs 960 novada bērni.
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Aizsākot rakstu sēriju "Olai-
nes novada uzņēmējs", stās-
tīsim jums par uzņēmējiem, 
ražotājiem, mājražotājiem, 
amatniekiem un pakalpojumu 
sniedzējiem, kas savu saim-
niecisko darbību veic Olaines 
novada teritorijā. Pamanīsim, 
iepazīsim, leposimies!
Saskaņā ar "Lursoft" datiem 
Olaines novadā darbojas vairāk 
nekā 1400 uzņēmumu. 

Ģimenes uzņēmums SIA "Ra-
došā Kompānija DIVI L", 
kuru vada Ineta un Māris Bēr-
ziņi, izgatavo un uzstāda stik-
lotas ziemas dārzu konstruk-
cijas un iestiklo terases, veran-
das, baseinus un balkonus.

"Vēlējāmies brīvību un skaistu 
vidi sev apkārt. Atlika vien biz-
nesam meklēt atšķirīgu un uni-
kālu produktu," par savu dzīves-
veidu, karjeru un 13 gadus ilgo 
pieredzi privātajā biznesā stāsta 
vadītāja un īpašniece Ineta. 

Kā viss sākās – uzņēmuma 
vēsture
Domas par sava biznesa izveidi, 
galvenokārt, stimulēja mūsu bēr-
ni. Esam sportiska ģimene. Gan 
paši, gan mūsu meitas nodarbo-
jamies ar basketbolu. Abām mei-
tām tas jau ir nopietnā līmenī, 
tāpēc izvadāšana uz treniņiem 
un atbalsts spēlēs un turnīros 
prasa daudz brīva laika. Abi ar 
vīru sapratām, ka neviens darba 
devējs mums šādu iespēju nedos 
tik daudz, cik tas mums būs ne-
pieciešams.
Pirms uzsākām savu privāto biz-
nesu, es strādāju par tirdzniecī-
bas un mārketinga vadītāju lielā 
uzņēmumā, savukārt Māris – par 
stiklotu alumīnija konstrukciju 
projektu vadītāju. Tā kā Mārim 
bija tehniskās zināšanas, bet 
man patīk skaistas un īpašas lie-
tas, nolēmām, ka radīsim kaut 
ko īpašu, ekskluzīvu un dvēse-
lei baudāmu. Radīsim vietu, kur 
cilvēks pēc smaga darba var at-
pūsties, relaksēties un izbaudīt 
mieru.

Soli pa solim – uzņēmuma 
attīstība
Savu privāto biznesu uzsākām 
2004. gada beigās. Sākums bija 
smags, jo nevienam no mums  
nebija pieredze uzņēmējdarbībā. 

Noorganizējām ģimenes sapulci, 
izveidojām biznesa plānu, aizņē-
māmies pirmo un vienīgo kredī-
tu, kā arī, ieguldot visu, kas bija 
pašiem, izgatavojām pirmo zie-
mas dārza konstrukcijas izstādes 
modeli un startējām būvniecības 
izstādē Ķīpsalā "Māja-1". Tā tas 
arī sākās.
Parādījās pirmie klienti, pirmie 
pasūtījumi. 
Pirmā ražotne un ofisa telpas bija 

Rīgā, jo tajā laikā tur dzīvojām. 
Kad nolēmām īpašumā iegādā-
ties māju, ceļi mūs atveda uz 
Jaunolaini. Lai ekonomētu laiku 
un līdzekļus, ražotnes telpas no-
lēmām meklēt tuvāk dzīvesvie-
tai. Nu jau 7 gadus mūsu ražotne 
atrodas Olainē, Rūpnīcu ielā 4.
Galvenie produkti, ko piedā-
vājam saviem klientiem, ir sil-
to ziemas dārzu konstrukcijas, 
bīdāmas stiklotas alumīnija 
konstrukcijas terasēm, veran-
dām, baseiniem, jumta dārziem, 
balkoniem un lodžijām. Esam 

izgatavojuši arī citas nestandar-
ta konstrukcijas – virsgaismas, 
bīdāmas starpsienas iekštelpās, 
jumta lūkas utt. 
Tā kā esam kā "kurpnieks ar 
labām kurpēm", arī pašiem ir 
savas ekskluzīvās vietas, kur at-
pūšamies, satiekam draugus un 
labprāt aicinām ciemos savus 
klientus. Mums ir neliela stikla 
veranda kā vējtveris, ir iestiklota 
terase, kur pēc nepieciešamības 

varam bīdīt visas stiklotās malas 
un no pagājušā gada baudām arī 
īsto, silto ziemas dārzu. Pateico-
ties tieši ziemas dārzam, vasara 
mums ir visu cauru gadu. Visi, 
kas vēlās iegādāties īpašumā 
kādu stikla piebūvi, laipni gaidīti 
pie mums ciemos!

Investīcijas
Ņemot vērā Latvijas nestabilo 
ekonomiku, cilvēku pirktspēju 
un potenciālo klientu loku, pret 
banku vai kādu citu svešu inves-
tīciju veidu esam diezgan pie-

sardzīgi. Visu cenšamies izdarīt 
pašu spēkiem.

Kas un kāds – jūsu klients?
Pārsvarā pakalpojumus  snie-
dzam tepat – Latvijā. Apmēram 
80% mūsu klientu ir privātais 
sektors – privātmāju īpašnieki. 
Ir arī ārzemju klienti – Igaunijā, 
Somijā, Zviedrijā un Norvēģijā.
Runājot par mūsu klientiem – tie 
ir fantastiski cilvēki. Interesan-
ti, aizrautīgi, mērķtiecīgi, gudri 
un romantiski. Ja neesi dvēselē 
romantiķis, tevi skaistas lietas 
neinteresē. Katrs nāk ar savu 
dzīves stāstu, savām vēlmēm, 
saviem mērķiem. Kad plānoju 
klientam konstrukciju, visu iz-
plānoju un izveidoju tieši kon-
krētajam klientam. Uzklausu, 
ņemu vērā katru sīkumu, iesaku, 
ja kaut kas būtu jādara savādāk. 
Mums ir ļoti labas attiecības ar 
visiem klientiem. Ar viņiem vi-
siem ļoti lepojamies!!!

Būt uzņēmējam – 
priekšrocība?
Būt uzņēmējam nozīmē savlaicī-
gi izprast situāciju tirgū un rea-
ģēt – domājot soli uz priekšu. 
Esam spējuši pārvarēt krīzes un 
tā saucamās "nesezonas". Savā 
jomā esam profesionāļi. Tāds ir 
mūsu ģimenes uzņēmuma uzstā-
dījums – būt labākiem. Uzskatu, 
ka būt uzņēmējam – tā ir priekš-
rocība.

Uzņēmēja problēmas šodien 
Latvijā?
Ja godīgi, Latvijā uzņēmējiem 
ir daudz problēmu, un tās ar 
katru gadu tikai pieaug. Lielais 
nodokļu slogs, kurš būs vēl lie-
lāks, iepirkumu procedūru netīrā 
konkurence, birokrātija projektu 
realizācijās, vājais atbalsts uz-
ņēmumu attīstībai utt. Valsts ne-
domā par mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem. 

Ieteikums tiem, kuri vēl tikai 
domā kļūt par uzņēmējiem
Man manā biznesā palīdz mans 
aktīvais temperaments, esmu cil-
vēks, kurš mīl dzīvi. Mans ietei-
kums jaunajiem būtu – ja ir ideja 
un esi par to pārliecināts, tik uz 
priekšu!!! Svarīgi, lai tas, ko vē-
lies, nav nauda, bet gan labs pie-
dāvājums. Ja tas, ko piedāvāsi, 
cilvēkiem patiks, arī nauda būs 
klāt. 

Novēlējums Olaines pilsētai 50 
gadu jubilejā?
No visas sirds pilsētai novēlu 
kļūt košākai, sasniegt ieplānotos 
mērķus un radīt jaunas idejas! 
Iedzīvotājiem – novērtēt to, kas 
mums jau ir, un priecāties par to, 
kas vēl top!

Vairāk informācijas  
www.olaine.lv/
uznemumu-katalogs

Saskaņā ar Olaines novada do-
mes 2017. gada 26. jūlija sēdes 
lēmumu "Par Olaines novada te-
ritorijas plānojuma 2018.–2030. 
gadam izstrādes uzsākšanu"  
(12. protokols, 20. p.) uzsākta 
Olaines novada teritorijas plāno-
juma izstrāde ar mērķi izstrādāt 
normatīviem atbilstošu ilgtermi-
ņa teritorijas attīstības plānoša-
nas dokumentu. 

Plašāka sabiedrības informēša-
nas kampaņa par teritorijas plā-
nojuma izstrādes procesu, terito-
rijas plānojuma izstrādes mērķi 
un sabiedrības lomu plānošanas 
procesā sāksies pēc tam, kad būs 
noslēdzies publiskais iepirkums 
šī pakalpojuma saņemšanai – 
2017. gada septembrī, oktobrī.
Aicinām sekot līdzi informā-
cijai: www.olaine.lv., Olaines 

novada domes izdevumā "Olai-
nes Domes Vēstis", kā arī valsts 
ģeotelpiskās informācijas portā-
la www.geolatvija.lv sadaļā "Te-
ritorijas attīstības plānošana".
Olaines novada teritorijas plāno-
juma izstrādes vadītājs – Olaines 
novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas vadītājs Kristaps Kau-
liņš (kristaps.kaulins@olaine.lv, 
tālr. 27093332).

"Neesmu vēl paspējusi iejus-
ties," – dažas dienas pirms doša-
nās pensijā par savu jauno ikdie-
nu saka Olaines Veselības centra 
galvenā ārste Regīna Lācīte. Pie 
pārmaiņām vēl būs jāpierod, jo 
ārsta profesijā viņa kopumā pa-
vadījusi 55 ļoti aktīvus un pie-
sātinātus gadus. No 60. gadu 
beigām Regīna Lācīte ir Olaines 
galvenā ārste, kuras pārziņā sa-
vulaik bija ap 100 cilvēku plašs 
kolektīvs – Olaines slimnīcā, āt-
rajā palīdzībā un poliklīnikā.
Regīnas Lācītes specializācija 
ir kardioloģija, un darbs vien-
mēr ir bijusi viņas sirdslieta. Uz 
jautājumu, kas ir viņas labākā, 
gaišākā atmiņa no ārsta profesi-
jā pavadītā laika, Regīna Lācīte 
bez lielas šaubīšanās atbild: "Tas 
ir mans darbs."

