
Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Olaines novadā un veici-
nātu ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, š. g. 20. septembrī 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Olaines 
novada pašvaldība parakstīja līgumu par sadarbību investīciju 
piesaistē. 
Līgumu parakstīja LIAA direktors Andris Ozols un Olaines novada 
domes priekšsēdētājs Andris Bergs. 
Sadarbības līgums paredz regulāru savstarpēju informācijas apmai-
ņu un atbalstu investīciju projektu piesaistīšanā un realizēšanā, kā 
arī paplašina pašvaldības sadarbību ar esošajiem un potenciālajiem 
investīciju projektu īstenotājiem. LIAA savas kompetences ietvaros 
informēs pašvaldību par atbalsta programmām un attīstības iespē-
jām, kā arī veicinās pašvaldības kā pievilcīgas investīciju teritorijas 
atpazīstamību, sniegs atbalstu investīciju projektu īstenošanas šķēr-
šļu novēršanā.
A. Bergs "Mēs esam izveidojuši nodibinājumu uzņēmēju atbalstam 
un šis ir nākamais solis. Parakstot šo līgumu mēs iegūstam partneri 
ar pieredzi, zināšanām un lielu kapacitāti. Ar LIAA  palīdzību mēs 
informatīvi varēsim sevi piedāvāt kā novadu investoriem investīciju 
piesaistē, tāpat varēsim viņus iesaistīt sarunās ar valsts uzņēmumiem 
problēmjautājumu risināšanā."
Šī ir jau trīsdesmit septītā pašvaldība, ar kuru LIAA paraksta līgumu 
par sadarbību investīciju piesaistē, LIAA izstrādātās ārvalstu tiešo 
investīciju piesaistes metodikas "POLARIS process" ietvaros. Iz-
strādātā metodika paredz ciešāku sadarbību starp valsts, pašvaldības, 
privātā un akadēmiskā sektora dalībniekiem ar mērķi veicināt uzņē-
mējdarbības attīstību Latvijā, piesaistot investīcijas. 

22. septembrī Pierīgas pašvaldību vadītāji Rīgas domē tikās ar gal-
vaspilsētas izpilddirektoru Juri Radzēviču un atzina, ka nepieciešams 
sadarboties kopīgu problēmu risināšanai, nosakot konkrētus darbības 
virzienus un regulāras tikšanās.
Sabiedriskais transports un ceļu savienojumi, izglītības un veselības 
pakalpojumi, ražošanas un loģistikas centru izvietojums, ūdensap-
gādes un kanalizācijas infrastruktūra – tie ir daži no problēmjautā-
jumiem, par ko Pierīgas pašvaldību vadītāji diskutēja Rīgas domē. 
Sanāksmē tika pieminēta nepieciešamība aktualizēt arī problēmjau-
tājumus sadarbībā ar SIA "Rīgas meži", veidot sociālo pakalpojumu 
centrus Pierīgā, veicināt kopīgo jautājumu risināšanu Rīgas un Rī-
gas reģiona pašvaldību speciālistu līmenī, izstrādāt Rīgas metropoles 
areāla attīstības plānu, rosināt Galvaspilsētas likuma izveidi, kas no-
teiktu zināmus ierobežojumus un kārtību, kā sadarboties ar Pierīgu 
dažādās jomās, risināt jautājumus par nodokļiem un to sadalījumu 
pašvaldībām u.c.
Olaines novada domes priekšsēdētājs A. Bergs pēc tikšanās sacīja: 
"Vienojāmies par platformu turpmākai sadarbībai – tiekoties reizi 
ceturksnī,  pieaicinot atbilstoši jautājuma specifikai atbildīgos darbi-
niekus vai institūcijas."

