
08.11. plkst. 19.00
Olaines Mūzikas un mākslas 
skolas stīgu nodaļas koncerts

Olaines Kultūras namā
11.11. plkst. 17.00

Lāčplēša dienai veltīts 
pasākums

Olaines Kultūras namā
11.11. no plkst. 17.00
Svecīšu aizdegšana,  

pieminot Latvijas brīvības 
cīņās kritušos

Parkā pie Olaines Kultūras 
nama

12.11. plkst. 16.00
Bērnu dziesmu festivāls 

"Dziedāsim kopā Latvijai!"
Jaunolaines Kultūras namā

15.11. plkst. 19.00
Olaines Mūzikas un mākslas 

skolas pūtēju nodaļas 
koncerts

Olaines Kultūras namā
16.11. plkst. 19.00
Svētku koncerts  
"Zemes spēks"

Jaunolaines Kultūras namā
17.11. plkst. 16.30
Svinīgs pasākums  

"Diži ļaudis Olaines stāstā" 
un Latvijas Republikas 

proklamēšanas gadadienai 
veltīts grupas "Tirkizband" 

koncerts  
"Ar cieņu Latvijai!"
Olaines Kultūras namā

• Oktobra sākumā novada 
domes priekšsēdētājs Andris 
Bergs, priekšsēdētāja vietnieks 
Aleksandrs Čmiļs, izpilddirek-
tors Ģirts Batrags un uzņēmēj-
darbības atbalsta centra direkto-
re Edīte Alksne tikās ar Olaines 
industriālās zonas uzņēmējiem, 
lai iepazītu viņus, pārrunātu uz-
ņēmējdarbības aktualitātes no-
vadā un diskutētu par turpmāko 
sadarbības formu.
Pasākumā piedalījās vairāk nekā 
20 uzņēmēji, kas pārstāvēja far-
mācijas, ķīmijas, tirdzniecības, 
loģistikas, atkritumu pārstrādes, 
kūdras pārstrādes un citas no-
zares. Pārrunājot rūpnieciskās 
zonas attīstības jautājumus, do-
mes priekšsēdētājs informēja par 
perspektīvām, kas tiešā veidā 
skars uzņēmējus: "Pašvaldība 
pieteikusies Eiropas Savienības 
līdzfinansējuma piesaistei uz-
ņēmējdarbības atbalstam, kas 
paredz nākamgad rūpnieciskajā 
zonā nomainīt komunikācijas 
un no jauna izbūvēt Rūpniecī-
bas ielu, tajā skaitā arī nomainot 
apgaismojumu un daļēji papla-
šinot ielu, lai radītu autostāv-
vietas." Andris Bergs runāja arī 
par perspektīvu novadā attīstīt 
industriālo zonu saistībā ar "Rail 
Baltic" dzelzceļa līnijas izbūvi 
un novada ģeogrāfisko novieto-
jumu. Tikšanās laikā tika uzklau-
sītas uzņēmēju aktuālās problē-
mas, kas galvenokārt saistītas ar 
darbaspēka trūkumu vietējā tir-
gū. Par strādājošo mūžizglītības 
un pārkvalifikācijas iespējām, kā 
arī jauno speciālistu iesaisti ru-
nāja Olaines Mehānikas un teh-
noloģijas koledžas vadības pār-
stāves, savukārt Latvijas Darba 
devēju konfederācijas projektu 
vadītāja Sanita Bērziņa aicināja 
uzņēmējus vairāk izmantot prak-
tikantus dažādu ES finansēto 
projektu ietvaros. Paredzams, ka 
šādas tikšanās ar novada uzņē-
mējiem Olaines uzņēmējdarbī-
bas atbalsta centrs rīkos regulāri.

Uzziņai
2017. gada oktobrī Olaines no-

vadā reģistrēti 1667 aktīvi uzņē-
mumi, bezdarba līmenis – 3,9%. 
Novada uzņēmumos strādājošie 
vairāk nekā 50% gadījumu ir no-
vada iedzīvotāji.

• 26. oktobrī pašvaldībā, pieda-
loties gan domes, gan Attīstības 
nodaļas vadībai, notika tikšanās 
ar valsts SIA "Zemkopības mi-
nistrijas nekustamie īpašumi" 
valdes priekšsēdētāju Robertu 
Dilbu, Zemgales reģiona me-
liorācijas nodaļas vadītāju Ilzi 
Bergmani, Rīgas sektora vadī-
tāju Ivaru Lagzdiņu un Meliorā-
cijas departamenta vadītāja viet-
nieku Edgaru Griķīti. Tikšanās 
laikā tika pārrunāts jautājums 
par Misas upes atjaunošanu, lai 
uzlabotu ūdens novadīšanu un 
samazinātu plūdu ietekmi Olai-
nes novadā. Kā zināms, upe 
vairākās vietās tiek regulēta, bet 
tas nav pasargājis piegulošās ze-
mes no applūšanas. Aktualizējot 
problēmu, tika panākta vienoša-
nās, ka jau nākamā gada pava-
sarī tiks veikta upes krastu bio-
topu izpēte, kam sekos tehniskā 

projekta izstrāde, kā laikā tiks 
apzināti visi piegulošo zemju 
īpašnieki un viņu problēmas, lai 
mēģinātu rast risinājumu. Aici-
nām zemju īpašniekus sadarbo-
ties! Plānots, ka būvdarbi varētu 
notikt  2019.–2020. gadā, bet sī-
kāka informācija sekos nākamā 
gada pavasarī.

• No 23. līdz 25. oktobrim 
Olaines Mūzikas un mākslas 
skolas administrācija viesojās 
Olaines sadraudzības pilsētā 
Polijā – Radomskā. Šī vizīte 
iezīmē jaunu sadarbības posmu 
kultūrizglītībā. OMMS pārstāv-
jiem bija iespēja apmeklēt Ra-
domskas nozīmīgākās kultūras 
iestādes, kā arī uzsākt sarunas 
par iespējamo sadarbības projek-
tu 2018. gadā. OMMS uzdāvinā-
ja Radomskas pilsētai vairākus 
pašu audzēkņu veidotus mākslas 
darbus, Olaines novada pašval-
dības sarūpētās dāvanas, "Saldos 
dzintarus", kā arī meistara Pētera 
Putniņa darināto kokli.

Turpinot tradīciju, Olainē no-
tiks Lāčplēša dienas atceres 
pasākums ar sportiskām un 
radošām aktivitātēm, demons-
trācijām un degustācijām, pa-
sākuma kulminācijā – kaujas 
rekonstrukcija.

2017. gada 11. novembrī Olai-
nes Mežaparkā no plkst. 12.00 
līdz 16.00 notiks Lāčplēša die-
nas atceres pasākums. Šī gada 
programmā iekļautās aktivitātes 
ir ieroču un formas tērpu de-
monstrācijas, karavīru tējas un 
zupas degustācija, sportiskās 
un radošās aktivitātes un kaujas 
rekonstrukcija "1919. gada 12. 
novembra kauja". Visus inte-
resentus aicinām apskatīt kara 
ekspozīciju Olaines Vēstures un 
mākslas muzejā un piedalīties 
radošajā darbnīcā, kas darbosies 
no plkst. 12.30 līdz 15.00.
"Pirms 98 gadiem 1919. gada 11. 
novembrī Latvijas armija atbrī-

voja Pārdaugavu no Bermonta 
karaspēka un 12. novembrī tur-
pināja vajāt ienaidnieka armijas 
daļas, jau ieejot Olaines nova-
dā," stāsta Olaines Vēstures un 
mākslas muzeja vecākais speciā-
lists Māris Ribickis. "Olaine gan 
Pirmā pasaules kara laikā, gan 
brīvības cīņās ir bijusi vieta, kur 
risinājusies karadarbība. Olaines 
stacijas rajonā un vietā, kur ta-
gad plešas Mežaparks, bija Ber-
monta armijas krievu virsnieku 
nodaļa, kas spēcīgi pretojās Rī-
gas pulka 7. rotai."

Godinot brīvības cīņās kritušos 
Latvijas armijas karavīrus, aici-
nām piedalīties Lāčplēša dienas 
atceres pasākumā Olaines Meža
parkā, apskatīt izstādi un pieda-
līties radošajā darbnīcā Olaines 
Vēstures un mākslas muzejā, sa-
vukārt vakarā doties uz laukumu 
pie Olaines Kultūras nama nolikt 
svecīti.
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Veronika Timofejeva 
(Poriete) – Olaines pirmā 
priekšsēdētāja
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Apkures
sezona klāt!

Olainē vēl aizvien viens no 
zemākajiem apkures tarifiem 
Latvijā

Sveicam!

AS "Olainfarm" un 
bērnudārzi svin apaļas 
jubilejas

3. lpp. 4. lpp.

Esi aktīvs!

Fitnesa un veselības diena 
Olainē

5. lpp.

Izglītības 
iespējas

Nenokavē – piesakies un 
izglīto sevi!

6. lpp.

atceres pasākums

Lāčplēša 
dienas 

Sveicam

Latvijas Republikas
Proklamēšanas gadadienā! 
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Tikšanās ar valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" pārstāvjiem

OMMS dāvana Radomskas pilsētai

Turpinājums 3. lpp.  

99.

Svētku pasākumi
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Veronika Timofejeva (Porie-
te) 1965. gada vasarā kļuva par 
pirmo Olaines priekšsēdētāju un 
faktiski aizsāka pilsētas attīstī-
bu (pilsētas statuss Olainei tika 
piešķirts 1967. gadā, pirms tam 
Olaine bija pilsētciemats). Vero-
nika aizrautīgi ķērās pie ļoti pla-
ša jautājumu un problēmu loka, 
lai pilsētā sāktu veidot sociālo 
sistēmu, iekustinātu kultūras 
dzīvi, būvētu pilsētas infrastruk-
tūru. Diemžēl tumšie brīži 20. 
gadsimta Latvijas vēsturē meta 
ēnu arī uz Veronikas karjeru – 
VDK viņā saskatīja varai poten-
ciāli bīstamu cilvēku un panāca, 
ka perspektīvā pilsētas vadītāja 
savu amatu atstāj.