Kā sākās jūsu gaitas ārsta 
profesijā?

1962. gadā, pēc Medicīnas insti-
tūta pabeigšanas, mani nozīmēja 
darbā uz Tukuma rajona Aiz upes 
slimnīcu. Tās man bija sava vei-
da ugunskristības, jo 24 gadu 
vecumā nācās uzņemties atbil-
dību par ļoti plaša spektra jau-
tājumiem, faktiski biju vienīgais 
ārsts slimnīcā. Strādāju slimnīcā, 
braucu uz mājas izsaukumiem, 
pieņēmu pacientus un vakarā vēl 
lasīju grāmatas, lai paplašinātu 
zināšanas. Tie laikam bijuši sma-
gākie gadi. Taču labs pamats, jo 
vēlāk, kad kāds man teica, ka 
Olainē esot grūti strādāt, es vien-
mēr atbildēju – nē, te ir ļoti vieg-
li! Mums bija lielisks kolektīvs, 
cilvēku mainība nebija liela, mēs 
patiešām labi satikām.

Tolaik uz "ārstiem" bija liels 
konkurss. Vai iestājāties ar 
pirmo reizi?

Es beidzu vidusskolu Ludzā, 
un, lai arī konkurss tiešām bija 
pamatīgs – vismaz kādi septiņi 
cilvēki uz vienu vietu – no ma-
nas klases Medicīnas institūtā 
iestājāmies četras. Mums bija 
ļoti labi pamati vidusskolā ielik-
ti, mācījāmies labi, un man pat 
nebija tāda doma, ka es varētu 
netikt, neiestāties.

Kāpēc nolēmāt no Aizupes 
pāriet darbā uz Olaini?

Viss mainījās, kad Aizupes slim-
nīcu pārveidoja par tuberkulozes 
slimnīcu. Man tajā laikā jau bija 
maza meitiņa, un, ņemot vērā, 
ka es dzīvoju slimnīcā, nolēmu 
mainīt darbavietu. Nebija tā vide 
vairs īpaši patīkama.

Cik daudz ārstu strādāja 
Olainē, kad sākāt te strādāt?

1965. gada martā atnācu uz 
Olaines ambulanci, kas atradās 
tagadējā Jaunolainē – tajā laikā 
jau visas galvenās institūcijas 
vēl atradās tur. Ambulancē bijām 
četri – viens ārsts, viena med-

māsa, feldšeris un zobārsts. Drīz 
vien mūs apvienoja ar Kūdras 
fabrikas medpunktu un pārcēla 
uz Olaini, – sākotnēji strādā-
jām Plastmasu rūpnīcas telpās. 
Tagadējo Veselības centra ēku 
uzcēla 1967. gadā un tad arī 
pārcēlāmies paši uz savu māju. 
Šajā gadā man piešķīra Olai-
nē dzīvokli, līdz tam braucu uz 
darbu no Rīgas. Pilsētai augot, 
auga arī mūsu kolektīvs, un pēc 
neilga laika mēs jau bijām kādi 
25. Kad atklāja slimnīcu un ātro 
palīdzību, kolektīvs bija 100 cil-
vēku liels. Tajā laikā notika plaši 
celtniecības darbi, būtiski pieau-
ga iedzīvotāju skaits, bērnudārzi 
bija pārpildīti. 

Kādas ir galvenās atšķirības, 
ja salīdzina veselības aprūpi 
tolaik un tagad?

Viena liela atšķirība no tagadē-
jiem laikiem – cilvēki tad poli-
klīniku tomēr apmeklēja biežāk, 
par sevi rūpējās un piedomāja 
vairāk. Un kopumā cilvēki bija 
veselīgāki. Rūdītāki, vairāk ar 
fizisku darbu nodarbināti, nebija 
tik izplatītas aptaukošanās prob-
lēmas. Krietni mazāk diabēta 
gadījumu, hipertonisko slimību. 
Turklāt Olainē iedzīvotāju sa-
stāvs tajos laikos bija ļoti gados 
jauns – pilsēta veidojās, te brau-
ca iekšā jauns darbaspēks, un 
gados vecu cilvēku nebija daudz. 
Runājot par veselības aprūpi, 
rajonos jau nebija kā tagad, ka 
ir pieejami ārsti ar specializā-
ciju – acu ārsts, ausu ārsts, gas-
troenterologs, pulmonologs, 
kardiologs, endokrinologs un 
tā tālāk. Terapeitam bija jātiek 
galā ar visu, ļoti plašā spektrā. 
Izmeklējumos bija pamatā jā-
paļaujas uz savām zināšanām, 
nevis aparatūru. Bija ļoti daudz 
jāmācās, jāgūst prakse, un tavas 
darba spējas bija atkarīgas no 
tevis paša. Tagad jaunos speciā-
listus darbam tomēr sagatavo tā, 
ka patstāvīgas darba gaitas sākas 
pamazām, pakāpeniski.
Vēl viena atšķirība, kas šķiet zī-
mīga, salīdzinot ar tiem laikiem, 
kad mēs sākām šeit attīstīt ve-
selības aprūpes sistēmu – ātrā 
palīdzība tad bija atvērta visiem. 
Varēja jebkurā laikā atnākt, ja 
bija kādas problēmas, te strādāja 
ļoti zinoši dispečeri, kas varēja 
palīdzēt.
Jāatceras, – katram pacientam 
ļoti patīk, ka ar ārsts ar viņu 
aprunājas, painteresējas par iz-
jūtām, izmēra spiedienu. Tāpēc 
būtu vēlams, ka cilvēki ir ieinte-
resēti savā veselībā, uzdod jautā-
jumus, un vizīte pie ārsta ir kas 
vairāk par receptes izrakstīšanu.

Kad jūs kļuvāt par galveno 
ārstu?

Kādu gadu pēc apvienošanās 
kļuvu par galveno ārstu un tā arī 
strādāju līdz šim laikam. Tajā 
laikā zem viena nosacīta "jumta" 
bija trīs institūcijas – ātrā palīdzī-

ba, poliklīnika un slimnīca, un 
manā kā galvenā ārsta atbildība 
bija visa šī plašā "saimniecība". 
Jāuzsver, ka es nekad nejutos kā 
galvenais ārsts, bet kā ierindas 
ārsts, kurš strādā ar pacientiem. 
Tas man vienmēr ir paticis vis-
labāk. Ar personālu nebija lielu 
problēmu, kadri praktiski ne-
mainījās, cilvēki atnāca, nosta-
bilizējās un palika. Tiesa, daudzi 
olainieši, kas beidza medicīnas 

skolas, vēlāk aizgāja strādāt uz 
rūpnīcām, jo strādnieks varē-
ja nopelnīt krietni vairāk nekā, 
piemēram, medmāsa. Santehni-
ķim bija divas reizes lielāka alga 
nekā man kā galvenajai ārstei.

Tad žigulim sakrāt nevarēja?

Nē, mēs ar vīru kādreiz rēķinā-
jām, ka būtu jākrāj desmit gadus, 
dzīvojot ļoti, ļoti pieticīgi. Tāpēc 
šo ieceri vienkārši atmetām.

Kādas bija galvenās nodarbes 
brīvajā laikā?

Lielākoties mēs strādājām pus-
otru slodzi, no astoņiem rītā līdz 
astoņiem vakarā. Tāpēc nebija 
tādas "problēmas" – ko iesākt 
brīvajā laikā. Jo pēc darba vēl 

taču vajadzēja apdarīt ikdienas 
lietas. Atceros, piemēram, ie-
pirkties bija jāpamanās pa dienu, 
jo vakarā, pēc darba, abi veikali 
jau bija ciet. Taču, kad nu brī-
vais laiks bija, centāmies ceļot. 
No rūpnīcām varēja sarunāt 
autobusus, bija iespēja Latviju 
apskatīt, braucām pie tuvajiem 
kaimiņiem. Jāsaka, ka atsaucība 
no rūpnīcu vadības puses bija 
diezgan liela, neatceros, ka man 

kāds no vadītājiem kādreiz būtu 
atteicis. Vispār jau ar cilvēkiem 
man nekad īpašu nesaprašanos 
nav bijis, vienmēr esmu varējusi 
rast kontaktu.

Jūsu specializācija ir sirds un 
asinsvadu saslimšanas. Ko 
jūs ieteiktu cilvēkiem, lai no 
šādām kaitēm izvairītos?

Kopumā ir desmit faktori jeb 
ceļi, kas ved uz šīm saslimša-
nām. Trīs faktorus mēs ietekmēt 
nevaram – dzimumu, vecumu un 
iedzimtību, – bet septiņus va-
ram. Runa ir par alkoholu, smē-
ķēšanu, mazkustīgumu, ēdiena 
izvēli un vēl citām lietām, kam 
cilvēki ikdienā uzmanību nepie-
vērš, taču visi šie faktori summē-
jas, un tie pamazām noved pie 

veselībai kritiskām situācijām. 
Cilvēks domā, ka veselība viņam 
būs visu mūžu, bet tā nebūt nav. 
Un katram pašam ir sev jāvelta 
pienācīga uzmanība, jo veselība 
un vēl ģimene ir mūsu dzīves 
svarīgākās lietas. Viss ļoti vien-
kārši – nevajag sev kaitēt, un ir 
jākustas! Tāpēc jau cilvēki lau-
kos ir veselīgāki, jo vienkārši ir 
spiesti vairāk staigāt.

Kā jūtaties šobrīd – pēc 
došanās pensijā?

Pagaidām vēl nezinu, neesmu 
sapratusi, kā dzīvot bez darba. 
Kopumā darbā ir pavadīti 55 
gadi, un tie bijuši diezgan aktī-
vi, piesātināti. Jo ārsta darbs jau 
faktiski ir dzīvesveids, sirdslie-
ta, ne naudas pelnīšana. Turklāt 
medicīna ir ļoti interesanta pro-
fesija, tāda, kurā nemitīgi kaut 
kas mainās. Tāpēc man nekad 
nav bijusi sajūta, ka darbs ir 
apgrūtinājums, nasta, ka no rīta 
uz darba būtu jāiet ar nepatiku. 
Pašlaik nezinu, kā būs. Jā, man 
jau kādus 30 gadus ir dārzs un 
vasarnīca pie Misas – tur darba 
nekad netrūkst!

PROFESIJA – SIRDSLIETA

 Uzziņai – novada atbalsts uzņēmējiem:
• Konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, 

pieejamajiem valsts un ES finanšu instrumentiem 
uzņēmējdarbībai, būvniecības jautājumiem, investīciju 
iespējām novadā u. c. jautājumiem.