Šogad Olaines iedzīvotājiem 
un pilsētas viesiem bija iespē-
ja baudīt jau trešo Dzērveņu 
festivālu, kurš pamazām kļūst 
par vienu no Olaines atpazīs-
tamības simboliem.
Arī šogad pasākuma organizato-
ri, Olaines Kultūras centrs, pasā-

kuma programmu bija veidojuši 
ļoti daudzpusīgu un interesantu, 
godinot festivāla galveno simbo-
lu – dzērveni. 
Spilgtākie festivāla mirkļi tika 
aizvadīti Olaines Mežaparkā. Vi-
sas dienas garumā gan lieli, gan 
mazi iesaistījās dažādās aktivi-

tātēs.  Varēja gan iepirkties māj-
ražotāju un amatnieku  tirdziņā, 
degustēt šefpavāra Raimonda 
Zommera pagatavotos dzērveņu 
gardumus,  paralēli tam, iedzīvo-
tāji piedalījās festivāla zibakcijā 
"Dzīvā dzērveņoga", kas pulcēja 
vairāk nekā 200 lielus un mazus 
olainiešus kopējam foto. 
Muzikālo festivāla daļu atklāja 
grupa "Ferrum" un Aivars Lap-
šāns, kura populārā dziesma 
"Dzērvenīte"  ir kļuvusi par fes-
tivāla tādu kā simbolu. Turpinā-
jumā uz skatuves kāpa Atis Au-
zāns, Viktorija Jansone un bērnu 
popgrupa "Domino", izpildot 
Olaines svētku dziesmas pirmat-
skaņojumu.  Viegli uztveramā 
melodija un priekšā rakstītie 
vārdi, klātesošos  apvienoja kop-
korī un viss Olaines Mežaparks 
tika pieskandināts . Turpinājumā 
uz skatuves kāpa leģendārā lat-
viešu grupa "Jumprava", kas  ar 
savām populārākajām dziesmām 
bija kā īsta "odziņa"  pirms lielās 
dzērveņu kūkas, festivāla noslē-
gumā.
Līdz ar trešajiem dzērveņu svēt-
kiem, aizvadīta ir arī pasākumu 
sezona Olaines Mežaparka es-
trādē. Bet, kaut kam beidzoties, 
kaut kas cits sākas! Tāpēc turpi-
niet sekot pasākumu aktualitā-
tēm Olaines novadā!
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Uldis Kauliņš, kurš vairāk nekā 
40 gadus strādājis ķīmijas noza-
rē, ir pārliecināts, ka Latvijā vēl 
aizvien var atjaunot konkurēt-
spējīgu ķīmijas industriju. Vaja-
dzīga vien gribēšana un degsme, 
kas atšķir "tos" laikus no šodie-
nas. 60. un 70. gadu Olaini viņš 
atminas kā laiku, kad cilvēkos 
bijusi liela aizrautība ar savu 
darbu. Iespējams, tāpēc, ka tie 
vēl bija t. s. "ulmaņlaiku" bērni, 
kad darbs, strādāšana tika mērķ-
tiecīgi audzināti no mazotnes, un 
tas nebija tikai naudas pelnīša-
nas veids, drīzāk – pašsaprotams 
tikums.

No 1965. līdz 1985. gadam Uldis 
Kauliņš strādāja Olaines Ķīmis-
ko reaktīvu rūpnīcā, tad vēl 16 
gadus – Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātē kā vecākais 
zinātniskais līdzstrādnieks. 

Olaine ir bijusi un ir 
pazīstama ar savām ķīmiskās 
industrijas rūpnīcām. 
Kāpēc tās veidojās tieši šeit?
Vispirms jāņem vērā, ka pēc 
Otrā pasaules kara sākās spēcī-
ga ķīmiskās zinātnes attīstība, 
radās jauni medikamenti, idejas 
lauksaimniecības intensifikācijai 
un ražas paaugstināšanai, jauni 
paņēmieni cīņai pret kaitēkļiem, 
nezālēm. Tā bija tendence visā 
pasaulē, ne tikai PSRS. Zinātnes 
attīstībai piecdesmitajos gados 
sekoja izteikta tautsaimniecības 
ķimizācija, – visi runāja tikai par 
ķīmisko rūpniecību, par iespē-
jām, ko tā dos lauksaimniecībai 
un ražošanai. 
Otrkārt, Latvijā bija enerģiski 
cilvēki, kuri spēja virzīt un attīs-
tīt veselu nozari. Piemēram, aka-
dēmiķis Solomons Hillers, kurš 
1957. gadā dibināja Organiskās 
sintēzes institūtu, bija tā pirmais 
direktors, daudzu medicīnisko 
preparātu autors. Bija laba bāze 
zinātnes un ražošanas attīstībai 
– Latvijas Valsts universitātes 
(LVU) Ķīmijas fakultāte, ko 
augstu vērtēja visā PSRS, līdzīgi 
kā dažus institūtus, piemēram, 
Organiskās sintēzes institūtu.
Kāpēc tieši Olaine? Visticamāk, 
tādēļ, ka tā atradās starp divām 
lielām pilsētām, Rīgu un Jelga-
vu, dzelzceļa līnijas tuvumā, kā 
arī tādēļ, ka vēsturiski te izvei-
dojusies kūdras pārstrādes rūp-
niecība. Tā varēja nodrošināt au-
gošo ciematu ar kurināmo, un tas 
bija gana svarīgs faktors.