Kā jūs kļuvāt par Olaines 
pirmo priekšsēdētāju?
Mans vīrs uz Olaini atbrauca 
laikā, kad te bija sākušies lie-
lie celtniecības darbi – 1963. 
gadā, bet es viņam pievienojos 
gadu vēlāk. Kūdras rūpnīcā jau 
strādāja arī mans brālis. Pēc Jel-
gavas Pedagoģiskās skolas pa-
beigšanas neilgu laiku strādāju 
skolotājas amatā Lizumā (Gul-
benes novadā). Apmēram pēc 
gada secināju, ka šis tomēr nav 
mans lauciņš, tāpēc turpināju 
studijas Rīgas Pārtikas tehniku-
mā un drīz vien jau sāku darba 
gaitas. Olainē vispirms biju au-
dzinātāja kopmītnē, tad mani 
pārcēla uz celtniecības trestu 
kadru inspektores amatā. 1965. 
gada vēlēšanās tiku ievēlēta par 
deputāti un jau visai drīz saņēmu 
piedāvājumu no Rīgas rajona 
izpildkomitejas kļūt par Olaines 
pilsētciemata priekšsēdētāju. Tā 
ka faktiski vienā laikā – 1965. 
gada vasarā – Olaine sāka jaunu 
dzīves posmu savā pilsētciemata 
statusā, bet es – kā pilsētciemata 
priekšsēdētāja. Bija skaidrs, ka 
būs jāsāk strādāt būtībā "tukšā 
laukā".

Cik plašas tajā laikā bija jūsu 
pilnvaras?
Ilgus gadus bijām Rīgas pakļau-
tībā praktiski visos nozīmīgajos 
jautājumos – sākot no dzīvokļu 
rindām un beidzot ar finansēju-
ma piešķiršanu tām vai citām 
vajadzībām. Jāsaprot, ka tajā lai-
kā sava veida neoficiālais "varas 
centrs" bija lielo rūpnīcu direk-
tori – viņi šeit attīstīja savas ra-
žotnes un spēja ietekmēt Olaines 
attīstību kopumā. Arī manas dar-
bības sākumā rūpnīcu direktori 
sanāca kopā un, piemēram, izlē-
ma, kur būs mūsu pirmās darba 
telpas. Tagadējās koledžas kop-
mītnēs ierādīja vienu istabiņu, 
piešķīra pāris galdus un krēslus, 
un tā arī bija jāsāk.

Ar ko sākāt, kas bija pirmie 
uzdevumi?
Pirmais uzdevums bija sākt vei-
dot komandu – uzmeklēju sekre-
tāri (par to kļuva Valda Ļebede-
va) un tā saucamā "kara galda" 
darbinieku (Marija Paeglīte), 
kas padomju iekārtā bija obligāts 

štata darbinieks. Tā arī trijatā sā-
kām. Kas bija pirmie darbi? To 
bija ļoti daudz un plašā spektrā, 
jo pilsētā strauji auga iedzīvotāju 
skaits, parādījās daudz vajadzī-
bu, bet nekādu iestrāžu nebija. 
Bija jāattīsta tirdzniecība, atkri-
tumu apsaimniekošanas sistēma, 
veselības aizsardzība, pilsētas 
kultūras dzīve, jārūpējas par bēr-
nudārziem, sociāla rakstura jau-
tājumiem. Jārisina arī tādas pie-
zemētas un prozaiskas lietas, kā, 
piemēram, nosaukumu piešķir-
šana pilsētas ielām un laulības 
ceremoniju vadīšana. Uzsākot 
šīs sazarotās saimniecības vei-
došanu, darījām to, kas nu kat-
rā brīdī bija pats vajadzīgākais, 
un par atbildību "deleģēšanām" 
nedomājām. Atradu ļoti ener-
ģisku cilvēku, kurš sāka attīstīt 
mazumtirdzniecību, izveidoja 
patērētāju biedrību, maizes cep-
tuvi. Līdzīgi bija ar kultūras dzī-
vi, ko uzņēmās iekustināt Harijs 
Jansons. Olainē tad vēl nebija 
virknes ļoti sadzīvisku, vienkār-
šu lietu – ne friziera, ne kurpnie-
ka, ne šuvēja. Braucu, meklēju, 
uzrunāju cilvēkus, kuri būtu 
gatavi pārcelties un sākt strādāt 
pie mums. Atceros, tikko uzbū-
vētajā dzīvojamajā mājā Zemga-
les ielā 18 otrajā stāvā mājvietu 
rada izpildkomiteja, bet pirmajā 
stāvā durvis vēra pirmā Olaines 
frizētava. 

Kā jutāties, saņemot tik plašu 
darba "fronti"?
Tos gadus es atceros kā liela gan-
darījuma laiku. Savos trīsdesmit 
gados uzņēmos "iekustināt" dau-
dzus jautājumus pilsētas dzīvē, 
līdz galam neapzinoties, ko tas 
nozīmēs. Tāpēc, kad redzēju, 
kā pilsētā parādās pirmie koptie 
apstādījumi, kā attīstās kultūras 
dzīve, teiksim, mūsu veidotā pir-
mā bibliotēka – tas tiešām bija 
liels gandarījums. Taču to nekad 
nebūtu paveicis viens cilvēks, jo 
manas pilnvaras bija visai iero-
bežotas. Lielu atbalstu saņēmu 
no rūpnīcu direktoriem, – ar vi-
ņiem daudz sadarbojos, un mūsu 
kopīgā iniciatīva reizi mēnesī sa-
nākt kopā un izlemt pilsētas at-
tīstībai nozīmīgas lietas turpinā-
jās vēl ilgi. Starp citu, arī daudzu 
Olaines pilsētas ielu nosaukumi 
dzima šajās direktoru padomes 
sanāksmēs. Palīdzēja arī cilvēki, 
kuri Olainē bija dzīvojuši jau il-
gāku laiku – tie vislabāk zināja, 
kas pilsētai un pagastam ir vis-
vairāk vajadzīgs.
Spilgtas un pozitīvas atmiņas 
ir par tā saucamajiem bērnības 
svētkiem, kurus mēs regulāri or-
ganizējām ar slavenu aktieru un 
aktrišu piedalīšanos. Pie mums 
viesojās Elza Radziņa, Vera Sin-
gajevska un citi. Svētki notika 
tehnikuma, vēlāk 1. vidusskolas 
zālē, kur bērniem tika izsniegta 
apliecība par izvēlēto vārdiņu, 
vecāki saņēma ziedus un nelielu 
piemiņas dāvaniņu, kopīgi šūpo-
jāmies īpaši šiem svētkiem vei-
dotās šūpolēs.

Liels un sarežģīts jautājums bija 
poliklīnikas izveide, jo lielajās 
rūpnīcās gan strādāja daži ārsti, 
taču centralizētas sistēmas nebi-
ja. Poliklīnika tika atvērta 1967. 
gadā, par galveno ārsti kļuva 
Regīna Lācīte, kura sāka veidot 
veselības aprūpes sistēmu. Un 
kopumā jau te no sabiedriska-
jām iestādēm bija tikai divas – 
bērnudārzs un kultūras nams. 

Jūsu darbība pilsētas 
vadītājas amatā beidzās visai 
negaidīti. Kā tas notika?

1967. gadā Olainei piešķīra pil-
sētas statusu, vēl gadu es no-
strādāju, un 1968. gadā devos 
mācīties uz Viļņas augstāko 
partijas skolu. Biju saklausīju-
sies kolēģu padomus, ka tas ir 
vēlams solis manai turpmākajai 
karjerai, taču savā ziņā tas radīja 
tieši pretēju efektu. Izrādās, ka 
šīs skolas audzēkņus tajā lai-
kā VDK pētīja īpaši rūpīgi, un 
pēkšņi kāds bija atradis manā 
biogrāfijā "nevēlamus" faktus. 
1972. gadā, kad saņēmu diplo-
mu par skolas beigšanu, pēc sa-
viesīgā pasākuma skolas direk-
tors mani iesauca kabinetā un 
vaicāja, kāpēc es esot slēpusi, ka 
mans tēvs ir bijis robežsargs un 
mātes brālis Ulmaņa laikā bijis 
policists. Biju šokā, jo, protams, 
man bija zināms, ka tēvs strā-
dāja par robežsargu, bet nekad 
nebiju uzskatījusi to par kādu 
pārkāpumu. Un nebija jau arī tā, 
ka bērna gados es būtu detalizēti 
sekojusi līdzi tēva darba gaitām. 
Tā arī viss palika, taču, kad at-
griezos, saņēmu izsaukumu uz 
Stūra māju... 

Bija norādes, ka esat savā 
amatā nevēlama? 
Nē, uz kādu laiku viss tā arī pa-
lika. Atgriezos darbā, jo mācību 
laikā biju dzīvojusi ar domu, 
ka savā darbā atgriezīšos, un 
manus pienākumus pildīja viet-
nieki. Tomēr pēc neilga laika 
mani atkal izsauca uz Rīgu, kur 
saņēmu brīdinājumu no VDK 
par ziņu slēpšanu par saviem 
radiem. Laikam jau informācija 
par to bija izplatījusies, jo Ojārs 
Kienkass, kurš tolaik strādāja 
Plastmasu pārstrādes rūpnīcā un 
vēlāk kļuva par domes priekšsē-
dētāju, mani koleģiāli brīdināja, 

ka priekšsēdētājas amatā mani 
grasoties "noēst". Kādu brīdi 
svārstījos, tad secināju, ka cīnī-
ties ar VDK nedz ir manos spē-
kos, nedz es arī to gribu, tāpēc 
1973. gada nogalē iesniedzu at-
lūgumu. Uzreiz gan saņēmu dar-
ba piedāvājumu no Celtniecības 
pārvaldes, kur kļuvu par kadru 
daļas vadītāju, un šajā amatā 
nostrādāju līdz 1980. gadam. 
Pēc "Himstroj" turpināju darba 
gaitas Rīgas kartonāžas fabrikas 
kadru daļā, kopumā šādā amatā 
pavadīju 16 gadus. Starp citu, 

VDK turpināja izrādīt interesi 
par mani arī pēc atkāpšanās no 
Olaines priekšsēdētājas poste-
ņa, – kādudien, kad jau strādā-
ju "Himstroj", pie manis ienāk 
tāds maza auguma vīrelis ar 
mapi padusē un jautā: "Vai Ve-
ronika Poriete?" "Jā," es viņam 
atbildu. "Vai zināt, es varētu jūs 
tagad arestēt!" Paklusēju, tobrīd 
nebija, ko viņam sacīt. Manam 
priekšniekam Bondarevam bija 
gara saruna ar šo čekistu, nezinu, 
par ko viņi vienojās, pēc tam gan 
mani lika mierā. 