• Reklamēšanās iespēja pašvaldības mājaslapā un 
sociālajos tīklos.

• Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.
• No 2017. gada grantu programma jaunajiem un 

potenciālajiem uzņēmējiem.
• Uzņēmējiem aktuālās informācijas publicēšana novada 

mājaslapā.
• Semināru un cita veida pasākumu organizēšana pēc 

uzņēmēju pieprasījuma.
• Sadarbība ar LIAA Biznesa inkubatoriem, valsts un 

nevalstiskajām organizācijām.
• Uzņēmēju interešu pārstāvība valsts institūcijās. 
• Olaines novada uzņēmējdarbības centrs – platforma 

dialogam un sadarbībai: 
adrese: Zemgales iela 33, Olaine, tālrunis: 29417886, 
e-pasts: onuac@olaine.lv

Uzņēmums: SIA "Radošā Kompānija DIVI L"
Vadītāji: Ineta un Māris Bērziņi
Darbības joma: izgatavo un uzstāda stiklotas ziemas  
 dārzu konstrukcijas un terases,  
 verandas, baseinus un balkonus

Teritorijas plānojums 2018.–2030. (izstrāde)
Paziņojums par Olaines novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības centra 4 

mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 28. augustā un 27. septembrī  
pie Olaines Veselības centra, Veselības ielā 5.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
Pierakstīšanās, zvanot uz tālr. 27866655 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu).

Sievietēm, kuras ir saņēmušas 
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā 
veselības dienesta Valsts skrīninga 
programmas ietvaros, izmeklējums ir 
bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir 
derīga 2 gadus no nosūtīšanas datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā 
ārsta norīkojumu, ja ārstam nav 
līgumattiecību ar Nacionālo veselības 
dienestu – par maksu.

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu
 
Olaines novada dome 2017. gada 23. augusta sēdē pieņēmusi 
lēmumu "Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem 
noteikumiem Nr. SN8/2017 "Eiropas standarta platuma 
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas 
"Rail Baltica" būvniecība un ar to saistītās infrastruktūras 
teritorijas attīstība Olaines novada Olaines pagasta teritorijas 
daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas 
plānojumu"" (13. prot., 4. p.).
Ar Olaines novada domes lēmumu, apstiprināto 
lokālplānojumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties 
Ģeoportālā www.geolatvija.lv, Olaines novada pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.olaine.lv un darba laikā –  
Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē,  
Olaines novadā, LV-2114.

Olaines novada uzņēmējs
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Novada attīstība
• Jaunolainē ir uzbūvēts jauns 
skeitparks. Tā virsmas veidotas 
no īpaši izturīga, speciāli skeit-
parku konstrukcijām izstrādāta 
materiāla. Kā stāsta skeitpar-
ka uzstādītāji no SIA "Mītavas 
koks", šis ir pirmais skeitparks 
Latvijā, kurš būvēts, izmantojot 
pieminēto materiālu. Kaut arī 
jaunā skeitparka konstrukcijas ir 
nedaudz zemākas nekā iepriekš, 

un tāpēc tās ir pieejamas arī ie-
sācējiem, izmantojot skeitparku, 
katru reizi jāatceras par drošības 
pasākumiem – galvā jābūt ķive-
rei un jālieto pārējais drošības 
inventārs (cimdi, ceļu un elkoņu 
aizsargi). Darbojoties skeitpar-
kā, apmeklētājiem nepieciešams 
apzināties savas robežas un ne-
pārvērtēt savas spējas. Brīdinām, 
ka slapjas un slidenas konstruk-
cijas ir bīstamas!

• Jaunolaines sākumskolas 
spor ta zāles celtniecības darbi rit 
pilnā sparā. Visi jumta darbi ir 
pabeigti, un ēkas fasādē jau tiek 
izbūvētas stiklotās fasādes ar 
ventilējamo flīžu fasādi. Pabeig-
ta arī ārējo tīklu izbūve. Ēkas 
iekšpusē šobrīd norit apdares 
darbi, bet ārpusē labiekārtošanas 
darbi rit nobeiguma etapā.
Kā ziņo būvuzņēmuma "RERE 
grupa" pārstāvis Juris Grodņa: 
"Darbi tiks pabeigti decembra 
mēnesī saskaņā ar noslēgto līgu-
mu."

• Ērtāka nokļūšana mājās DKS 
"Rīts" iedzīvotājiem – vasaras 
periodā ar Olaines novada paš-
valdības finansējumu tika asfal-
tēts pievadceļš. Apstiprināts arī 
DKS "Rīts" projekts "Par paš-
valdības līdzfinansējumu", kura 
ietvaros tiks veikti asfaltēšanas 
darbi kooperatīva teritorijā. Ir 
izsludināts iepirkums un plānots, 
ka darbi tiks uzsākti jau septem-
brī.

• Vasaras mēnešos vides sakār-
tošana notikusi arī DKS "VEF 
Baloži" teritorijā. Noslēgumam 
tuvojas būvniecības darbi ap-
gaismojuma izbūvei, arī šis pro-
jekts tiek realizēts ar Olaines 
novada pašvaldības līdzfinansē-
jumu.

• Septembrī tiks veikti asfalta 
seguma izbūves darbi Stacijas 
ielā posmā no Skolas ielas līdz 
Strazdu ielai.

• Turpinās Olaines 2. vidussko-
las sporta zāles rekonstrukcijas 
darbi. Kā stāsta galvenā būvuz-
ņēmēja SIA "Torensberg" pār-
stāvis Viesturs Gadzāns: "De-
montāža ir pabeigta, un turpinās 
darbs pie iekšdarbiem. Ielieta 
betona grīda, un paredzams, ka 
jau oktobrī tiks ieklāts speciālais 
sporta grīdas segums. Uz remon-
ta laiku ir slēgta satiksme Stadio-
nā ielā, jo tiek veikta montāža 
zibens aizsardzībai un zemējuma 
uzstādīšana. Plānots, ka jau no-

vembra beigās zāli varēs izman-
tot sportiskām aktivitātēm."

Izglītība
• Olaines 1. vidusskola kā vie-
na no 100 Latvijas pilotskolām 
iesaistīsies jaunā izglītības satu-
ra aprobācijā ESF projektā (Nr. 
8.3.1.1/16/I/002) "Kompetenču 
pieeja mācību saturā". Lai pro-
jektu uzsāktu ar jauno mācību 
gadu, skolas pedagogi augustā 
piedalījās pirmajās projekta or-
ganizētajās pedagogu mācībās.

• Ar 1. septembri Olaines 1. 
vidus skola un Olaines 2. vi-
dusskola sāks īstenot plāno-
tās aktivitātes ESF projektā  
(Nr. 8.3.2.2/16/I/001) "Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai". 
Divu gadu laikā, ieguldot vairāk 
nekā simts tūkstošus eiro, iece-
rētas nodarbības skolēniem kopā 
ar pedagogu palīgu, nodarbības 
"Jauno dabaszinātnieku skolā", 
dalība "Panākumu universitātē", 
Dabas muzeja un Rīgas Zoolo-
ģiskā dārza apmeklējumi, ma-
zākumtautību skolēnu latviešu 
valodas prasmju pilnveide utt.

Sabiedrība
• Radoši, aktīvi un  izzinoši aiz-
vadīta tradicionālā Jauniešu die-
na Olainē, kas jau septīto gadu 
notika augusta pēdējā sestdienā. 
Šogad pasākumu īpašu darīja 
maģiskā iluzionista Robija Tran-
kaļa uzstāšanās topošajā Popkor-
na skvērā, kā arī īpašu interesi  
skatītājiem un sportisku azartu 
spēlētājiem izraisīja 3x3 burbuļ-
futbols. Dienas gaidītākais no-
tikums bija vakara ballīte, kurā 
uzstājās jaunais un talantīgais 
mūziķis Chris Noah un latviešu 
hiphopa izpildītājs Edavārdi.

• Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija un Lat-
vijas Nacionālā bibliotēka aicina 
ikvienu Latvijas iedzīvotāju pie-
dalīties kopīgas dāvanas gatavo-
šanā Latvijai, veidojot elektro-
nisku Latvijas ainavu dārgumu 
krātuvi "Latvijas ainavu dārgumi 
vakar, šodien, rīt". 
Tajā tiks iekļautas sabiedrības 
vērtējumā nozīmīgas ainavas 
ar īpašu vēstījumu par Latvijas 
un tās reģionu dabu un vēsturi, 
kas jāsaglabā nākamajām pa-
audzēm. Olaines novada paš-
valdība šajā projektā piedalās 
ar objektu "Vidzemes un Kur-
zemes guberņu robežstabi". 
Balsot par skaistākajām aina-
vām, kas iekļaujamas elektro-
niskā ainavu dārgumu krātuvē, 
var www.ainavudargumi.lv no 
2017. gada 15. augusta līdz  
15. oktobrim.

• 26. augustā Ikšķiles brīvdabas 
estrādē notika Latvijas politis-
ki represēto personu ikgadējais 
salidojums, kurā jau deviņpad-
smito reizi pulcējās politiski 
represētie no visas Latvijas, to-

starp 17 Olaines pilsētas politis-
ki represēto personu kluba "At-
balss" biedri. Pasākumā klāteso-
šos uzrunāja Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, sacīdams: 
"Vēlos pateikties jums, politiski 
represēto salidojuma dalībnie-
kiem, par jūsu sīksto izturību; 
par jūsu lūgšanām un darbiem; 
par nezaudēto CERĪBU atgriez-
ties mājās; par jūsu nesatricinā-
mo TICĪBU Latvijas neatkarībai 
un brīvībai; par Latvijas MĪLES-
TĪBU!"

Sports
• Olainē jau trešo gadu pēc kār-
tas norisinājās vērienīgie Latvi-
jas Velo svētki, kuros, kā ierasts, 
kuplā skaitā piedalījās gan pro-
fesionāli riteņbraucēji, gan ģi-
menes ar bērniem no mūsu no-
vada un visas Latvijas. Šogad uz 
starta līnijas stājās vairāk nekā 
1100 dalībnieki. Par Sporta šo-
sejas distances uzvarētāju sīvā 
cīņā kļuva "EVELO TEAM" 
sportists un kolorītā koka velosi-
pēda īpašnieks Kristaps Knops, 
savukārt Tautas šosejas distan-
cē ātrākais izrādījās komandas 
"FANS AP-Print" braucējs Ģirts 
Melbārdis. Īpaši liels prieks par 
olainieti Mariku Švarcu-Broku, 
kas triumfēja Veselības braucie-
nā, no sievietēm finišējot pirmā.