Kā jūs nonācāt šajā ķīmiskās 
rūpniecības centrā?
Pirmo reizi uz Olaini atbraucu 
1964. gadā un sāku interesēties, 
vai šeit nav vajadzīgi inženieri. 
Līdz tam nemaz te nebiju bijis, 
tikai braucis garām, pat nezinot, 
ka tāda Olaine eksistē. Žurnālā 
"Zinātne un tehnika" nesen bija 
publicēts raksts, ka Olainē bū-
vēs jaunas ķīmiskās rūpnīcas, un 
es devos darba meklējumos, jo  
t. s. tīrā ķīmija bija mans lielā-

kais aicinājums. Tā arī nonācu 
šeit. Atceros, uz ielas prasīju kā-
dam kungam, kur atrodas jauno 
rūpnīcu pārvalde, viņš man saka: 
"Ejiet uz rozā māju!" Tā tolaik 
dēvēja jau agrāk uzceltās Līmes 
rūpnīcas pārvaldi, jo ēka sazin 
kāpēc bija nokrāsota rozā. 

Bet tā nebija jūsu pirmā darba 
vieta?
Nē, pirms tam biju strādājis Rī-
gas laku un krāsu rūpnīcā, kur 
nonācu gadījuma pēc, jo laku un 
krāsu speciālists nebiju. 
Pēc Rīgas 1. vidusskolas un LVU 
Ķīmijas fakultātes pabeigšanas 
četrus gadus nokalpoju par sko-
lotāju Alūksnes skolā. Biju salī-
dzinoši jauns skolotājs, sāku 24 
gadu vecumā, bet ar skolēniem 
sapratāmies tīri labi. Kopā pat 
nonācām pie sava pirmā izgud-
rojuma lauksaimniecības jomā, 
kuru gan neapstiprināja, bet pēc 
pāris gadiem tādu pašu atklāju-
mu patentēja ASV. Tad pārcēlos 
uz Rīgu, jo mans dvēseles aici-
nājums bija ķīmija. Pamatā mani 
interesēja ķīmiskie reaktīvi un 
bioķīmija.

Kā jums radās interese par 
ķīmiju?
Laikam jau ģimenes dēļ. Tēvs 
bija beidzis piensaimniecības 
tehnikumu, mātes brālis bija far-
maceits, abas tēva māsas – arī 
farmaceites. 

Kad nonācāt Olainē, reaktīvu 
rūpnīca jau bija uzbūvēta?
Jā, kad es atbraucu, jau tika or-
ganizēta un veidota Ķīmisko re-
aktīvu rūpnīcas centrālā labora-
torija. Es sāku strādāt 1965. gada 
pavasarī. Centralizētā ķīmisko 
rūpnīcu kompleksa celtniecības 
pārvalde, tostarp arī kadru daļa, 
atradās tagadējās Mehānikas un 
tehnoloģijas koledžas kopmītnē, 
un ar šo ēku tad arī sākās manas 
darba gaitas Olainē. Tur satiku 
rūpnīcas galveno inženieri Guni-
valdi Gaišo, kurš mani ātri vien 
norīkoja darbā uz ražošanas teh-
nisko daļu. Faktiski bijām ražo-
šanas procesu plānotāji un orga-
nizatori, nodarbojāmies ar cehu 
"palaišanu", reglamentu un teh-
nisko noteikumu izstrādi. Vēlāk 
kļuvu par ražošanas tehniskās 
daļas priekšnieka vietnieku.