Kā vērtējat Olaines attīstību 
pēdējo gadu laikā?
Kopumā man Olaine patīk, re-
dzams, ka par pilsētu tiek do-
māts, tā ir ērta un patīkama vieta 

dzīvošanai. Tomēr ir daži jau-
tājumi, kas liek būt kritiskai. Ir 
tādas globālas lietas, piemēram, 
cilvēku sociālā aprūpe un līdzek-
ļi, kas tiek šiem jautājumiem 
atvēlēti. Domāju, ka Olaines 
novada administratīvā pārvalde 
varētu būt efektīvāka, un tā va-
rētu atrast papildu līdzekļus ci-
tiem nozīmīgiem jautājumiem. 
Pamanu arī tādas piezemētākas 
lietas, par ko jau esmu runāju-
si ar pilsētas vadību. Iebraucot 
Olainē, katram redzama katoļu 
baznīca un vietas, kur vajadzīgi 

teritorijas labiekārtošanas dar-
bi – celiņi, šķūnīši un citi. Ļoti 
gribētos, lai arī šādas lietas tik-
tu sakārtotas, jo, piemēram, ES 
fondu nauda jau nav tikai lielām 
un globālām lietām – tā ir nauda 
arī salīdzinoši nelielām vajadzī-
bām, kas cilvēkiem tomēr ir ļoti 
nozīmīgas. Domāju, ka kritiska 
acs ir vajadzīga, pretējā gadīju-
mā varam ieslīgt pašapmierinātī-
bā, un attīstības nebūs.

Olaine jums ir bijusi kā 
magnēts – pēc darba Rīgā esat 
šeit tomēr atgriezusies.
Jā, tā nu ir sanācis, ka pēc aptu-
veni 24 gadu pārtraukuma 2004. 
gadā atgriezos Olainē un dzīvoju 
pie meitas, kura šeit (Grēnēs) uz-
būvēja māju. 

PIRMĀ PRIEKŠSĒDĒTĀJA

Paldies visām ģimenēm 
un lokālpatriotiem, kas 
balsojuši "PAR" Olaines 
novada pašvaldības atbalstu 
ģimenēm ar bērniem  
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrijas rīkotajā 
konkursā "Ģimenei 
draudzīga pašvaldība".

Atgādinām, ka balsošana 
turpināsies līdz 31. oktobrim 
interneta vietnē  
www.vietagimenei.lv. 
Šobrīd no 54 pašvaldībām, 
kas piedalās šajā konkursā, 
Olaines novada pašvaldības 
atbalsts tiek pozitīvi 
novērtēts ar vairāk nekā 2000 
balsīm, kas pašvaldībai ļauj 
ierindoties pirmajā trijniekā 
kopā ar Siguldas novadu un 
Rēzeknes pilsētu. 

Informācija par konkursa 
rezultātiem tiks publicēta pēc 
to paziņošanas.
Nobalso un, iespējams, tu ne 
tikai palīdzēsi novadam tikt 
pie jauna rotaļlaukuma, bet 
arī laimēsi kādu balvu!
Aicinām ģimenes iepazīties ar 
pašvaldības sniegto atbalstu 
ģimenēm interneta vietnē 
www.olaine.lv!

Informācija sagatavota pēc 
www.vietagimenei.lv  
29. oktobra datiem.
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• Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā 25. 
oktobrī notika literārā konkursa 
"Margaritas Stārastes tēlu at-
dzimšana 21. gadsimtā" lau-
reātu apbalvošanas ceremoni-
ja, kurā uzvaras laurus plūca 
Olaines 2. vidusskolas 6.b kla-
ses skolnieks Deniss Trusijs. 
Konkursā ar radošiem darbiem 
videostāstu, pasaku un eseju for-
mā piedalījās vairāk nekā 300 
bērnu vecumā no 9 līdz 13 ga-
diem. Konkursā tika pārstāvēti 
ne tikai Latvijas novadi, bet arī 
latviešu skolas Eiropā.
Margaritas Stārastes daiļradei 
veltītajā konkursā Deniss star-
tēja ar videorullīti "Margaritas 
Stārastes grāmatu reklāma".
Darbus vērtēja rakstniece Evija 
Gulbe, Latvijas Mākslas akadē-
mijas Tēlniecības katedras vadī-
tājs, profesors Bruno Strautiņš, 
izdevniecības "Zvaigzne ABC" 

dizaina projektu direktore In-
guna KļavaŠvanka, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras centra bibliotekāres 
Ilze Marga un Sarmīte Galsa 
un Rīgas 3. ģimnāzijas draugu 
biedrības valdes loceklis Mār-
tiņš Biezais.
Apbalvošanas ceremonijā seši 
autori saņēma veicināšanas bal-
vas, trešās vietas ieguvējs saņē-
ma viedpulksteni, otrās vietas 
ieguvējs saņēma egrāmatu lasī-
tāju, bet pirmās vietas ieguvējs, 
olainietis Deniss Trusijs, balvā 
ieguva planšetdatoru.
Sveicam Denisu ar lieliskajiem 
panākumiem!

• Svētdien, 22. oktobrī, Olaines 
stadionā notika starptautisks 
sieviešu futbola turnīrs "Zem-
gale Cup 2017", kuru organizēja 
Zemgales futbola centrs sadar-

bībā ar AFA "Olaine" un FK 
"Iecava". Dalībniecēm tās bija 
sezonas noslēdzošās sacensības 
futbolā 11x11.
Vienas dienas turnīrā piedalījās 
trīs Latvijas sieviešu futbola 1. 
līgas komandas – FK "Iecava", 
AFA "Olaine" un BFC "Dau-
gavpils", kā arī Lietuvas 1. līgas 
komanda "Panevežio FA" un 
Igaunijas virslīgas ceturtā labā-
kā vienība "SK 10 Premium" no 
Tartu.
Šāda līmeņa turnīrs sievietēm 
Olainē notika pirmoreiz. Organi-
zators un AFA "Olaine" sieviešu 
komandas treneris Jevgēņijs Mi-
haļkovs uzsver, ka dalībai tajā 
izdevās sapulcināt pēc ģeogrā-
fiskās atrašanās vietas nemaz ne 
tik tuvas komandas. Turnīrs iz-
vērtās ļoti interesants, jo reālais 
komandu spēks bija ļoti līdzīgs. 
Kopumā aizvadītas 10 spēles, un 

pēdējā, izšķirošajā spēlē par zel-
ta medaļām tikās mūsu sieviešu 
komanda un viesu komanda no 
Tartu. Cīņa bija līdzvērtīga, taču 
pārākas izrādījās Igaunijas fut-
bolistes ar 1:0. 
Sieviešu un meiteņu futbols 
Olainē attīstās, un par to liecina 
arī meiteņu U10 vecuma gru-

pas komandas izcīnītais zelts 
starptautiskajā meiteņu futbola 
turnīrā "Saku Cup 2017", kas no 
13. līdz 15. oktobrim norisinājās 
Tallinas priekšpilsētā Saku.
Apsveicam futbolistes, trenerus 
un vecākus! Beidzoties āra se-
zonai, novēlam panākumus arī 
telpu futbola čempionātā.

ATGRIEŽAS PIE RAŽOŠANAS
Tas, ka "Latvijā tagad neko vairs 
neražo", šodien jau droši uz-
skatāms par stipri novecojušu 
mītu – aizvien vairāk uzņēmīgu 
cilvēku ir spējuši atrast perspek-
tīvu nišu ražošanas attīstīšanai. 
Daudzi no viņiem ir atgriezušies 
nozarēs, kurās kādreiz bijuši lie-
lu ražošanas uzņēmumu daļa. 
Viens no šādiem piemēriem ir 
plastmasas iepakojumu ražotājs 
"Nipon" – uzņēmuma dibinātājs 
ir kādreizējās Olaines Plastmasu 
rūpnīcas tehnologs Leons Soko-
lovs, kurš plastmasas ražošanas 
nozarē strādā jau 40 gadus. 

Pirms 20 gadiem dibinātais 
ģimenes uzņēmums "Nipon" 
šobrīd atrodas jauna attīstības 
posma sākumā – paralēli plast-
masas iepakojumu ražošanai 
izveidota pirmā bioplastmasas* 
iepakojumu ražošanas iekārta, 
kuru iecerēts piedāvāt Latvijas 
un ārvalstu pārtikas ražotājiem. 
"Nipon" valdes locekle Agnese 

Sokolova stāsta: "Mūsu ideja 
ir piedāvāt nelielajiem pārtikas 
ražotājiem, kooperatīviem, zem-
nieku saimniecībām iegādāties 
Latvijā būvētu iepakojumu ra-
žošanas iekārtu, lai katrs varētu 
veidot savām vajadzībām atbil-
stošu iepakojumu un ietaupīt 
naudu, paveicot šo ražošanas 
posmu pats." Bioplastmasas ie-
pakojumi pasaulē kļūst aizvien 
pieprasītāki, jo tie ir videi nekai-
tīgi – izlietotais iepakojums vai 
nu kompostējas pats, vai arī no-
ārdās īpašos apstākļos (pārtikas 
iepakojumam ir īpašas prasības, 
kuru dēļ pagaidām nevar izvei-
dot tādas "paciņas", kas sadalītos 
automātiski). 

"Uzņēmumā "Nipon" šobrīd 
strādā ap 10 darbiniekiem, taču, 
tiklīdz sāks attīstīties iepakoju-
mu ražošanas iekārtu būvēšana, 
uzņēmumam būs vajadzīgi pa-
pildu darbinieki," stāsta A. Soko-
lova. Pirmais iekārtas prototips, 

kas kopš 2014. gada tapa ar Zaļo 
tehnoloģiju biznesa inkubatora 
atbalstu (piešķirts LIAA un Nor-
vēģijas finanšu instrumenta līdz-
finansējums), šobrīd tiek testēts, 
un no nākamā gada to iecerēts 
piedāvāt potenciālajiem iekārtas 
pircējiem. "Šī ir pašu spēkiem 
konstruēta, rasēta un pilnībā Lat-
vijā būvēta iekārta," uzsver A. 
Sokolova. Visos ārvalstu tirgos 
vispirms iecerēts piesaistīt izpla-
tītājus, kuri vislabāk pārzina vie-
tējā tirgus specifiku, tiesisko vidi 
un potenciālos klientus.