Kultūra
Rietumu ritmos aizvadīta ceturtā 
"Kantrī diena" Olainē. Tā Meža-
parka estrādē sapulcināja kolek-
tīvus no Baldones, Lielvircavas, 
Jelgavas, Ropažiem, Rīgas un, 
protams, Ivetas Kalniņas vadītos 
pašmāju kolektīvus "Open Line" 
un "Jazz box". Pasākuma kul-
minācijā skatītājiem bija iespēja 
baudīt visu kolektīvu kopīgi de-
jotu deju, savukārt labam vakara 

turpinājumam uz skatuves kāpa 
grupa "Sestā jūdze".

Lepojamies
• Rīgā notikušajā 3. Eiropas 
koru olimpiādē, "Nāciju Grand 
Prix Rīga 2017" ietvaros, starp 
150 koriem no 39 pasaules val-
stīm atklātajā konkursā sudraba 
diplomu ieguva Olaines Kul-
tūras centra sieviešu vokālais 
ansamblis "Undīne" diriģentes 
Sanitas Šefleres vadībā.

• Latvijas atklātajā SUP čem-
pionātā, 25 dalībnieku konku-
rencē no Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas, olainiete Santa Rasa-
Daukše, pievarot skarbos laika 
apstākļus 14 km gludūdens dis-
tancē un tehniskajā jūras dis-
tancē sieviešu 12’6” dēļu klasē, 
izcīnīja godpilnās otrās vietas 
abās disciplīnās, tādējādi kvalifi-
cējoties Pasaules čempionātam, 
kā arī izcīnīja otro vietu sprintā 
200 m distancē.

• Par Latvijas čempioni inline 
hokejā kļuvusi IHK "Olaine". 
Par izslēgšanas turnīra vērtīgāko 
spēlētāju tika atzīts komandas 
uzbrucējs Rustams Begovs.

• Noskaidroti labākie Latvijas 
skeitborda slalomisti divās dis-
ciplīnās – līniju slalomā un spe-
ciālajā slalomā. Uzrādot labākos 
rezultātus abās disciplīnās, par 
Latvijas čempionu skeitborda 
slalomā 2017. gadā pārliecinoši 
kļuva pieredzējušais olainietis 
Jānis Kuzmins. Vicečempiona 
titulu izcīnīja rīdzinieks Gustavs 
Gailītis, savukārt Jāņa Kuzmi-
na audzēknis, olainietis Artūrs 
Liskovs kāpa uz pjedestāla trešā 
pakāpiena, iegūstot bronzas me-
daļu.

ĪSTENO SAVAS IDEJAS
Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina projektu iesniegšanas 1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. — 2020. 
gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros 
apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. 

ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai | € 100 000 
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai | € 100 000
1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai | € 50 000 

UZLABOTAS SOCIĀLĀS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES

vienam projektam — 20 000 EUR; ja būvniecības izmaksas pārsniedz 70% — 50 000 EUR

2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana| € 80 000 
vienam projektam — 15 000 EUR; ja plānots izveidot jaunu publisko ēku — 50 000 EUR

SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE
3.2. Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai | € 80 000 
vienam projektam — 15 000 EUR; kultūras objekta labiekārtošanai — 50 000 EUR

MĒRĶI, RĪCĪBAS UN 
1. KĀRTĀ 

PIEEJAMAIS 
FINANSĒJUMS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

KAD? | 15. APRĪLIS — 16. MAIJS
KUR IESNIEGT? |
Klātienē: Mazcenu aleja 33, Jaunmārupe (28644888) / Zemgales iela 33, Olaine (67146030)
Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā: eps.lad.gov.lv
Ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu: lad@lad.gov.lv

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ
Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 
būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā — divi gadi
______________________________________________________________________________________________________________

Biedrība “Pierīgas Partnerība”,
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe,

Kontaktpersona — Alīna Lukjanceva,
Mob.tālr. 28644888, info@pierigaspartneriba.lv

www.facebook.com/pierigaspartneriba
www.pierigaspartneriba.lv

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

UZZINI
PIESAKIES
IESAISTIES

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros 
apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. 

ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai | € 100 000 
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai | € 100 000
1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai | € 50 000 

UZLABOTAS SOCIĀLĀS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES

vienam projektam — 20 000 EUR; ja būvniecības izmaksas pārsniedz 70% — 50 000 EUR

2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana| € 80 000 
vienam projektam — 15 000 EUR; ja plānots izveidot jaunu publisko ēku — 50 000 EUR

SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE
3.2. Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai | € 80 000 
vienam projektam — 15 000 EUR; kultūras objekta labiekārtošanai — 50 000 EUR

MĒRĶI, RĪCĪBAS UN 
1. KĀRTĀ 

PIEEJAMAIS 
FINANSĒJUMS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

KAD? | 15. APRĪLIS — 16. MAIJS
KUR IESNIEGT? |
Klātienē: Mazcenu aleja 33, Jaunmārupe (28644888) / Zemgales iela 33, Olaine (67146030)
Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā: eps.lad.gov.lv
Ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu: lad@lad.gov.lv

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ
Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 
būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā — divi gadi
______________________________________________________________________________________________________________

Biedrība “Pierīgas Partnerība”,
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe,

Kontaktpersona — Alīna Lukjanceva,
Mob.tālr. 28644888, info@pierigaspartneriba.lv

www.facebook.com/pierigaspartneriba
www.pierigaspartneriba.lv

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Olaines novada pašvaldība  īs-
teno projektu "Jaunolaines pa-
staigu takas labiekārtošana" ar 
mērķi izveidot un labiekārtot 
pastaigu taku Jaunolaines iedzī-
votājiem, tādējādi popularizējot 
un veicinot aktīvo atpūtu un ve-
selīgu dzīvesveidu iedzīvotāju 
vidū. Taka atradīsies Jaunolainē, 
Ālupi 1 (mežā, netālu no Jelga-
vas šosejas, veloceliņa un daudz-
dzīvokļu namiem).

Jaunolaines taka būs 510 m gara 
un labiekārtota ar dažiem dabī-
gi izveidotiem atzariem. Tā tiks 
veidota  uz esošas, jau šobrīd pa-
staigām iecienītas meža taciņas. 
Visas takas garumā ir paredzēts 
izvietot aktivitāšu iekārtas, kurās 
varēs pārbaudīt gan līdzsvara iz-
jūtu, gan veiklību, gan lēkšanas 

prasmi, gan arī izveicību un grā-
ciju. Takas pārbaudījumi ieprie-
cinās lielus un mazus aktīvistus. 
Ja noskaņojums nebūs piemērots 
sportošanai, šķēršļus itin viegli 
varēs apiet, vērojot ceļabiedru 
izveicību. Paredzēts izvietot arī 
informatīvās norādes par meža 
iemītniekiem un atpūtas soliņus, 
kur nesteidzīgi baudīt priežu 
mežu. 
Projekta pieteikums (projekta 
Nr. 17-04-AL04-A019.2205- 
000003) sagatavots un guvis 
atbalstu vietējās rīcības grupas 
biedrības "Pierīgas partnerība" 
sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģijas 2015.–2020. 
gadam izsludinātajā projektu 
pieteikumu iesniegšanas 3. kār-
tā. Projekts īstenots Latvijas 
Lauku attīstības programmas 

2014.–2020. gadam pasākumā 
"Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju" ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansējumu un Olaines 
novada pašvaldības līdzfinansē-
jumu. Valsts un Eiropas Savienī-
bas atbalsta piešķiršanu adminis-
trē Lauku atbalsta dienests. 

Papildu informācija par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai (ELFLA) pieejama Ei-
ropas Komisijas tīmekļa vietnē 
ec.europa.eu
Papildu informācija par atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem pie-
ejama biedrības "Pierīgas part-
nerība" mājaslapā 
www.pierigaspartneriba.lv 
un sociālajos portālos. 

Olaines novada pašvaldība īs-
teno projektu "Popkorna skvēra 
labiekārtošana" ar mērķi veicināt 
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu 
novada jauniešu vidū, izveidojot 
un labiekārtojot skvēru pie esošā 
Jauniešu centra. 
Projekta laikā tiks iegādāti so-
liņi, šūpuļtīkli, brīvdabas galda 
teniss, grāmatu maiņas punkts 
un izbūvēta neliela skatuve. Šie 
elementi nodrošinās iespēju jau-
niešiem sakārtotā vidē pavadīt 
brīvo laiku, socializēties un pie-
dalīties Jauniešu centra un citu 
aktīvistu rīkotajos pasākumos. 
Skatuve tiks veidota tā, lai ārpus 

pasākumiem tā kalpotu kā satik-
šanās vieta.
Projekta pieteikums (projekta 
Nr. 17-04-AL04-A019.2205- 
000004) sagatavots un guvis 
atbalstu vietējās rīcības grupas 
biedrības "Pierīgas partnerība" 
sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģijas 2015.–2020. 
gadam izsludinātajā projektu 
pieteikumu iesniegšanas 3. kār-
tā. Projekts īstenots Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014. –2020. gadam pasākumā 
"Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju" ar Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansējumu un Olaines 
novada pašvaldības līdzfinansē-
jumu. Valsts un Eiropas Savienī-
bas atbalsta piešķiršanu adminis-
trē Lauku atbalsta dienests. 
Papildu informācija par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai (ELFLA) pieejama Ei-
ropas Komisijas tīmekļa vietnē 
ec.europa.eu
Papildu informācija par atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem pie-
ejama biedrības "Pierīgas part-
nerība" mājaslapā 
www.pierigaspartneriba.lv
un sociālajos portālos. 