Ko un kā šī rūpnīca īsti 
ražoja?
Rūpnīca tika klasificēta kā bio-
ķīmisko preparātu un organisko 
savienojumu ražošanas eksperi-
mentālā bāze. Var teikt – tā bija 
sava veida "atspēriena punkts" 
ķīmiskajai industrijai, jo pētīja 
un izmēģināja dažādus jaunus 
risinājumus, ražoja ķīmiskos sa-
vienojumus nelielās partijās.
Ražošanas process sākās ar to, 
ka zinātnieki un inženieri devās 
uz Maskavas, Rīgas un citām 
bibliotēkām un pētīja dažādu ķī-
misko reaktīvu iegūšanas paņē-
mienus, teoriju. Tad, balstoties 

uz šo teoriju, centrālā rūpnīcas 
laboratorija izstrādāja reaktīvu 
iegūšanas metodes. Bija divi 
cehi, kas ražoja t. s. mazton-
nāžas produkciju, pasūtījumus 
saņēmām no PSRS zinātniski 
pētnieciskajiem institūtiem un 
citām organizācijām.

Ražojāt arī armijas 
vajadzībām?
Centāmies izvairīties no tiešas 
saiknes ar militāro rūpniecību, 
bet pastarpināti – jā. Piemēram, 
barotnes mikroorganismu au-
dzēšanai. 

Kāpēc tolaik, attīstot ražoša-
nu, nedomāja arī par vides 
aizsardzību?
Tā gluži nav, ka nedomāja. Do-
māja gan par kaitīgo izmešu 
problēmu, gan par atkritumu 
pārstrādi. Jāņem vērā, ka bija 
ļoti enerģiski cilvēki, kuri ne tik 
vien cīnījās par nozares attīstību, 
bet arī centās pabarot savu per-
sonisko ego, un nereti tas notika 
uz apkārtējās vides rēķina.
Rūpnīcā bija izveidota Zināt-
niski tehniskās informācijas un 
patentu nodaļa, kuru vadīju es, 
un tā ne vien pētīja ķīmisko re-
aktīvu ražošanu, bet arī strādāja 
ar diviem nozīmīgiem blakus 
jautājumiem. Pirmkārt, ražošanā 
izmantojamo pārtikas produktu 

aizstāšana ar pārtikas produktu 
pārstrādes atkritumiem, otrkārt, 
ražošanas atkritumu izmanto-
šana tautsaimniecībā. Tā bija 
modīga tendence 70. gados, un 
mums atvēlēja līdzekļus šī vir-
ziena pētīšanai.
Bijām izstrādājuši arī projektu 
tam, lai ķīmiskajā rūpniecībā 

radītos kaitīgos izmešus absor-
bētu un vēlāk iegūtu mēslojumu 
lauksaimniecībai. Tur gan bija 
vajadzīgi papildu izdevumi un 
darbi, tāpēc administrācija šo ie-
ceri "noraka". Bet principā mēs 
bijām izdomājuši, kā ražošanas 
procesu padarīt krietni tīrāku.

Cik šādas nodaļas vadītājs 
tolaik pelnīja?
Mana alga bija ap 170–190 
rubļiem mēnesī. Strādniekiem 
noliktavā krietni vairāk, ap 300 
rubļiem. Labāk atalgoja zināt-
nisko grādu saņēmējus.

Kādas ir jūsu atmiņas par 
60. gadu Olaini?
Labas. 60. gadu Olainē mēs bi-
jām ārkārtīgi aktīvi, strādājām 
ar milzīgu pašatdevi. No sirds 
centāmies attīstīt savu rūpnīcu 
un pilsētu, bija tāds iekšējs dzi-
nulis, tāds nacionālpatriotisms. 
Pat tajos laikos. Un daudziem 
tie nebija nekādi padomju laiki 
sliktā nozīmē, tie bija mūsu pašu 

organizēti, mūsu laiki. Mēs paši 
savu ikdienu veidojām, un nekā-
du īpašu partijas uzraudzību un 
spiedienu es neatminos. 
Par darba atdevi runājot, jāsaka 
– man jau vēl bija vecais "raugs" 
iekšā. Un daudziem citiem arī. 
Mans vectēvs plēsās savā saim-
niecībā, mēs bijām paaudze, ko 
radināja strādāt. Ar savu darbu 
kaut ko panākt, saražot, nevis 
aizņemties.