"Nipon" plāno saglabāt savu dar-
bību arī iepakojumu ražošanā, 
kur uzņēmums stabili konkurē 
jau 10 gadus. "Mūsu ražojumus 
ikviens var redzēt veikalos, pie-
mēram, mūsējās ir baltās "Rī-
gas piena kombināta" pankūku 
kastītes, ražojam iepakojumus 
zivju produktiem un daudziem 
citiem," stāsta A. Sokolova. Viņa 
uzsver videi draudzīga iepako-

juma nozīmi, kas pēdējo gadu 
laikā ienāk arī Latvijā, tāpēc 
uzņēmums jau laicīgi ir sagata-
vojies jaunam iepakojumu no-
zares attīstības ciklam: "Esam 
gatavi pilnībā pāriet uz bioloģis-
kā iepakojuma ražošanu, ja vien 
mūsu klienti būs tam gatavi." 
A. Sokolova domā, ka Latvija 
varētu sekmīgi attīstīt bioloģis-
ko iepakojumu ražošanu. Tam 
būtu nepieciešams izveidot arī 
bioplastmasas granulu ražošanu, 
ko šobrīd uzņēmums iepērk Itā-
lijā un ASV.

A. Sokolova uzņēmumā "Nipon" 
strādā kopš augstskolas pabeig-
šanas un ļoti augstu vērtē brīvī-

bu, ko sniedz darbs ģimenes uz-
ņēmumā: "Ikdienā strādāju kopā 
ar savu ģimeni – tēvu, mammu 
un brāli. Novērtēju iespēju re-
dzēt, kā aug mūsu uzņēmums, 
un izjust vienotību ar sev mīļiem 
cilvēkiem."

*Bioplastmasa ir tāda veida 
plastmasa, kas izgatavota no 
atjaunojamas biomasas, piemē-
ram, cietes, polipienskābes un 
dažādiem augiem. Šo materiālu 
īpašības ir ļoti līdzīgas tradicio-
nālajai plastmasai, bet tajā pašā 
laikā tie ir bioloģiski noārdāmi 
un kompostējami saskaņā ar Ei-
ropas standartiem.

Uzņēmums: SIA "Nipon"
Vadītāja: valdes locekle Agnese Sokolova
Darbības joma: bioplastmasas un kombinēto  
 materiālu iepakojumu izgatavošana

Olaines novada uzņēmējs

Apkures tarifi Olaines pilsētā 
kopš iepriekšējās apkures sezo-
nas nav mainījušies, proti, par 
piegādāto siltumenerģiju tiek 
piemērota cena 46,45 eiro par 
megavatstundu, kas šobrīd ir 
piektais zemākais siltumener-
ģijas tarifs starp lielākajiem sil-
tumapgādes komersantiem Lat-
vijā.
Minētā cena saglabāsies nemai-
nīga līdz 2018. gada beigām, kā 
to paredz ar AS "Latvijas Gāze" 
noslēgtais līgums. Savukārt pēc 
līguma termiņa AS "Olaines 
ūdens un siltums" varēs izvēlē-
ties jebkuru piegādātāju ar izde-
vīgāko cenu piedāvājumu, kā to 
paredz noteikumi pēc gāzes tir-
gus liberalizācijas.

Tāpat kā iepriekšējās apkures 
sezonās, tiks iepirkta un pilsētas 
siltumapgādē izmantota koģene-
rācijas stacijās saražotā siltum-

enerģija – gan no AS "Olener-
go", gan SIA "ETO".
Galvenie siltumenerģijas patērē-
tāji ir iedzīvotāji, tāpēc "Olaines 

ūdens un siltums" lūdz daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotājus un 
īpašniekus savlaicīgi norēķinā-
ties par piegādāto siltumener-

ģiju. Aicinām būt atbildīgiem 
saimniekiem un izrādīt savas 
rūpes par īpašumu, piesakoties 
māju renovācijas programmai, 
kuras īstenošana ļauj ietaupīt 
pat vairāk nekā pusi no 
maksājumiem par apkuri, kā arī 
veidot energoefektīvu mājokli 
bez siltuma zudumiem.

Ja dzīvokļu īpašnieki konstatē, 
ka radušās tehniskas problēmas 
un siltumapgāde netiek kvalita-
tīvi nodrošināta (piemēram, daļa 
radiatoru ir auksti), lūdzam par 
to informēt AS "Olaines ūdens 
un siltums" Namu apsaimnie-
košanas daļu, zvanot uz tālruni 
67146719 (darba dienās plkst. 
08.00–17.00).

Apkures tarifi Olainē saglabājas nemainīgi zemi
Komersanta nosaukums Pakalpojumu sniegšanas vieta 2017. gada oktobris

EUR/MWh
AS "Rīgas Siltums" Rīga 44,39

SIA "Aizkraukles Siltums" Aizkraukles pagasts 44,88
SIA "Dobeles enerģija" Dobele, Zebrenes pagasts 45,01

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" Ludza 46,06

AS "Olaines ūdens un siltums" Olaine 46,45
SIA "Valmieras ūdens" Valmiera 46,98

AS "Daugavpils siltumtīkli" Daugavpils 48,97
*Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas dati 6.10.2017.

Siltumenerģijas gala tarifi lielākajiem siltumapgādes komersantiem Latvijā*

 Turpinājums no 1. lpp. 
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"Olainfarm" 45 augstas kvalitātes gadi:
no Olaines līdz "pasaules krustcelēm" Taimskvērā

Jubileja ir kā kalns, kurā pa-
kāpties, lai palūkotos uz noieto 
ceļu un ieraudzītu jaunus ap-
vāršņus. Tā ir reize, kad saki 
paldies visiem, kas ir palīdzē-
juši un atbalstījuši sasniegtajā. 
Tāda ir pienākusi akciju sa-
biedrībai "Olainfarm", kuras 
pirmsākumi sniedzas vairāk 
nekā 45 gadus senā pagātnē, 
kad Olaines pilsētā tika izvei-
dota ķīmiski-farmaceitiskā 
rūp nīca. Kopš tā laika "Olain-
farm" darbinieku skaits ir 
četrkāršojies līdz gandrīz 1100 
darbiniekiem Olainē vien, un 
uzņēmumā radītais sasniedz 
jau vairāk nekā 50 valstis visā 
pasaulē.

No furagīna sintēzes 
operācijas līdz uzticamiem 
augstākās kvalitātes 
produktiem visā pasaulē
Lai arī lēmums par ķīmiskifar-
maceitiskās rūpnīcas būvniecību 
Olainē tika pieņemts jau 1965. 
gadā, par uzņēmuma dzimšanas 
mirkli tiek uzskatīts 1972. gada 
10. oktobris, kad tika veikta 
pirmā nitrofurānu atvasināju-
ma furagīna sintēzes operācija. 
Sākotnēji Olaines ķīmiskifar-

maceitiskā rūpnīca tika veidota, 
lai nodrošinātu visas Padomju 
Savienības gatavo zāļu formu 
ražošanas rūpnīcas ar aktīvām 
farmaceitiskām vielām un starp-
produktiem.  Novērtējot ievēro-
jamo ražošanas un pētniecības 
potenciālu, nedaudz vēlāk tās 
vadība pieņēma lēmumu ražot 
arī gatavās zāļu formas. Medika-

mentu un ķīmiski farmaceitisko 
produktu ražošana joprojām ir 
"Olainfarm" galvenie darbības 
virzieni. 
1980. gadā Olaines ķīmiskifar-
maceitiskās rūpnīcas darbinieki 
bija apguvuši jau 15 produktu 
sintēzi un sākuši gatavo zāļu 
formu ražošanu. Pirmie zināt-
nieku radītie medikamenti bija 
"Remantadīns", "Fenkarols" un 
"Bikarfen", tiem sekoja "Etaci-

zīns", "Etmozīns" un "Fenibuts". 
Oriģinālie produkti, kuru sintēze 
gadu gaitā tikusi arvien pilnvei-
dota, lai padarītu tos iedarbī-
gākus, ir uzņēmuma attīstības 
balsts. 
Būtiskas izmaiņas Olaines ķī-
miskifarmaceitisko rūpnīcu 
skāra 1997. gadā, kad tā tika pri-
vatizēta un no valsts uzņēmuma 

reorganizēta par akciju sabied-
rību "Olainfarm". Privatizācijai 
sekoja virkne rekonstrukciju, 
procesu attīstīšana, kvalitātes 
vadības un kontroles sistēmu 
ieviešana, lai "Olainfarm" būtu 
nodrošināta ar mūsdienīgām 
tehnoloģijām un tiktu sertificēta 
atbilstoši ES Labas ražošanas 
prakses prasībām, vides pārval-
dības un laboratoriju standar-
tiem. Tas viss tika darīts ar mēr-

ķi pavērt "Olainfarm" ceļu, lai 
ražotu uzticamus un efektīvus 
augstākās kvalitātes produktus 
visai pasaulei. Tas izdevās! Šo-
brīd "Olainfarm" jau ir izaugusi 
par koncernu ar meitasuzņēmu-
miem ne vien Latvijā, bet arī 
Baltkrievijā, Krievijā, Lietuvā, 
Turcijā, Azerbaidžānā, Gruzijā 
un Kirgizstānā.
 
Ja gribi iet tālu, ej kopā
Daudzus no "Olainfarm" mei-
tasuzņēmumiem jūs zināt un, 
iespējams, sastopat ikdienā. 
Piemēram, aptieku tīklu "Lat-
vijas aptieka", kas laika posmā 
no 2011. gada līdz šai dienai ir 
izpleties līdz 68 mūsdienīgām 
aptiekām. Latvijas zaļās farmā-
cijas līdera "Silvanols" ražoju-
mi ir daudzu iedzīvotāju zāļu 
skapīšos – novērtēti un iemīļoti. 
Par šī uzņēmuma kontrolpake-
tes īpašnieku "Olainfarm" kļuva 
2013. gadā. Pērn "Olainfarm" ie-
gādājās ekokosmētikas uzņēmu-
mu "Kiwi Cosmetics", elastīgo 
medicīnas izstrādājumu ražotāju 
"Tonus Elast", kā arī spēra pirmo 
soli veselības aprūpes pakal-
pojumu jomā, iegādājoties SIA 
"Klīnika DiaMed". Attīstība tur-
pinās – šogad "Olainfarm" izsolē 
iegādājās SIA "Olaines veselības 
centrs" un turpina lūkoties pēc 
jauniem meitasuzņēmumiem 
Rietumu valstīs. 
Vienotībā ir spēks, kas iedro-
šina jauniem sasniegumiem un 
paplašina skatījumu. Apziņa, ka 
pārstāvniecības un pārstāvji ir 
vairāk nekā 20 valstīs, šo spēku 
vairo. Ja turpina sekot skaitļu 
valodai, tad nākamais ir vairāk 
nekā 50. Tas ir eksporta valstu 
skaits, uz kurām aizceļo medika-
menti nervu sistēmas un sirds un 
asinsvadu veselībai, antibakte-
riālie, pretvīrusu un pretalerģijas 
līdzekļi – ražotnes stūrakmeņi. 