JAUNOLAINĒ VEIDOS JAUNU VESELĪGA DZĪVESVEIDA 
UN PASTAIGU TAKUZIŅAS ĪSUMĀ

OLAINĒ TOP ĪPAŠA VIETA JAUNIEŠIEM –  
POPKORNA SKVĒRS

Arheoloģiskie izrakumi nori-
sinājās Olaines pilsētā, Pirmā 
pasaules kara laikā būvētajās 
krievu armijas fortifikācijās, 
laikā no 26.06. līdz 11.07.2017. 
Pieredzējušā arheologa Andra 
Tomašūna vadībā muzeja darbi-
nieki un brīvprātīgie vēstures en-
tuziasti trīs nedēļas pētīja krievu 
armijas fortifikāciju uzbūvi un 
karavīru sadzīves īpatnības. 
"Iegūtās liecības ir pārsteidzo-
šas," stāsta Olaines Vēstures un 
mākslas muzeja vēstures speciā-
lists Māris Ribickis, "purvainajā 
augsnē bija saglabājušies karavī-
ra uzpleči ar pulka numuru 48, 
pēc kura varēja datēt fortifikāci-
ju izveidi – 1915. gada rudens." 
Papildus sagrieztiem karavīra 
šineļa fragmentiem un ādas uz-
kabes elementiem tika atrastas 
divas aizkorķētas stikla pudelī-
tes, kurās bija saglabājies brūnas 
krāsas šķidrums. Abas pudelītes 
tika nosūtītas uz laboratoriju, lai 
veiktu analīzes šķidruma ķīmis-
kā sastāva noteikšanai, un pro-

vizoriskie analīžu rezultāti lie-
cina par medikamentu klātbūtni 
šķidrumā. Atrastie priekšmeti 
liecina par ilgstošu fortifikāciju 
izmantošanas periodu. Atsegtajā 
zemnīcas vietā tika atklāti vairā-
ki ķieģeļu klājumi un ogļu slāņi, 
kas liecina par vismaz divu ap-
kures elementu esamību zemnī-
cā. Grīdas klājumu karavīri vei-
dojuši no salmiem un skujkoku 
zariem. Purvainā augsne ir labi 
saglabājusi organiskā materiāla 
vēstures liecības, taču metāliska-
jiem priekšmetiem šī vide ir vei-
cinājusi koroziju, tādēļ daudzas 
liecības gājušas zudumā.
Projekts "Pirmā pasaules kara 
vēstures izziņas maršruts" īste-
nots ar mērķi veicināt Olaines 
novada un vietējās rīcības gru-
pas teritorijas tūrisma attīstību, 
izveidojot jaunu Pirmā pasaules 
kara izziņas maršrutu Olaines 
pilsētā. Tas papildinās Latvi-
jas Pirmā pasaules kara tūrisma 
objektus, piedāvājot informāci-
ju par Olaines un purvu nozīmi 

kara laikā. Projektu īsteno Olai-
nes Vēstures un mākslas muzejs 
sadarbībā ar Olaines novada paš-
valdību.
Projekta pieteikums sagatavots 
un guvis atbalstu vietējās rīcības 
grupas biedrības "Pierīgas part-
nerība" sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģijas 2015.–
2020. gadam izsludinātajā pro-
jektu pieteikumu iesniegšanas 1. 
kārtā. Projekts īstenots Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam pasākumā 
"Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju" ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansējumu un Olaines 
novada pašvaldības līdzfinansē-
jumu. Valsts un Eiropas Savienī-
bas atbalsta piešķiršanu adminis-
trē Lauku atbalsta dienests. 

Papildu informācija par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai (ELFLA) pieejama Ei-
ropas Komisijas tīmekļa vietnē. 

IZZINI OLAINI! NOSLĒGUŠIES 
ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI OLAINĒ

Jūlijā un augustā 60 novada iz-
glītības iestāžu skolēniem vecu-
mā no 15 līdz 17 gadiem bija ie-
spēja 2 nedēļas strādāt 4 stundas 
dienā kādā no 8 Olaines novada 
pašvaldības iestādēm. Skolē-
niem tika noteikta stundas tarifa 
likme 2,60 EUR apmērā pirms 
nodokļu nomaksas.
Jaunieši strādāja Olaines Sporta 
centrā, Olaines Kultūras centrā, 
Olaines Vēstures un mākslas 
muzejā, bērnu un jauniešu soci-
ālā atbalsta centrā "Olaks", PII 
"Dzērvenīte", PII "Zīle", Olaines 
1. vidusskolā un Olaines Jau-
niešu centrā "Popkorns". Darba 
pienākumi bija dažādi, piemē-
ram, zaļās teritorijas uzkopšana, 
asistēšana iestāžu darbiniekiem, 
pasākumu organizēšana, nolik-
tavu kārtošana, grāmatu šķiroša-
na, radošo darbnīcu vadīšana un 
daudzi citi darbiņi.
Strādājot muzejā, jauniešiem 
bija iespēja piedalīties arheo-
loģiskajos izrakumos. Muzeja 
vecākais speciālists Māris Ribic-
kis par skolēniem doto iespēju 
uzsver: "Jaunieši guva unikālu 
pieredzi, piedaloties īstos izra-
kumos pieredzējuša arheologa 
vadībā. Viņi bija ļoti rūpīgi un 
izrādīja lielu interesi. Uzskatu, 
ka šis izaicinājums skolēniem 
deva pieredzi un labu ieskatu 

muzeja speciālistu darbā."
Paši skolēni atzīst, ka ir labi va-
saras brīvlaikā kādu laiciņu pa-
strādāt, jo tā var iegūt naudu, lai 
iegādātos to, ko pašiem ļoti gri-
bas. Ne mazāk svarīgi ir arī tas, 
ka šādā veidā viņi lietderīgi pa-
vada savu brīvo laiku un iegūst 
jaunas prasmes.

Sakām paldies visiem, kas god-
prātīgi pildīja darbu! Darba de-
vēji īpaši vēlas izcelt Valēriju 
Sprinģi, Emīlu Balodi, Alek-
sandru Zverevu, Anastasiju Ko-
lodinu, Maiju Osīti, Artūru Ņi-
kitinu, Santu Ļaksu-Timinsku, 
Aleksandru Afanasjevu, Danu 
Matuzoni, Patrīciju Paulu Lan-
kovsku, Ritvaru Gailīti, Agnesi 
Ritumu, Kristiānu Miglinieku, 
Alīnu Vanagu, Viktoriju Speco-
vu, Varvaru Kasperoviču, Luīzi 
Strari, Aleksandru Lankovski un 
Vinetu Santu Margeviču.

Šis bija jau piektais gads, kurā 
pašvaldība īstenoja skolēnu va-
saras nodarbinātības pasākumus. 
Lai uzzinātu par skolēnu nodar-
binātības iespējām nākamgad, 
sekojiet līdzi aktuālajai informā-
cijai www.olainesjauniesiem.lv.

Agnese Kalniņa,
jaunatnes lietu speciāliste

SKOLĒNU VASARAS 
NODARBINĀTĪBA OLAINES 

NOVADĀ

Uzsākot jauno mācību gadu (saskaņā ar Olaines novada domes 
2016. gada 7. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2016 
"Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā" un 2015. 
gada 28. janvāra Olaines novada pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem Nr. 2 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas at-
zīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem 
Olaines novadā",) Olaines sociālais dienests aicina:
aizbildņus, trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, kurām 
2017. gadā nav piešķirti un izmaksāti pabalsti bērnu izglītī-
bai un audzināšanai, bērnu ēdināšanai izglītības iestādē, un 

daudzbērnu ģimenes, kuras 2017. gadā nav pagarinājušas 
daudzbērnu ģimenes statusu, kā arī kurām nav piešķirti un 
izmaksāti pabalsti bērnu izglītībai un audzināšanai, bērnu 
ēdināšanai izglītības iestādē, iesniegt iesniegumus:

1. P/a "Olaines sociālais dienests" Zemgales ielā 33, Olainē, 
214. kabinetā.
Pieņemšanas laiki: pirmdienās 9.00–12.00, 13.00–19.00,
trešdienās 8.00–12.00, 13.00–17.00, 
ceturtdienās 8.00–12.00, 13.00–18.00.
Klientu pieņemšana Olaines pilsētā notiek ar iepriekšēju pie-
rakstu, tālr. 67146041.

2. P/a "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrā 
Jaunolainē, Meža ielā 2, tālr. 67811295.
Pieņemšanas laiki: pirmdienās 10.00–12.00, 13.00–19.00,
ceturtdienās 8.00–12.00, 13.00–18.00.

3. P/a "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrā 
Stūnīšos, Gaismas ielā 6, tālr. 67931164.
Pieņemšanas laiki: pirmdienās 9.00–12.00, 13.00–19.00,
ceturtdienās 9.00–12.00, 13.00–18.00.

P/a "Olaines sociālais dienests"

Par pašvaldības atbalstu 
mācību gada sākumā

Jaunolaines sākumskolas spor ta zāle

Latvijas politiski represēto personu salidojums

Jauniešu diena
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No jūnija visā valsts teritori-
jā norisinās dabas skaitīšana – 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
uzdevumā sertificēti eksperti ir 
devušies dabā, lai apzinātu Ei-
ropas Savienības (ES) nozīmes 
biotopus jeb dzīvotnes (zālājus, 
mežus, purvus, jūras piekrasti un 
kāpas, upes, ezerus, iežu atsegu-
mus). Tas nepieciešams, lai iegū-
tu zinātniski pamatotu, aktuālu 
un visaptverošu informāciju par 
Latvijas dabas stāvokli. Dabas 
inventarizācija nākotnē palīdzēs 
vienkāršot administratīvās pro-
cedūras atļauju un saskaņoju-
mu saņemšanai. Turklāt, zinot 
ES nozīmes biotopu izplatību, 
būs iespējams labāk sabalansēt 
saimniecisko darbību un dabas 
saglabāšanu.
Projekta "Dabas skaitīšana" re-
zultātā tiks iegūta detalizēta in-
formācija par biotopu izplatību 
un kvalitāti, un šī informācija 
būs savietota starp valsts ie-
stādēm. Tādējādi tiks atvieglota 
dažādu atļauju un saskaņojumu 
izsniegšana un saņemšana, sa-

mazināsies termiņi un izdevu-
mi gan privātīpašniekiem, gan 
valsts iestādēm. Precīzi, aktuā-
li un zinātniski iegūti dati par 
biotopu daudzumu un kvalitāti 
ļaus efektīvāk līdzsvarot dabas 
aizsardzības un tautsaimniecī-
bas attīstību. Vienlaikus dabas 
skaitīšana sniegs plašākas iespē-
jas pārdomāti plānot teritoriju 
saimniecisko darbību un efektī-
vāk pārvaldīt ierobežotos dabas 
resursus.
Apsekojamās teritorijas sadalī-
tas pa kvadrātiem, un katru gadu 
paredzēts apsekot noteiktu kvad-
rātu skaitu. Gan pašvaldībām, 
gan privāto zemju īpašniekiem 
(tiesiskajiem valdītājiem), kuru 
īpašumos plānota dabas vērtību 
apzināšana, pirms noteikto teri-
toriju apsekošanas tiks izsūtītas 
informatīvas vēstules, savukārt, 
ja dabas skaitīšanas laikā būs 
atrasta nozīmīga dabas vērtība, 
īpašnieks arī par to tiks rakstiski 
informēts.
Biotopu kartēšanu veiks eksper-
ti, kuri dabā apsekos teritoriju, 

aizpildīs anketu un kartē iezīmēs 
precīzu konstatētā biotopa robe-
žu. Visiem ekspertiem līdzi jābūt 
Dabas aizsardzības pārvaldes iz-
dotām noteikta parauga eksperta 
apliecībām.
Dabas vērtību apzināšanas dar-
bus veiks saskaņā ar Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas apstiprināto un Zem-
kopības ministrijas saskaņoto ES 
nozīmes biotopu izplatības un 
kvalitātes apzināšanas un darbu 
organizācijas metodiku. Saskaņā 
ar atklāta konkursa "ES nozīmes 
aizsargājamo biotopu inventari-
zācija Latvijā" rezultātiem bio-
topu kartēšanu veiks personu ap-
vienība "SIA Estonian, Latvian 
&Lithuanian Environment" un 
Latvijas Dabas fonds.
Dabas skaitīšana tiek īstenota 
ES Kohēzijas fonda projekta 
"Priekšnosacījumu izveide la-
bākai bioloģiskās daudzveidī-
bas saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā" jeb "Dabas 
skaitīšana" ietvaros.
Informācija www.olaine.lv

2017. gada 29. jūnijā

• Izbeigt Olaines novada domes 
deputāta Kristapa Kauliņa pilnvaras 
pirms termiņa. Noteikt, ka Kristapa 
Kauliņa deputāta pilnvaras Attīstī-
bas un komunālo jautājumu komi-
tejas un Finanšu komitejas locekļa 
darbībā tiek izbeigtas ar šī lēmuma 
pieņemšanas brīdi.

2017. gada 5. jūlijā

• Atbrīvot Olaines novada domes 
deputātu Vladimiru Borovski no 
Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas locekļa pienākumu pildī-
šanas un Olaines novada domes de-
putāti Irinu Novohatjko no Finanšu 
komitejas locekļa pienākumu pildī-
šanas.

• Ievēlēt Finanšu komitejā šādus 
deputātus: Denisu Ļebedevu un Vla-
dimiru Borovski.

• Ievēlēt Attīstības un komunālo 
jautājumu komitejā deputātus: De-
nisu Ļebedevu un Irinu Novohatjko.

• Deleģēt Latvijas Pašvaldību 
savienības komitejās un apakško-
mitejās šādus pārstāvjus: Finanšu 
un ekonomikas komitejā – domes 
priekšsēdētāju Andri Bergu un viņa 
aizvietotāju, Finanšu un grāmatve-
dības nodaļas vadītāju Ingu Balodi; 
Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejā – domes priekšsēdētāja 
otro vietnieku Aleksandru Čmiļu un 
viņa aizvietotāju, Attīstības nodaļas 
vadītāju Kristapu Kauliņu; Veselī-
bas un sociālo jautājumu komitejā 
– Olaines novada pašvaldības aģen-
tūras "Olaines sociālais dienests" 
Sociālās aprūpes nodaļas vadītāju 
Svetlanu Jankovu; Izglītības un kul-

tūras komitejā – domes priekšsēdē-
tāja pirmo vietnieci Intu Purviņu un 
viņas aizvietotāju, Izglītības un kul-
tūras nodaļas vadītāju Mārīti Zaubi; 
Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautā-
jumu apakškomitejā – domes depu-
tāti Ināru Brenci; Sporta jautājumu 
apakškomitejā – domes deputātu 
Jāni Kuzminu.

• Piekrist, ka personas iegūst īpa-
šumā zemi dārzkopības sabiedrībās 
"Ostinieks" un "Virši". 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesī-
bas uz Olaines novada teritorijā at-
savināmajiem nekustamajiem īpašu-
miem dārzkopības sabiedrībās "At-
lantika" un "Aurora", Pieneņu ielā, 
Grēnēs, un Ālupes ielā, Jaunolainē.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no Olaines novada 
pašvaldības bilances nekustamo īpa-
šumu – zemesgabalu – dārzkopības 
sabiedrībā "Puriņi".

• Grozīt Olaines novada domes 
2010. gada 28. aprīļa sēdes lēmu-
ma "Par Olaines novada pašval-
dībai piekrītošo zemi" pielikuma  
26. punk tu. 

2017. gada 12. jūlijā

• Ieguldīt Olaines novada pašval-
dībai piederošo mantu – Olaines 
pilsētas siltumtrases – ar siltumtrašu 
atlikušo bilances vērtību 772 142,00 
EUR kā mantisko ieguldījumu AS 
"Olaines ūdens un siltums" pamat-
kapitālā ar mērķi realizēt siltumtīklu 
rekonstrukcijas projektu.

• Piekrist, ka persona iegūst īpa-
šumā zemi dārzkopības sabiedrībā 
"Rīga".

• Neizmantot pirmpirkuma tie-
sības uz Olaines novada teritorijā 
atsavināmajiem nekustamajiem 
īpašumiem dārzkopības sabiedrībās 
"Jāņupe-2", "Atlantika", "Stars", 
"Ezītis".

2017. gada 26. jūlijā

• Apsveikt Olaines 1. un 2. vidus-
skolas pirmklasniekus Zinību dienā, 
2017. gada 1. septembrī, ar pašval-
dības suvenīru (pildspalvu un zīmu-
li).
 
• Akceptēt Polijas pilsētas Ra-
domsko pašvaldības 2017. gada 18. 
maija nodomu vēstuli par sadarbības 
veidošanu ar Olaines novada pašval-
dību pieredzes un zināšanu apmaiņā 
ekonomikas, izglītības un kultūras 
jomās un lai iesaistītos jaunos eko-
nomikas, reklāmas, izglītības, kultū-
ras, tūrisma un vides infrastruktūras 
attīstības projektos.

• Izveidot Olaines novada paš-
valdības administratīvo komisiju 
5 locekļu sastāvā. Noteikt Olaines 
novada pašvaldības administratīvās 
komisijas locekļu kandidātu pieteik-
šanās termiņu līdz 2017. gada 11. 
septembrim.

• Deleģēt Olaines novada pašval-
dības izglītības iestāžu padomēs 
šādus domes deputātus no Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu ko-
mitejas: Olaines 1. vidusskolas pa-
domē – Ināru Brenci; Olaines 2. vi-
dusskolas padomē – Jāni Kuzminu; 
Olaines Mūzikas un mākslas skolas 
padomē – Irinu Novohatjko; Olai-
nes pirmsskolas izglītības iestādes 
"Zīle" padomē – Jāni Precinieku; 
Olaines pirmsskolas izglītības ie-
stādes "Dzērvenīte" padomē – Ģirtu 
Stepku; Olaines speciālās pirmssko-
las izglītības iestādes "Ābelīte" pa-
domē – Līgu Gulbi; Olaines pirms-
skolas izglītības iestādes "Magonī-
te" padomē – Sandri Kalniņu.

• Izvirzīt Olaines novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētāja otro viet-
nieku Aleksandru Čmiļu pārstāvēt 
Olaines novada pašvaldības domi 
Rīgas plānošanas reģiona attīstības 
padomē.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju 3 bērnu-invalīdu ve-
cākiem uz laiku no 2017. gada 1. 
septembra līdz 2018. gada 31. mai-
jam transporta nodrošināšanai no 
dzīvesvietas līdz speciālajai pamat-
skolai.

• Atbalstīt dārzkopības kooperatī-
vās sabiedrības "Jāņupe-2" projek-
tu "DKS "Jāņupe-2" koplietošanas 
pievadceļu seguma remonts" par ko-
pējo summu 7844,43 EUR ar līdzfi-
nansējumu 4897,65 EUR apmērā no 
Olaines novada pašvaldības pamat-
budžeta.

• Atbalstīt dārzkopības kooperatī-
vās sabiedrības "Gavana" projektu 
"Koplietošanas iekšējo pievadceļu 
pie nekustamajiem īpašumiem iz-
būve" par kopējo summu 5299,20 
EUR ar līdzfinansējumu 3876,11 
EUR apmērā no Olaines novada 
pašvaldības pamatbudžeta 

• Neizmantot pirmpirkuma tie-
sības uz Olaines novada teritorijā 
atsavināmajiem nekustamajiem īpa-

šumiem Jāņupē, Grēnēs un dārzko-
pības sabiedrībās "Puriņi".

• Piekrist, ka personas iegūst īpa-
šumā zemi dārzkopības sabiedrībās 
"Dzelmes", "Ezītis", "Jaunība".

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
nekustamo īpašumu Dāvos un ze-
mesgabalus dārzkopības sabiedrī-
bās "Ziediņi", "Stūnīši", "Lazdas", 
"Liepkalnes-1".  

• Izbeigt 2016. gada 30. jūnijā no-
slēgto Rezerves zemes fonda zemes 
nomas līgumu Nr. RZ-127 par ze-
mesgabala dārzkopības sabiedrībā 
"Ezītis" iznomāšanu sakarā ar per-
sonas iesniegumu ar 2017. gada 1. 
augustu.

• Izbeigt nekustamā īpašuma Stū-
nīšos 2014. gada 10. februāra nomas 
līgumu ar SIA "Abi Buliņi" ar 2017. 
gada 30. jūniju.

• Nodot personai īpašumā bez at-
līdzības dzīvojamās mājas Baznīcas 
ielā 8, Jaunolainē, dzīvoklim piekrī-
tošās 244/15636 zemes domājamās 
daļas no mājai piesaistītās zemes 
vienības.

• Slēgt vienošanos pie 2014. gada 
8. janvāra pārjaunojuma līguma par 
nekustamā īpašuma "Birznieku ma-
sīvs 2" Olaines pagastā zemes nomu, 
noslēgta ar SIA "R Grupa mežs", iz-
darot grozījumus nomas līgumā.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no Olaines novada 
pašvaldības bilances nekustamos 
īpašumus – zemesgabalus – dārzko-
pības sabiedrībās "Puriņi" un "Viz-
buļi-2".

• Izdarīt grozījumus Olaines no-
vada domes 2017. gada 24. maija 
sēdes lēmumā "Par Olaines novada 
pašvaldības sadarbību ar Mārupes 
novada domi un Jūrmalas pilsētas 
pašvaldību, lai nodrošinātu dalību 
granta programmā "Ideju fonds" sa-
darbībā ar AS "SEB Banka"".