Pēdējos gados īpaši strauji ir pie-
audzis eksports uz Nīderlandi, 
kur "Olainfarm" piegādā prettu-
berkulozes līdzekli Pasaules Ve-
selības organizācijai. 
Pērn "Olainfarm" koncerna ap-
grozījums pārsniedza 110 mil-
jonus eiro. Balva par straujo 
izaugsmi un labāko sniegumu 
desmitgadē bija iespēja iezvanīt 
tirdzniecības sesijas noslēgu-
ma zvanu "Nasdaq MarketSite" 
studijā Taimskvērā, Ņujorkā. 
"Olainfarm" kļuva par pirmo 
privāto uzņēmumu no Latvijas, 
kam piešķirta šāda balva.
"Olainfarm" neguļ uz lauriem. 
Darbinieki laboratorijās pastā-
vīgi strādā pie jaunu vielu sin-
tēzes un medikamentu izstrādes. 
Tā, piemēram, šī gada sākumā ir 
pabeigts darbs pie pretvēža un 
prettuberkulozes vielām, kādas 
līdz šim uzņēmumā netika sin-
tezētas. Pēdējo piecu gadu laikā 
"Olainfarm" produkti ir reģis-
trēti gan vēsturiskos tirgos, gan 
jaunos tirgos – Mongolijā, Ko-
sovā, Bosnijā un Hercegovinā, 
Armēnijā, Rumānijā, Butānā un 
Peru. Uzņēmuma teritorijā ne-
pārtraukti notiek rekonstrukcijas 
darbi, lai uzlabotu noliktavas, 
ražotnes, laboratorijas – ne tikai 
ietu līdzi laikam, bet arī būtu soli 
priekšā. 
AS "Olainfarm" ne tikai aug 
pati, bet arī palīdz attīstīties gan 
darbiniekiem, gan plašākai sa-
biedrībai. Uzņēmums nodrošina 
virkni stipendiju nozares stu-
dentiem, prakses vietas, atbalsta 
veselīgu dzīvesveidu, kultūru, 
mākslu un visdažādākās nori-
ses Olainē. Uzņēmums apzinās, 
ka to veido cilvēki, kuri būtisku 
daļu sava spēka, laika, gudrības 
un sirds ieliek "Olainfarm". 

Pateicamies viņiem un novēlam 
kopā sasniegt jaunas virsotnes!

• Olaines pirmsskolas izglītības 
iestāde (PII) "Zīle" šogad svin 
savas pastāvēšanas un darbības 
50 gadu jubileju. Mums katram 
bija iespēja atskatīties uz saviem 
"Zīlē" nostrādātajiem darba ga-
diem un domās izvērtēt to, kas 
ir tas, kas liek mums katru die-
nu ar prieku doties uz darbu, būt 
gandarītiem ikdienā un svētku 
brīžos. Paldies visam radošajam 

pirmsskolas kolektīvam par ie-
guldīto darbu: telpu un teritori-
jas noformēšanu, aktīvu dalību 
jubilejas koncerta sagatavošanā 
un norisē, par atsaucību un atbal-
stu, gatavojoties mūsu iestādes 
dzimšanas dienas svinībām. Jūsu 
ieguldītais darbs ir nenovērtē-
jams, jūsu ieguldītais laiks kopā 
ar bērniem ir neizmērāms.
Lai jūsu nākotnes plāni piepildās 

un izdodas viss iecerētais! Lai 
bērnu smaids un prieks palīdz 
ikdienas darbos!
Pateicamies sadarbības partne-
riem par atsaucību un atbalstu. 
Vēlam veselību un dzīves sparu 
visiem bijušajiem "Zīles" darbi-
niekiem!
Liels paldies iestādes bērnu 
vecākiem par sirsnīgajiem vār-
diem, ziediem, radošajiem pār-
steigumiem un apsveikumiem!

Olaines PII "Zīle" vadītāja 
Larisa Korņejeva

• Jau 40 gadus Olaines PII 
"Dzēr venīte" ik darbadienu 
piepilda bērnu jautrās čalas un 
smiekli. Gatavojoties jubilejai, 
atskatāmies uz iestādē nostrā-
dātajiem gadiem – domājam un 
vērtējam.
Mēs esam bagāti ar gadiem un 
atmiņām. Ceram, ka šīs atmiņas 

ir nozīmīgas arī mūsu bijušajiem 
un esošajiem audzēkņiem, vecā-
kiem, darbiniekiem un olainie-
šiem.
Es vienmēr esmu gribējusi, lai 
"Dzērvenīte" ir kā otrās mājas, 
kurās ikviens ir gaidīts un no-
vērtēts, jūtas droši un vēlas at-
griezties. Pateicos ikvienam no 
64 darbiniekiem par ieguldīto 
darbu, atsaucību un apņēmību, 

pateicos par izplānotiem un rea-
lizētiem projektiem, kā arī par 
jautrām un pārgalvīgām idejām!
Bērniem un viņu vecākiem no-
vēlu nezūdošu enerģiju un dzī-
vesprieku! Ceru, ka visi iestādes 
darbinieki arī turpmāk būs atvēr-
ti visam jaunajam un radošajam.

Olaines PII "Dzērvenīte" 
vadītāja Silvija Tiščenko

Sveicam akciju sabiedrību 
"Olainfarm"  

45 gadu jubilejā!
Sadarbība, dialogs un 

atbalsts ir vārdi, kas raksturo 
pašvaldības un farmācijas 
uzņēmuma attiecības visu 
šo gadu gaitā. Novēlam 

arī turpmāk rast efektīvus 
risinājumus sabiedrības 
veselības veicināšanā un 

kaldināt uzņēmuma  
vārdu pasaulē!

SVEICAM PII "ZĪLE" UN "DZĒRVENĪTE" JUBILEJĀ!

PII kolektīvs "Zīle" (nepilnā sastāvā)

Izglītības iestāžu vadītāji un Olaines novada 
domes priekšsēdētāja vietniece Inta Purviņa 
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Bērni sporto – treniņā apvie-
noti vingrinājumi un uzdevumi 
vispārējās fiziskās sagatavotī-
bas un sociālo prasmju attīstī-
šanai dažādu rotaļu un spēļu 
formā. Treniņā bērni iegūst 
izpratni par kustību funkciona-
litāti, attīstot dažādas fiziskās 
īpašības. Nodarbība paredzēta 
bērniem no sešu gadu vecuma.

bodyArt – funkcionāla treni-
ņu sistēma, kas nodrošina visa 
ķermeņa pareizu darbošanos 
un trenē cilvēku kā funkcio-
nālu kopumu. Sistēma ietver 
sevī terapeitiski iedarbīgāko 
no fizioterapijas, ārstnieciskās 
vingrošanas, jogas, elpošanas 
tehnikām, Do In vingrošanas 
sistēmas, Čī (Qi) kustībām, kla-
siska spēka un lokanības treni-
ņa, stiepšanās vingrinājumiem, 
kā arī īpašus bodyART® oriģinā-
los vingrojumus.

Les Milss BODYCOMBAT – iz-
aicinošs un spēcīgs kardiotre-
niņš, kurā tu jutīsies kā norā-
vies no ķēdes! Šī nevaldāmā un 
enerģētiskā grupu nodarbība 
ietver sevī dažādu cīņas stilu 
apvienojumu: karatē, bokss, 
tekvondo, tai či, muay thai u. c. 
Dinamiskas mūzikas un aizrau-
jošu instruktoru vadībā tu sper-

si, sitīsi un dauzīsi, dedzinot 
kalorijas un uzlabojot izturību. 

ZUMBA – Latīņamerikas ritmu 
iedvesmota deju fitnesa no-
darbība, kas ietver sevī ne tikai 
Latīņamerikas, bet arī pasaules 
mūzikas ritmus un deju soļus. 
Treniņš ir dinamisks, aizraujošs, 
uzmundrinošs un efektīvs.

NTC – grupu treniņa nodarbību 
stils, kas iedvesmots no pasau-
les vadošo atlētu treniņiem. 
Kopējo treniņu sistēmu ir iz-
strādājuši labākie Nike treneri, 
lai iedrošinātu cilvēkus pievēr-
sties sabalansētam treniņplā-
nam, kas sistemātiski trenē iz-
turību, spēku un koordināciju. 
NTC liek uzsvaru uz komandas 
darbu – treniņos individuālie 
vingrinājumi tiek kombinēti ar 
komandas un partneru vingri-
nājumiem.

VERVE – nodarbība ķermeņa 
un prāta mieram ar mērķi uz-
labot lokanību un nostiprināt 
dziļo muskulatūru. Līdzsva-
rojošs treniņš, kurā apvienoti 
labākie jogas un citu ķermeņa 
un prāta vingrinājumu pamat-
principi. VERVE palīdz ķerme-
nim atjaunoties pēc intensīvas 
slodzes, kā arī iepazīstina ar 

kustību prieku visus iesācējus.

GRIP – grupu treniņš ar svaru 
stieni muskuļu reljefam. Indi-
viduāli pielāgojams svars ļaus 
noslogot visas ķermeņa mus-
kuļu grupas un, pakāpeniski 
palielinot intensitāti, virzīties 
uz nosprausto mērķi.

JOGA – ja tu domā, ka joga 
nozīmē tikai saliekt un savērpt 
savu ķermeni dīvainās pozās, 
ir laiks pārdomāt, jo joga ir kas 
daudz vairāk. Ļoti vienkārši 
aprakstot, joga nozīmē sniegt 
rūpes un uzmanību savam ķer-
menim. Tā ir gadsimtiem sena 
prakse, kas sevī ietver jogas 
pozas (asanas), elpošanas teh-
nikas (pranajamas) un meditā-
ciju. Ar šo instrumentu palīdzī-
bu ķermenis, prāts un elpa tiek 
harmonizēti, un šī harmonija 
ļauj notikt jogai.

CROSSFIT – CrossFit pēc defi-
nīcijas ir individuāli pielāgoja-
mas intensitātes funkcionāls 
treniņš. Savas daudzveidības 
un visaptverošo elementu pie-
lietošanas dēļ tas jau paspējis 
gūt lielu atzinību visā pasaulē, 
izvirzot funkcionālo treniņu kā 
šī brīža fitnesa jomas līderi.
CrossFit lielākoties balstās uz 

trīs elementu (izturības treniņš, 
svarcelšanas vingrinājumi un 
to pakāpeniskas progresijas, 
vingrinājumi ar sava ķermeņa 
svaru) apvienošanu kvalitatī-
vā un pielāgojami intensīvā 
grupas nodarbībā. Pateicoties 

šai programmai, jūs ne tikai 
spēsiet sagatavot sevi nepa-
redzamām dzīves situācijām, 
vispārēji attīstot savu ķermeni, 
bet, iespējams, arī izmainīsiet 
izpratni par savām funkcionāla-
jām spējām.