• Uzsākt Olaines novada teritorijas 
plānojuma 2018.–2030. gadam iz-
strādi. Apstiprināt darba uzdevumu 
Olaines novada teritorijas plānoju-
ma izstrādei. Apstiprināt Olaines no-
vada pašvaldības Attīstības nodaļas 
vadītāju Kristapu Kauliņu par Olai-
nes novada teritorijas plānojuma iz-
strādes vadītāju. 

• Atļaut apvienot trīs zemes vie-
nības vienā nekustamajā īpašumā 
ar zemes vienības kopējo platību 
0,1733 ha. Piešķirt vienotu adresi 
apvienotajai zemes vienībai un ar to 
funkcionāli saistītām ēkām un bū-
vēm.
 
• Atļaut apvienot četras zemes vie-
nības vienā nekustamajā īpašumā ar 
zemes vienības kopējo platību 9,54 
ha. Piešķirt apvienotajām zemes vie-
nībām plānoto adresi.

• Apstiprināt zemes ierīcībā ser-
tificētas personas parakstītu zemes 
ierīcības projektu nekustamajiem 
īpašumiem Viršos. Piešķirt zemes 
vienībām adresi, noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus un ze-
mesgrāmatā ierakstāmos apgrūtinā-
jumus.

• Apstiprināt zemes ierīcībā ser-
tificētas personas parakstītu zemes 
ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Medemciemā. Piešķirt 
zemes vienībām plānoto adresi, no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus un zemesgrāmatā ierakstā-
mos apgrūtinājumus.

• Apstiprināt zemes ierīcībā ser-
tificētas personas parakstītu zemes 
ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Olaines pagastā. Piešķirt 
zemes vienībām nosaukumu, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķus un zemesgrāmatā ierakstāmos 
apgrūtinājumus.

• Atļaut Inārai Brencei savienot 
Olaines novada Dzimtsarakstu no-
daļas vadītāja amatu ar Olaines no-
vada domes deputāta amatu.

• Apstiprināt Olaines novada do-
mes un pašvaldības Ētikas kodeksu.

• Izdarīt grozījumu Olaines nova-
da domes 2016. gada 26. oktobra 
nolikumā Nr. NOL9/2016 "Par so-
ciālo istabu statusa noteikšanu, īres 
tiesību piešķiršanas kārtību, vietu 
ierādīšanu sociālajā un īslaicīgās uz-
turēšanās istabā un īres līgumu slēg-
šanu", izsakot nolikuma 32. punktu 
citā redakcijā.

• Noslēgt dzīvokļa īpašuma Olai-
nē īres līgumu ar personu, nemainot 
2015. gada 28. septembra īres līgu-
ma nosacījumus, tai skaitā līguma 
termiņu.

• Reģistrēt personu Olaines nova-
da dzīvokļu jautājumu risināšanā 
sniedzamās palīdzības pirmās kārtas 
reģistrā.

• Uzņemt personu ilgstošas soci-
ālās aprūpes un sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojuma saņemšanai pašval-
dības aģentūras "Olaines sociālais 
dienests" sociālās aprūpes centrā uz 
pastāvīgu laiku.

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒS PIEŅEMTIE LĒMUMI (JŪNIJS, JŪLIJS)

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties mājas lapas www.olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.

Ievēlēta Olaines novada 
vēlēšanu komisija

Pamatojoties uz likuma  
"Par pašvaldībām" 21. panta 
pirmās daļas 27. punktu un 
61. pantu, likuma "Republikas 
pilsētu un novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likums" 1. panta 
pirmo daļu, 5. panta pirmo 
daļu, 6. pantu,  
10. panta pirmo daļu,  
Olaines novada domes saistošo 
noteikumu Nr. SN8/2016 
"Olaines novada pašvaldības 
nolikums" 13.1. punktu 
un Olaines novada domes 
26.07.2017. sēdes lēmumu 
"Par Olaines novada vēlēšanu 
komisijas izveidošanu"  
(12. prot., 4. p.), dome 
23.08.2017. nolēma ievēlēt 
Olaines novada vēlēšanu 
komisiju šādā sastāvā:

1. Ingūna Runce;
2. Eleonora Kuzmina;
3. Sandra Straume;
4. Kārlis Zalpēters;
5. Silvija Garoza;
6. Biruta Vigupe;
7. Skaidrīte Rituma.

2017. gada 21. jūnijā 
 
Ievēlēt deputātu Andri Bergu 
par Olaines novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāju, deputāti 
Intu Purviņu par Olaines 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja pirmo vietnieci, 
deputātu Aleksandru Čmiļu 
par Olaines novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja otro 
vietnieku.

Ievēlēt Attīstības un komunālo 
jautājumu komitejā šādus 
deputātus: Kristapu Kauliņu, 
Armandu Znotiņu, Ģirtu Stepku, 
Andri Greidānu, Aleksandru 
Čmiļu, Vladimiru Borovski, 
Oļegu Novodvorski, Māri 
Vanagu.

Ievēlēt Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejā 
šādus deputātus: Intu Purviņu, 
Līgu Gulbi, Jāni Precinieku, 
Ģirtu Stepku, Ināru Brenci,  
Jāni Kuzminu, Irinu Novohatjko, 
Sandi Kalniņu. 

Ievēlēt Finanšu komitejā šādus 
deputātus: Andri Bergu, Intu 
Purviņu, Armandu Znotiņu, 
Kristapu Kauliņu, Ināru Brenci, 
Jāni Kuzminu, Andri Greidānu, 
Aleksandru Čmiļu, Irinu 
Novohatjko, Oskaru Galanderu.

Noteikt Olaines novada domes un 
komiteju sēžu darba grafiku 2017. 
gadā no jūlija līdz decembrim:
1. Domes sēdes notiek 
trešdienās, plkst. 15.00:
5. jūlijā, 
26. jūlijā,
23. augustā,
27. septembrī,
25. oktobrī,
22. novembrī,
20. decembrī.
2. Finanšu komitejas sēdes 
notiek trešdienās, plkst. 15.00:
19. jūlijā,
16. augustā,
20. septembrī,
18. oktobrī,
15. novembrī, 
13. decembrī. 
3. Attīstības un komunālo 
jautājumu komitejas sēdes 
notiek otrdienās, plkst. 15.00:
18. jūlijā,
15. augustā,
19. septembrī,
17. oktobrī,
14. novembrī,
12. decembrī.
4. Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas 
sēdes notiek trešdienās,  
plkst. 15.00:
12. jūlijā,
9. augustā,
13. septembrī,
11. oktobrī,
8. novembrī,
6. decembrī.

Viktoru un Dailu Ļegčiļinus!
Laulība noslēgta 1967. gada 7. jūlijā 

Olaines pilsētas izpildkomitejā.

Mihailu un Mariju Ļeščovus!
Laulība noslēgta 1967. gada 29. jūlijā Ludzas rajona 

Zvirgzdenes ciema izpildkomitejā.

Valentinu un Larisu Žukovus!
Laulība noslēgta 1967. gada 5. augustā 

Tukuma rajona dzimtsarakstu birojā.

Ilgoni un Velgu Žurovskus!
Laulība noslēgta 1967. gada 5. augustā 

Tukuma rajona dzimtsarakstu birojā.

Īstā dzīves jēga
ir maģiska nepieciešamība būt 
vajadzīgam
tikai vienam vienīgam cilvēkam.
/V. Patnems/

sveic ZELTA kāzās
Olaines novada dome

Viktors un Daila Ļegčiļini

Mihails un Marija Ļeščovi

Valentins un Larisa Žukovi

Publiskajai apspriešanai tiek 
nodota būvniecības iecere 
"Mobilo telekomunikāciju 
bāzes stacija un sakaru masts 
n/ī "Jaunolaines masīvs", 
Jaunolainē, Olaines pagastā, 
Olaines novadā", īpašuma 
kadastra Nr. 80800080413.
 Būvniecības ierosinātājs:

• SIA "Tele2" (reģ. Nr. 
40003272854, adrese: 
Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004, 
kontaktpersona: Māris 
Drevinskis, tālr. 29563300).
Būvprojekta izstrādātājs:
• SIA "BM-projekts"  
(reģ. Nr. 40103196966, 
adrese: Pārslas iela 3b, Rīga, 
LV-1002, kontaktpersona:  
Mārtiņš Blumentāls,  
tālr. 29762257).

Ar būvniecības ieceres 
dokumentiem no 2017. gada 
28. augusta līdz 2017. gada 

27. septembrim var iepazīties 
Olaines novada pašvaldībā, 
Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines novadā, un Olaines 
pagasta pārvaldē, Meža ielā 2, 
Jaunolainē, tās pieņemšanas 
laikos, kā arī pašvaldības 
mājaslapā www.olaine.lv.
Būvniecības ieceres 
prezentācijas pasākums 
norisināsies 2017. gada  
7. septembrī plkst. 17.00 
Olaines novada pašvaldības 
sēžu zālē, 2. stāvā (224. kab.), 
Zemgales ielā 33, Olainē.

Rakstiskas atsauksmes un 
priekšlikumus līdz 2017. gada 
23. septembrim sūtīt Olaines 
novada pašvaldībai uz adresi: 
Zemgales iela 33, Olaine, 
Olaines novads, LV-2114, vai 
arī elektroniski uz e-pastu: 
olainesdome@olaine.lv.

ĪSTENO SAVU IDEJU
Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina 5. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. 
pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apsti-
prinātās stratēģijas ieviešanai. 

ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE | € 330 000

1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai | € 150 000
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai | € 70 000
1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai | € 110 000
VIENAM PROJEKTAM — kopējās izmaksas € 20 000; ja būvniecības izmaksas pārsniedz 70% — € 50 000
ATBALSTA INTENSITĀTE — 70 %

3.2. Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai | € 49 000

SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE | € 49 000

VIENAM PROJEKTAM — kopējās izmaksas € 15 000 
kultūrvēstures objekta labiekārtošanai — € 50 000
ATBALSTA INTENSITĀTE — 90 % 

MĒRĶI UN RĪCĪBAS | KĀRTĀ PIEEJAMAIS KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

UZZINI — IESNIEDZ — ĪSTENO www.lad.gov.lv — LEADER programma 
www.pierigaspartneriba.lv | facebook.com/pierigaspartneriba

administratīvā vadītāja Alīna Lukjanceva 28644888, info@pierigaspartneriba.lv
PROJEKTUS VAR IESNIEGT:
klātienē: Jaunmārupes sabiedriskā ēka, Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe / Zemgales 31, 3. stāvs, Olaine;
ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu: lad@lad.gov.lv;
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).
PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:
viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 
būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā — divi gadi.