Laiks Lielā zāle Lielā zāle Ieeja uz Lielo zāli Boksa zāle Priekštelpa

12.00–12.50

FITNESS KIDS  
(no 6 g. v.) – 

Madara Lutkevica 
(sporta studija "Active")

Sporta laboratorija 
(testi, padomi, 
konsultācijas)    

GRIP – Darja Klimova un 
Antons Nemešs   

(sporta studija "Active")

LEKCIJA "Veselības pamatinstinkts" – vesels un 
funkcionāls ķermenis, izturība, notievēšana

(Helmuts Rodke)

13.00–13.50 bodyART – Ilze Mazure 
(sporta studija "Active")

CROSSFIT ZONA 
(CF Jelgava)

Sporta laboratorija 
(testi, padomi, 
konsultācijas)    

GRIP – Darja Klimova un 
Antons Nemešs   

(sporta studija "Active")

LEKCIJA "Veselīgs uzturs pirmsskolas vecuma 
bērniem" (Anda Radziņa)

14.00–14.50
Les Milss BODYCOMBAT 
– Ieva Auzere-Podniece 
("PEOPLE Fitness Riga")

CROSSFIT ZONA 
(CF Jelgava)

Sporta laboratorija 
(testi, padomi, 
konsultācijas)  

GRIP – Darja Klimova un 
Antons Nemešs   

(sporta studija "Active")

"Benu Aptieka" – ādas un matu eksprestests                                                           
"MFD" – cukura, holesterīna eksprestests, ĶMI 

noteikšana, asinsspiediens, kardiologa konsultācija u. c.

15.00–15.50 ZUMBA – Santa Šķiltere 
(sporta studija "Active")

CROSSFIT ZONA 
(CF Jelgava)

Sporta laboratorija 
(testi, padomi, 
konsultācijas)   

JOGA – Laura Timoško
"Benu Aptieka" – ādas un matu eksprestests                                                           
"MFD" – cukura, holesterīna eksprestests, ĶMI 

noteikšana, asinsspiediens, kardiologa konsultācija u. c.

16.00–16.50 NTC – Madara Treimane 
("MyFitness")

CROSSFIT ZONA 
(CF Jelgava)

Sporta laboratorija 
(testi, padomi, 
konsultācijas)   

JOGA – Laura Timoško
"Benu Aptieka" – ādas un matu eksprestests                                                           
"MFD" – cukura, holesterīna eksprestests, ĶMI 

noteikšana, asinsspiediens, kardiologa konsultācija u. c.

17.00–17.50 VERVE – Madara 
Treimane ("MyFitness")

* CrossFit,  GRIP un jogas nodarbībām jāpierakstās iepriekš  
 (uz vietas pasākuma dienā).
* Gaidīsim dalībniekus atbilstošā apģērbā.    
* Ieeja sporta zālē tikai maiņas apavos.    
*  Paklājiņi netiek nodrošināti.    
* "Bērni sporto" nodarbība bērniem no sešu gadu vecuma.

Pasākums norisināsies Olaines novada pašvaldības 
projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/062 "Veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasākumi Olaines novada 
iedzīvotājiem no 2017. gada līdz 2019. gadam" 
ietvaros sadarbībā ar Olaines Sporta centru.
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"Bērns mums atdod to pasauli,
ko esam pazaudējuši, –
brīnumu pasauli.
Zieda spilgtumu. Liesmas 
plaiksnīšanos. Tauriņu.
Lapu. Putnu. No jauna radītu.
Brīnumainu.
Mēs redzam to visu ar 
nevainības acīm.
Un bērna prieks ir mūsējais."
 /P. Brauna/

Olaines novada pašvaldībā 
2017. gada 30. septembrī no-
tika pasākums  "Jaundzimušo 
svinīga reģistrācija". Kopā ar 
vecākiem bijām uzaicinājuši 34 
jaundzimušos bērniņus, kuri dzi-
muši no 2016. gada 9. novembra 
līdz 2017. gada 19. maijam – 19 
meitenītes un 15 puisīšus. No 
34 mazuļiem 15 ir pirmdzimtie 
bērniņi, 15 – otrās atvasītes, trīs 
– trešie un viens – sestais bēr-
niņš ģimenē. Kopā ar mammām, 
tētiem, radiem un draugiem bija 
ieradušies 23 mazulīši. Olaines 
novada domes priekšsēdētājs 
Andris Bergs apsveica bērniņu 
vecākus ar īpašo notikumu viņu 
dzīvē – bērna piedzimšanu, pa-

sniedzot apsudrabotu melhiora 
karotīti ar iegravētu bērna vārdi-

ņu un dzimšanas datiem, kā arī 
naudas balvu 150 eiro apmērā.

Jaundzimušos un viņu vecākus, 
radus un draugus pasākumā prie-
cēja Olaines 1. vidusskolas mei-
teņu vokālais ansamblis "Unda" 
skolotājas Sanitas Šefleres vadī-
bā. Pēc pasākuma svinīgās daļas 
notika kopīga fotografēšanās un 
bija iespēja apmeklēt Olaines 
novada Vēstures un mākslas mu-
zeju, kā arī iemalkot kafiju vai 
tēju un brīvā gaisotnē aprunāties 
ar domes priekšsēdētāju Andri 
Bergu par sev interesējošām tē-
mām.
Mazuļi vecumā no 4 līdz 10 mē-
nešiem ar interesi vēroja notie-
košo.

Mīļi sveicam Miu Violetu, Ro-
dionu, Dominiku, Viestardu, 
Evu, Polinu, Agatu, Roju Evertu, 
Kristeru, Violetu, Betiju, Melisu 
Adrianu, Albertu, Kati, Nikolu, 
Zaharu, Itanu, Reini, Raienu, 
Nikolu, Justinu, Gustavu, Ēriku, 
Karoļinu, Rūdi, Ivaru, Ņikitu, 
Regnāru, Mariju, Aminu, Esteri, 
Alisu, Sofiju, Beatrisi un viņu 
vecākus!
Vēlam veselību, vēlam spēku, 
ikkatrai rūpei viegli garām iet!

Ināra Brence,
Olaines novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja

JAUNDZIMUŠIE OLAINES NOVADĀ

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā 
tiek īstenota profesionālās izglītības programma

 "Inženiermehānika"
ar iegūstamo kvalifikāciju

"Rūpniecisko iekārtu mehāniķis"

Ja Tev ir vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība 
(bez vecuma ierobežojuma), NĀC MĀCĪTIES! Programma 
tiks īstenota pēc darba devēju AS "Latvijas Finieris",  
AS "Grindeks" un  AS "Olainfarm" pieprasījuma.
• Mācību ilgums – 1,5 mācību gadi (2120 stundas).
• Saņem stipendiju līdz 150 EUR/mēnesī.
• Iegūsti diplomu par profesionālo vidējo izglītību  

tikai 14 mēnešu laikā.
• Strādā nozares vadošajos uzņēmumos!

Mācības tiks uzsāktas 2018. gada 8. janvārī –  
vēl vari pievienoties līdz 30.11.2017.!

Informāciju meklē www.omtk.lv, rakstot uz
macibudala@omtk.edu.lv vai zvanot uz tālruni 67962141. 

Nenokavē! Nāc!

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina 
sev piederošu nekustamo īpašumu – zemi dārzkopības sabiedrībā 

"Bitīte 2" Nr. 83, Galiņos, Olaines pagastā, Olaines novadā, 
0,0646 ha platībā, kadastra apzīmējums 8080 011 0320. 

Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena  
(sākumcena) – 1400,00 EUR. Maksāšanas līdzeklis – 100% EUR.

Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles solis – 100,00 EUR.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles nodrošinājums  

(drošības nauda) – 140,00 EUR.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa –  

30,00 EUR (tai skaitā PVN).
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2017. gada 12. decembrī plkst. 11.00 
Olaines novada pašvaldības telpās, 3. stāva sēžu zālē, 

Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas 
oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Dalībnieku reģistrācija tiks 

pārtraukta 2017. gada 7. decembrī plkst. 12.00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, Olainē, 

Olaines novadā, 2. stāvā, 224. kabinetā (Apmeklētāju pieņemšanas un 
informācijas centrā). Ar īpašumu var iepazīties dabā.

Olaines novada pašvaldības IZSOLE

Atklāta pirmā pieteikšanās mā-
cībām pieaugušo izglītības 
projektā "Nodarbināto per-
sonu profesionālās kompeten-
ces pilnveide", ko īsteno Valsts 
izglītības attīstības aģentūra 
(VIAA). Tajā ikviens strādājo-

šais vai pašnodarbinātais vecu-
mā no 25 gadiem var paaugstināt 
savu profesionālo kompetenci 
un konkurētspēju ar ES fondu 
un valsts līdzfinansējumu. Pirmā 
pieteikšanās izsludināta četrās 
tautsaimniecības nozarēs, kurās 

pašlaik visvairāk trūkst kvalifi-
cētu darbinieku. Olaines novada 
iedzīvotāji var saņemt konsultā-
cijas par pieteikšanos apmācī-
bām Olaines Pieaugušo izglī-
tības centrā, zvanot uz tālruni 
67966741.

Pateicība. Paldies saprotošajiem  līdzcilvēkiem, kas 9. oktobrī 
Olaines Veselības centrā man palīdzēja nokļūt pie vajadzīgā 

ārsta pēc tam, kad, uz mirkli saasinoties veselības problēmām, 
biju zaudējusi rindu. 

Vēlot labu veselību, olainiete Daina Z.
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• Apbalvot ar Olaines novada do-
mes Atzinības rakstu Olaines 2. vi-
dusskolas skolotāju Tatjanu Zarecku 
par ilggadēju ieguldījumu jaunatnes 
audzināšanā un aktīvu, rezultatīvu 
darbu vides izglītībā.

• Pieņemt zināšanai Olaines 1. 
vi dus  skolas direktora J. Volāna, 
Olaines 2. vidusskolas direktores  
L. Osi  povas un Olaines Mūzikas un 
mākslas skolas direktora R. Sakso-
na ziņojumus par skolu gatavību 
2017./2018. mācību gadam.