02.10.2017.—01.11.2017.
PROJEKTU IESNIEGŠANA 5. kārtā

NĀC UZ KONSULTĀCIJĀM PAR PROJEKTU ĪSTENOŠANU JAU TAGAD!
www.pierigaspartneriba.lv / Realizē savu ideju

LATVIJĀ NORISINĀS VĒRIENĪGA DABAS VĒRTĪBU 
APZINĀŠANA – DABAS SKAITĪŠANA
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Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem.

Vasilijs Adjutovs, 76 gadus vecs, 10.07.2017.
Jānis Albiņš-Alba, 75 gadus vecs, 15.08.2017.
Vladimirs Balvako, 65 gadus vecs 02.08.2017.

Anna Beļikova, 90 gadus veca, 22.07.2017.
Aldona Drigota, 88 gadus veca, 15.08.2017.
Gaļina Freiberga, 53 gadus veca, 10.07.2017.

Svetlana Gafarova, 45 gadus veca, 09.08.2017.
Oksana Golovkova, 46 gadus veca, 18.07.2017.

Anastasija Jaksanova, 87 gadus veca, 21.07.2017.
Jevgeņijs Janušs, 35 gadus vecs, 15.08.2017.

Sofija Jevdokimova, 82 gadus veca, 10.08.2017.
Lauma Katkovska, 67 gadus veca, 12.08.2017.

Māris Komarovskis, 56 gadus vecs, 21.07.2017.
Anatolijs Kosotins, 77 gadus vecs, 15.07.2017.

Ņina Loseva, 35 gadus veca, 05.08.2017.
Marfa Ļevikina, 94 gadus veca, 18.07.2017.

Miroslava Novikova, 82 gadus veca, 11.07.2017.
Imants Ozoliņš, 57 gadus vecs, 24.07.2017.

Vladimirs Parhomenko, 67 gadus vecs, 30.07.2017.
Anna Romanova, 80 gadus veca, 01.08.2017.

Anastasija Valaine, 85 gadus veca, 12.07.2017.
Leonids Zagdajs, 81 gadu vecs, 10.08.2017.

Vladimirs Žitenko, 65 gadus vecs, 13.07.2017.

Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines Domes Vēstis". 
Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: marite.ruja@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 67146026, 27838129.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 2017. gada 10. jūlija līdz 21. augustam reģistrētie mirušie

Pasākumi Olaines novadā septembrī

Ziņas par jubilāriem 21.08.2017.

JŪLIJĀ

70. gadskārtā
Esfiru Boksboimu
Valeriju Černooku
Šarafetdinu Farhadovu
Vladislavu Goraščenkovu
Aleksandru Gubinu
Mariju Isakovu
Slavu Karapetjanu
Jevgeniju Khorunu
Nadeždu Krasovsku
Valdi Laukmani
Leonidu Melnikovu
Raisu Mironovu
Aiju Pugeju
Antonu Ratnieku
Astru Tauriņu
Pauli Volnobajevu
Annu Zeņku

75. gadskārtā
Tamāru Anosiku
Gaidu Cedriņu
Mariju Čirkovu
Marutu Dinsbergu
Pjotru Fjodorovu
Ievu Freimani
Ellu Gelažus
Tamaru Lazarenko
Emmu Mihailovu
Ināru Pastalnieci
Gaidu Runiku
Ritu Sipko
Viju Stepanovu

80. gadskārtā
Luciju Beļatiču
Tamaru Bičkovsku
Raisu Bogdanovu
Emiliju Čerevičnaju
Eduardu Gulbi
Jekaterinu Kačanovu
Aini Kānbergu
Tamaru Kļimovu
Felicijanu Kozlovu
Valentīnu Pevcovu
Haraldu Puriņu
Birutu Rožkalni
Jekaterinu Solovjovu
Angelinu Tišaloviču
Henriku Zenkeviču
Borisu Žuravļovu

85. gadskārtā
Olgu Grauzi
Āriju Lasmani
Annu Perhuroviču
Elzu Plociņu
Zoju Voropaevu
Austru Zazersku

90. gadskārtā
Veru Miļkeviču
Annu Rodionovu
Ņinu Siliņu

91. gadskārtā
Ilgu Guļpi

94. gadskārtā
Annu Zubricku

Olaines novada pašvaldība
sirsnīgi sveic

AUGUSTĀ
 
70. gadskārtā
Raisu Boboviku
Valēriju Horevu
Laimu Mūrnieci
Liliju Ratnieci
Irēnu Ribicku
Staņislavu Šaikovsku
Bernardu Veļiku
Irēnu Zandari

75. gadskārtā
Ninu Čudinovskihu
Vladislavu Golubu
Vladimiru Konopļovu
Nikolaju Kurbatovu
Aleksandru Medni
Alekseju Merzļakovu
Nelliju Oļševsku
Gunti Ozoliņu
Janinu Popkovu
Voldemāru Pudānu
Viju Rogu
Nadeždu Slavsku
Velgu Sterņičuku
Moniku Versani
Alfrēdu Zanderu
Imantu Zīli

80. gadskārtā
Jolantu Jonaiti
Vladimiru Karļinu
Aļdonu Kļimovu
Jevgeņiju Kustovu
Annu Mihurinsku
Āriju Polovinkinu
Valentīnu Razduvalovu
Nineļu Suvorovu
Veru Šarakovu

85. gadskārtā
Jāni Gailānu
Mihailu Koroļkovu
Mihailu Kovaļovu
Jevgeņiju Matvejevu
Valentinu Sokolovsku
Rimu Tazbergu
Annu Začosovu
Irinu Zemcovu

90. gadskārtā
Apoloniju Gobu
Anastasiju Kapitonovu
Irinu Naumovu

91. gadskārtā
Almu Dambrovsku
Ludvigu Ivanovu
Mariju Meirāni
Ernu Namnieci
Valentinu Žiško

92. gadskārtā
Jāni Češli
Jevdokiju Rjabovu

93. gadskārtā
Vladimiru Kurilenko
Mildu Švēdi

99. gadskārtā
Ernu Burkevicu

KAD KAS KUR
KULTŪRA (sīkāka informācija –  www.olaineskultura.lv, www.olaineskultura.lv/lv/bibliotekas,  

www.olainesjauniesiem.lv)
02.09. plkst. 17.00 Pasākums "Rock Out" Olaines Mežaparka estrādē
09.09. plkst. 12.00 Tēva dienas pasākums Olaines Mežaparka estrādē

10.09. plkst. 14.00 Jaunolaines Kultūras nama sezonas atklāšanas 
pasākums Jaunolaines Kultūras namā

16.09.–17.09. Dzērveņu festivāls Olaines Mežaparkā

17.09.

Olaines Pieaugušo izglītības centra organizēts 
brauciens uz Sudraba muzeju, Straupes 
Zirgupasta tirdziņu un zāļu vīra apmeklējums 
(sīkāka informācija un pieteikšanās,  
zvanot uz tālr. 67966741, 29192247)

24.09. plkst. 19.00 "Flamenko vakars" (piedalās "Flamenco Thief" 
no Anglijas un "Oriental Flowers" no Olaines) Jaunolaines Kultūras namā

29.09. plkst. 19.00 Miķeļdienas izdarības un koncerts Jaunolaines Kultūras namā
30.09. plkst. 14.00 Senioru diena Jaunolaines Kultūras namā

IZSTĀDES

12.09. plkst. 17.00 Ketijas Cīrules gleznu izstādes atklāšana Olaines Vēstures un mākslas 
muzejā

13.09. plkst. 18.00 Gitas Auzānes fotogrāfiju izstādes atklāšana Olaines Vēstures un mākslas 
muzejā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
09.09. Galda tenisa turnīrs bērniem Olaines Sporta namā
10.09. Šaha turnīrs (1. posms) Olaines Sporta namā
15.09.–17.09. Boksa turnīrs "Olaines OLIMP kauss 2017" Olaines Sporta namā

22.09. Olimpiskā sporta diena  
(Olaines novada izglītības iestādēm) Olaines Sporta namā

30.09. Badmintona turnīrs bērniem Olaines Sporta namā
Spēļu grafiks pieejams  
www.afaolaine.lv Minifutbola turnīrs "Olaines kauss 2017" Olaines stadionā

IZGLĪTĪBA

15.09. plkst. 18.00 Zīmēšanas meistarklase "Skicēšanas tehnikas"  
(ieejas maksa – 2,00 EUR) Jaunolaines Kultūras namā

20.09. plkst. 18.00 Lekcija par tēmu "Kur paliek mūsu laiks?" Jāņupes nojumē

Sākot ar septembri
Gleznošanas studija un pērļošanas nodarbības 
(sīkāka informācija, zvanot uz tālr. 67966741, 
29192247)

Olaines Pieaugušo izglītības 
centrā

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos un www.olaine.lv  
izvietotajām pasākumu afišām!

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, 
policija aicina visus būt uzmanīgiem un 
modriem! Tas attiecas gan uz transport-
līdzekļu vadītājiem, gan vecākiem, gan 
skolēniem, jo pēc triju mēnešu brīvdie-
nām atgriešanās mācību vidē var radīt 
papildu riskus – jāpierod gan pie jaunā 
ritma, gan satiksmes intensitātes.
Olaines novada pašvaldības policija 
aicina vecākus pārrunāt ar savām 
atvasēm drošības jautājumus, īpaši 

to, kā ir jāuzvedas uz ceļa. Policijas 
pieredze liecina, ka vasaras brīvlaiku 
bērni bieži pavada ārpus pilsētas un at-
radinās no intensīvas satiksmes, tāpēc 
mēdz skriet pāri ielai, nedomājot par 
savu drošību un nepaskatoties ne uz 
vienu pusi. Tāpat augusta beigās bērni 
satiekas ar pagalma biedriem un nodo-
das dažādām rotaļām, kuru laikā bērni 
mēdz nepārdomāti un negaidīti izkļūt 
uz brauktuves.

Autovadītājus policija aicina ievērot 
drošu braukšanas ātrumu un sama-
zināt to izglītības iestāžu tuvumā, būt 
vērīgiem, braucot pa pilsētu, jo arī 
autovadītāji nereti vasaras laikā pierod 
pie tā, ka pie mācību iestādēm šajā pe-
riodā nav novērojama intensīva gājēju 
pārvietošanās.
Policijas darbinieki šajā laikā izglītības 
iestāžu apkārtnei pievērsīs īpašu uzma-
nību.

http://www.olainessports
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