• Pieņemt zināšanai Olaines PII 
"Zīle" vadītājas L. Korņejevas, 
Olaines PII "Dzērvenīte" vadītājas 
S. Tiščenko, Olaines SPII "Ābelīte" 
vadītājas D. Kokorevičas un Olaines 
PII "Magonīte" vadītājas J. Kalvi-
šas ziņojumus par iestāžu gatavību 
2017./2018. mācību gadam.

• Pieņemt zināšanai Olaines privā-
tās PII "Saulīte" vadītājas I. Drozdo-
vas ziņojumu par iestādes gatavību 
2017./2018. mācību gadam.

• Apstiprināt nolikumu Nr. 
NOL6/2017 "Olaines 2. vidusskolas 
nolikums". Atzīt par spēku zaudēju-
šu Olaines novada 2009. gada 28. 
oktobra nolikumu Nr. 23 "Olaines 2. 
vidusskolas nolikums".

• Izdarīt grozījumus 2017. gada 
22. marta nolikumā Nr. NOL3/2017 
"Olaines 1. vidusskolas nolikums".

• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. SN9/2017 "Olaines novada paš-
valdības nolikums".

• Ievēlēt Olaines novada pašvaldī-
bas Administratīvās komisijas sastā-
vā Olgu Zujeviču, Marutu Butleri, 
Ivetu Gavriloviču, Sandri Kalniņu 
un Veldu Veinbergu.

• Apstiprināt Olaines novada jau-
niešu projektu konkursa vērtēšanas 
komisijas 2017. gada 18. septembra 
sēdes protokolu. Piešķirt finansēju-
mu projektiem par kopējo summu 
1676,00 EUR no Olaines novada 
pašvaldības budžeta sadaļas "Jau-
niešu aktivitāšu finansiālā atbalsta 
fonds".

• Apstiprināt viena izglītojamā 
uzturēšanas izmaksas 2017. gada 
septembrī–decembrī Olaines nova-
da pašvaldības izglītības iestādēs: 
PII "Zīle" – 206,61 EUR mēnesī; 
PII "Dzērvenīte" – 231,23 EUR mē-
nesī; PII "Magonīte" – 192,93 EUR 
mēnesī; SPII "Ābelīte" – 352,66 
EUR mēnesī; Olaines 1. vidussko-
lā – 71,81 EUR mēnesī; Olaines 2. 
vidusskolā – 53,37 EUR mēnesī.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju četru bērnu vecākiem 
140,00 EUR apmērā mēnesī uz lai-
ku no 2017. gada 1. septembra līdz 
2018. gada 31. maijam transporta 
nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz 
Rīgas 2. speciālajai internātpamat-
skolai un atpakaļ.

• Piešķirt finanšu līdzekļus līdzfi-
nansējuma nodrošināšanai bērniem 
pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei privātās pirmsskolas iz-
glītības iestādēs vai pakalpojumu 
saņemšanai pie privātā bērnu uzrau-
dzības pakalpojuma sniedzēja līdz 
2017. gada 31. decembrim 9200,00 
EUR apmērā. 

• Piešķirt finanšu līdzekļus skolēnu 
transporta pakalpojumu nodrošinā-
šanai līdz 2017. gada 31. decembrim 
28 510,00 EUR apmērā. 

• Piešķirt finanšu līdzekļus Olai-
nes Kultūras centram pasākumu 
īstenošanai 2017. gada 4. ceturksnī 
9000,00 EUR apmērā.

• Piešķirt finanšu līdzekļus Olaines 
novada pašvaldības ēkas Zemgales 
ielā 31, Olainē, siltummezgla re-
konstrukcijai 7228,00 EUR apmērā.

• Piešķirt finanšu līdzekļus Olai-
nes novada pašvaldības policijai 
videonovērošanas sistēmas izbūvei 
Olainē un Jaunolainē 2017. gadā  
45 870,00 EUR apmērā.

• Piešķirt finanšu līdzekļus projek-
tēšanas darbiem elektropieslēguma 
izbūves būvprojekta izstrādei Rīgas 
ielā 23, Olainē, 8591,00 EUR apmē-
rā.

• Piešķirt finanšu līdzekļus Ap-
meklētāju pieņemšanas un informā-
cijas centra ēkas Zemgales ielā 33, 
Olainē, remontdarbiem 33 889,00 
EUR apmērā.

• Piešķirt finanšu līdzekļus jauna 
pasažieru lifta iegādei un montāžai 
p/a "Olaines sociālais dienests" so-
ciālās aprūpes centrā, Zeiferta ielā 8, 
Olainē, 40 000,00 EUR apmērā.

• Piešķirt finanšu līdzekļus Olai-
nes 2. vidusskolas remontdarbiem  
22 898,00 EUR apmērā.

• Piešķirt finanšu līdzekļus ēkas 
Jelgavas ielā 9, Olainē, remontdar-
biem 14 122,00 EUR apmērā.

• Atbalstīt dārzkopības koopera-
tīvās sabiedrības "Vaivadi" projek-
tu "DKS "Vaivadi" koplietošanas 
iekšējo pievadceļu labiekārtošana" 
par kopējo summu 9397,47 EUR ar 
līdzfinansējumu 7091,78 EUR ap-
mērā no Olaines novada pašvaldības 
pamatbudžeta.

• Atbalstīt kooperatīvās dārzko-
pības sabiedrības "Komutators" 
projektu "Par KDS "Komutators" 
ceļu remontu" par kopējo summu 
15 421,28 EUR ar līdzfinansējumu 
12 337,02 EUR apmērā no Olaines 
novada pašvaldības pamatbudžeta.

• Atbalstīt dārzkopības koopera-
tīvās sabiedrības "Virši" projektu 
"DKS "Virši" koplietošanas (zemes) 
ceļu labiekārtošana" par kopējo 
summu 16 161,00 EUR ar līdzfinan-
sējumu 15 798,55 EUR apmērā no 
Olaines novada pašvaldības pamat-
budžeta.

• Atbalstīt dārzkopības kooperatī-
vās sabiedrības "Celtnieks" projektu 
""Meliorācijas sistēmu atjaunošana 
DKS "Celtnieks" nekustamo īpašu-
mu piegulošajās teritorijās" 2. kārta" 

par kopējo summu 18 414,00 EUR 
ar līdzfinansējumu 10 819,04 EUR 
apmērā no Olaines novada pašvaldī-
bas pamatbudžeta.

• Atbalstīt dārzkopības kooperatī-
vās sabiedrības "Ceriņi M" projektu 
"DKS "Ceriņi M" iekšējās meliora-
tīvās sistēmas atjaunošana" par ko-
pējo summu 9380,77 EUR ar līdzfi-
nansējumu 7316,47 EUR apmērā no 
Olaines novada pašvaldības pamat-
budžeta.

• Atbalstīt dārzkopības kooperatī-
vās sabiedrības "Lejas 1" projektu 
"DKS "Lejas 1" ūdenstorņa dzelzs 
tvertņu ārpuses un iekšpuses tīrīša-
na un krāsošana" par kopējo summu 
5769,35 EUR ar līdzfinansējumu 
4615,48 EUR apmērā no Olaines 
novada pašvaldības pamatbudžeta.

• Izdarīt grozījumus Olaines nova-
da domes 2016. gada 21. decembra 
sēdes lēmuma "Par kooperatīvās 
dārzkopības sabiedrības "Rīts" pro-
jekta "Dārzkopības kooperatīvās 
sabiedrības "Rīts" galvenā (maģis-
trālā) koplietošanas ceļa labiekārto-
šana" finansējumu" lemjošās daļas 
1. punktā.

• Atbalstīt biedrības "VeVi" pro-
jektu "Par biedrības "VeVi" koplie-
tošanas ceļu pie nekustamajiem īpa-
šumiem izbūvi" par kopējo summu 
14 861,22 EUR ar līdzfinansējumu 
8716,28 EUR apmērā no Olaines 
novada pašvaldības pamatbudžeta.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavi-
nāmajām nekustamo īpašumu zemes 
daļām 0,0266 ha platībā un 0,1390 
ha platībā par 2017. gada 28. augus-
ta Pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma 
maksu.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesī-
bas uz 11 Olaines novada teritorijā 
atsavināmajiem nekustamajiem īpa-
šumiem: Jāņupē, Olaines pagastā; 
Stīpniekos, Olaines pagastā; Me-
demciemā, Olaines pagastā; Vaiva-
dos, Olaines pagastā.

• Piekrist, ka persona iegūst īpašu-
mā zemi Jāņupē, Olaines pagastā.

• Iznomāt personai zemesgabalu 
0,061 ha platībā dārzkopības sabied-
rībā Jāņupē, Olaines pagastā, noslē-
dzot Lauku apvidus zemes nomas 
līgumu līdz 2027. gada 30. septem-
brim.

• Izbeigt pirms termiņa 2012. gada 
17. februārī noslēgto Lauku apvidus 
zemes nomas līgumu par zemesga-
bala dārzkopības sabiedrībā "Rīts", 
Medemciemā, Olaines pagastā, iz-
nomāšanu personai.

• Izbeigt 2011. gada 8. augustā no-
slēgto Lauku apvidus zemes nomas 
līgumu par zemesgabala Pionieru 
ielā, Jaunolainē, Olaines pagastā, 
iznomāšanu personai.

• Izbeigt 2014. gada 4. jūnijā no-
slēgto Lauku apvidus zemes nomas 
līgumu par zemesgabala dārzko-
pības sabiedrībā "Liepkalnes1", 
Jāņupē, Olaines pagastā, iznomāša-
nu personai.

• Uzdot Īpašuma un juridiskajai 

nodaļai nodrošināt Lauku apvidus 
zemes nomas līgumu pagarināšanu 
ar nomniekiem uz 10 gadiem.

• Vienpusēji izbeigt 2016. gada 10. 
maijā noslēgto Rezerves zemes fon-
da nomas līgumu par zemesgabala 
dārzkopības sabiedrībā "Ieviņa99", 
Medemciemā, Olaines pagastā, iz-
nomāšanu personai.

• Pagarināt 2007. gada 11. sep-
tembra un 2007. gada 5. novembra 
zemesgabalu nomas līgumus uz 10 
gadiem.

• Iznomāt personai nekustamā īpa-
šuma Jaunolainē, Olaines pagastā, 
daļu 0,0015 ha platībā malkas no-
vietnes novietošanai un uzturēšanai 
uz vienu gadu.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalus dārzkopības sabied-
rībā Ezītis, Olaines pagastā, un Pio-
nieru ielā, Jaunolainē.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no Olaines novada 
pašvaldības bilances divus nekusta-
mos īpašumus dārzkopības sabied-
rībās Jāņupē un Stūnīšos, Olaines 
pagastā.

• Nodot dzīvojamās mājas Grēnēs, 
Olaines pagastā, zemesgabala do-
mājamās daļas īpašumā četru dzī-
vokļu īpašniekiem bez atlīdzības.

• Nodot bez atlīdzības valsts īpa-
šumā, Zemkopības ministrijas val-
dījumā, nekustamo īpašumu "Susu-
reviču ceļš", Olaines pagastā, valsts 
meža apsaimniekošanas un aizsar-
dzības funkcijas īstenošanai.

• Nodot Olaines novada vietējās 
nozīmes centru un dārzkopības ko-
operatīvu teritoriju tematiskā plā-
nojuma redakciju publiskajai ap-
spriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai.

• Mainīt nekustamo īpašumu Iele-
jās, Olaines pagastā, un Pārolainē, 
Olaines pagastā, zemes vienību ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķus.

• Atļaut apvienot trīs nekustamo 
īpašumu zemes vienības Grēnēs, 
Olaines pagastā, vienā nekustamajā 
īpašumā ar zemes vienības kopējo 
platību 0,9456 ha.

• Atļaut apvienot divas nekusta-
mo īpašumu zemes vienības Dāvos, 
Olaines pagastā, vienā nekustamajā 
īpašumā ar zemes vienības kopējo 
platību 0,1340 ha.

• Atļaut apvienot divas nekustamo 
īpašumu zemes vienības Jāņupē, 
Olaines pagastā, vienā nekustamajā 
īpašumā ar zemes vienības kopējo 
platību 0,1425 ha.

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam Stū-
nīšos, Olaines pagastā. Piešķirt ze-
mes vienībai plānoto adresi, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķus un zemesgrāmatā ierakstāmos 
apgrūtinājumus.

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam Iele-
jās, Olaines pagastā. Piešķirt zemes 
vienībai plānoto adresi, noteikt ne-

kustamā īpašuma lietošanas mērķus 
un zemesgrāmatā ierakstāmos ap-
grūtinājumus.

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam Grē-
nēs, Olaines pagastā. Noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķus un 
zemes vienību adreses.

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam 
Olainē, Olaines novadā. Piešķirt ze-
mes vienībai plānoto adresi, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķus un zemesgrāmatā ierakstāmos 
apgrūtinājumus.

• Grozīt Olaines novada domes 
2017. gada 23. augusta sēdes lēmu-
mu "Par nekustamā īpašuma "Sel-
gas" (Pēterniekos) sadalīšanu".

• Atsavināt Olaines novada paš-
valdībai piederošo nekustamo īpa-
šumu – dzīvokli "Birznieki2"18, 
Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines 
novadā. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas izsoles noteiku-
mus.

• Grozīt dzīvojamās telpas Zemga-
les ielā 2, Olainē, Olaines novadā, 
īres līgumu sakarā ar īrnieka maiņu.

• Grozīt vienistabas dzīvokļa īpa-
šuma Stacijas ielā 34, Olainē, Olai-
nes novadā, 2013. gada 2. septem-
bra īres līgumu un noslēgt dzīvokļa 
īpašuma īres līgumu ar citu personu, 
nemainot 2013. gada 2. septembra 
īres līguma nosacījumus.

• Atcelt sociālā dzīvokļa statusu 
dzīvokļiem Parka ielā 4, Parka ielā 
6, Zeiferta ielā 16 un Zemgales ielā 
22, Olainē, Olaines novadā, ar 2017. 
gada 1. oktobri.

• Uzņemt divas personas ilgsto-
šas sociālās aprūpes pakalpojuma 
saņemšanai Olaines novada pašval-
dības aģentūras "Olaines sociālais 
dienests" sociālās aprūpes centrā uz 
pastāvīgu laiku.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no Olaines novada 
pašvaldības bilances nekustamo īpa-
šumu dārzkopības sabiedrībā "Zie-
diņi", Jāņupē, Olaines pagastā.

• Atbalstīt dārzkopības koopera-
tīvās sabiedrības "Tulpe" projektu 
"DKS "Tulpe" koplietošanas iek-
šējo pievadceļu pie nekustamajiem 
īpašumiem atjaunošana" par kopējo 
summu 6344,64 EUR ar līdzfinan-
sējumu 5075,71 EUR apmērā no 
Olaines novada pašvaldības pamat-
budžeta.

• Piekrist, ka biedrība "Svētupes 
4" iegūst īpašumā zemes domājamo 
daļu Jaunolainē.

• Piekrist atjaunot 2017. gada 13. 
jūnija nomas līgumu par nekustamo 
īpašumu Veselības ielā 5 un Veselī-
bas ielā 7, Olainē, Olaines novadā, 
ar SIA "Olaines veselības centrs".

• Pieņemt iesniegtos saistošos no-
teikumus Nr. SN11/2017 "Par grozī-
jumiem Olaines novada domes sais-
tošajos noteikumos Nr. SN1/2017 
"Par Olaines novada pašvaldības 
budžetu 2017. gadam"".

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (SEPTEMBRIS)

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

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem.

Roberta Diklaba, 18.10.2017.
Klemens Gabrans, 25.09.2017.
Aivars Indriksons, 09.10.2017.

Aleksandrs Jegorovs, 04.10.2017.
Marks Johims, 27.09.2017.

Jurijs Kalmikovs, 21.09.2017.
Janīna Kalniņa, 01.10.2017.
Deniss Keziks, 26.09.2017.

Vera Komjažkova, 25.09.2017.
Jurijs Minčenoks, 27.09.2017.

Lida Popina, 16.10.2017.
Jāzeps Vēvers, 05.10.2017.

Nikolajs Zdunovs, 02.10.2017.
Vaitniece Elvīna, 20.10.2017

Kaptjugs Georgijs, 26.10.2017

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

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 2017. gada 22. septembra līdz 26. oktobrim reģistrētie mirušie

Ziņas par jubilāriem 26.10.2017.

Aldonu Rukšenu
Aleksandru Dmitrijevu 
Alekseju Sundušņikovu
Allu Golovenkovu 
Anatoliju Simakovu
Antonu Pauliņu
Antonu Rudzi 
Antoņinu Matvejenkovu 
Āriju Ceceri
Ausmu Olti
Boļeslavu Liepiņu 
Eleonoru Lukševicu
Gonaratu Kozlovsku 
Ingrīdu Brakansku 
Inu Cēberi 
Ivanu Vasiļenko 
Jāni Jankavu
Jāni Ķilkutu 
Klavdiju Bērtiņu 
Larionu Vasiļjevu 
Lidiju Daņiļeviču
Ludmilu Dormidonovu
Ludmilu Miņinu 
Ļubovu Kudrinu  
Maiju Meieri 
Mariju Grodzu
Maritu Freiju
Nadeždu Pauguri
Nikolaju Gotunu
Ņinu Korņuhinu 
Pjotru Dorontjevu
Ritu Lūsi 
Ritu Sokolovu
Sergeju Korovinu 
Skaidrīti Popovu 
Valdi Milhertu 
Valentinu Haritoņenko 
Valentīnu Kurmu 
Valentīnu Nomerovsku 
Valeriju Nagorniju 
Veru Badunu
Veru Paradovsku
Vilmu Leitlanti
Vladimiru Rakoviču
Zinaidu Katkovu
Zinaidu Voroņiku 

Pasākumi Olaines novadā novembrī
KAD KAS KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija –  www.olaineskultura.lv, www.olaineskultura.lv/lv/bibliotekas, www.olainesjauniesiem.lv)

04.11. plkst. 13.00 Latvijas Leļļu teātra kluba izrāde bērniem "Mēness taurenis"  
(biļešu cena – 2,00 EUR) Olaines Kultūras namā

04.11. Senioru kolektīvu sadziedāšanās koncerts "Ar dziesmu sirdī" Jaunolaines Kultūras namā

11.11. plkst. 12.00 Olaines Vēstures un mākslas muzeja organizēts Lāčplēša  
dienas atceres pasākums

Olaines Vēstures un mākslas 
muzejā un Olaines Mežaparkā

22.11. plkst. 19.00 Izrāžu apvienības "PANNA" mono izrāde "Mačo" (galvenajā 
lomā A. Ančevskis, biļešu cenas – 5,00, 7,00 un 10,00 EUR) Olaines Kultūras namā

25.11. plkst. 16.00 Bardu autordziesmu koncerts Olaines Kultūras namā

25.11.
Olaines Pieaugušo izglītības centra organizēts brauciens uz 
Valmieras teātra izrādi "Klusa nakts, dzēra nakts" (sīkāka 
informācija un pieteikšanās, zvanot uz tālr. 67966741, 29192247)

IZSTĀDES

Izstāde apskatāma no 07.11. Jauniešu projekta "Oo:[Olaine objektīvā]" foto izstāde Olaines Vēstures un mākslas 
muzejā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)

04.11. plkst. 11.00 Olaines novada čempionāts zolītē (2. posms) Olaines Sporta namā

05.11. Olaines Fitnesa un veselības diena Olaines Sporta namā

12.11. plkst. 11.00 Galda tenisa čempionāts (2. posms) Olaines Sporta namā

25.11.–26.11. "Olaines šaha svētki 2017" Olaines Sporta namā

Atkarībā no spēļu grafika Hokeja turnīrs "Olaines Sporta centra kauss 2018" Olaines slidotavā

Atkarībā no spēļu grafika Olaines novada atklātais amatieru hokeja turnīrs veterāniem Olaines slidotavā

IZGLĪTĪBA

24.11. plkst. 18.00 Meistarklase "Adventes vainagi" (dalības maksa – 5,00 EUR) Jaunolaines Kultūras namā
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos un 

www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!

Guriju un Leonoru Nikolajevus!

Valdi un Joni Ālerus!

Laulība noslēgta 1967. gada 11. oktobrī Ogres rajona  
Ogresgala ciema padomē.

Laulība noslēgta 1967. gada 13. oktobrī Rīgas rajona  
Olaines pilsētas izpildkomitejā.

sveic ZELTA kāzās

Es mīlu tevi – zieds par sauli pārtop;
Es mīlu tevi – migla saulē gaist;
Es mīlu tevi – saule sevī sadeg;
Bet tevi ieskauj zeltā vizošs gaiss.
/Agita Draguna/

Olaines novada dome

http://www.olainessports/
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