Šodienas paaudzē šis vecais 
"raugs" izplēnējis?
Nē, tas nav izplēnējis. Tam nav 
bijusi iespēja attīstīties. Ražoša-
na Latvijā ir nomākta, par galve-
no nodarbi kļuvusi tirgošanās. 
Bet tieši ražot, to mums vajag 
visvairāk. Līdzīgi kā to savulaik 
darīja japāņi, iegūstot tehnolo-
ģijas un attīstot savu ražošanu. 
Mēs aizņemamies un pērkam 
produktus, ko varētu saražot 
paši. 

Ko darījāt pēc darba, 
vakaros?
Vakaros? Bieži strādāju. Bija 
gadījumi, kad neatliekami darbi 
jāpaveic pēc darba dienas. Bija 
arī gana aktīva sabiedriskā dzī-
ve – no radošajiem vakariem un 
saietiem, izstādēm un kino līdz 
sporta nodarbībām un pašdar-
bībai. Cilvēki bija ļoti iesaistīti, 
atsaucīgi un aktīvi sabiedriskajās 
aktivitātēs. Braucām arī uz Rīgu, 
man, piemēram, īpaši sirdij tuva 
bija operete, centos apmeklēt vi-
sas izrādes.

Kas būtu vajadzīgs visvairāk, 
lai Olaine attīstītos?
Olainē ir vajadzīgs tas pats, kas 
visā Latvijā – atjaunot ražo-
šanu, radīt darba vietas. Taču 
rūpniecībai būtu jābūt galveno-
kārt valsts, ne privātās rokās. 
Pārliecīga privatizācija ir nove-
dusi Latviju līdz sabrukumam, 
jo tās rezultātā ir radušies daži 
miljonāri, bet nav radusies turī-
ga vidusšķira, nav vietējo preču 
produkcijas. Otrkārt, ir jābūvē 
pašvaldības vai valsts dzīvokļu 
nami, jo šodien jauns speciālists 
ar ģimeni Olainē dzīvokli atrast 
nevar. Savulaik rūpnīcas bija tās, 
kas no savas peļņas būvēja dzī-
vojamo fondu, kultūras namus, 
bērnudārzus, jo šīs infrastruktū-
ras izmantotāji taču ir rūpnīcu 
darbinieki. Neesmu dzirdējis, ka 
rūpnīcas tagad būvētu namus sa-
viem strādniekiem.

Kādu redzat ķīmijas nākotni 
Latvijā?
Ķīmijas nozīme un loma nav pa-
zudusi, un Latvijā agri vai vēlu 
noteikti attīstīsies ķīmiskā rūp-
niecība, tai skaitā arī ķīmisko 
reaktīvu ražošana. Tam ir visi 
priekšnoteikumi un arī piepra-
sījums. Paši varam ražot gan 
lauksaimniecībai un lopkopībai 
vajadzīgos savienojumus, gan 
reaktīvus farmācijas nozarei, 
medikamentu ražošanai. 

JĀATJAUNO AIZRAUTĪBA AR DARBU 

"Olainē ir vajadzīgs tas pats, kas visā Latvijā – 
atjaunot ražošanu, radīt darba vietas."

Foto:

Uldis Kauliņš pie ēkas, kur aizsākās viņa darba gaitas Olainē. 
Tagadējās Mehānikas un tehnoloģijas koledžas kopmītnes ēkā 
60. gadu vidū atradās Olaines ķīmisko rūpnīcu kompleksa 
celtniecības pārvalde.
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Šī gada 10. un 11. septembrī 
Rīgā, Ķīšezera akvatorijā, nori-
sinājās Latvijas SUP čempionāts 
(angļu val. "Stand Up Paddling" 
– "stāvus airēšana"). Pirmajā die-
nā "BIC SUP One Design" klasē 
500 m un 3 km distancē olainie-
te Santa Rasa-Daukše izcīnīja 
2. vietu. Otrajā dienā atklātajā 
"Sporta" klasē Santa izcīnīja pir-
mo vietu 14' (4,26 metri) dēļu 
kategorijā un bija pati ātrākā 5 
km distancē kopvērtējumā, līdz 
ar to iegūstot Latvijas 2016 SUP 
sporta klases čempiones titulu. 
Lai arī Santai šis ir tikai trešais 
gads, aktīvi startējot SUP sporta 
sacensībās, panākumi un godal-
gotas vietas šajā sezonā ir iegū-

tas, piedaloties arī kaimiņvalstu 
sacensībās: Lietuva, Trakai, 3 
km distance – pirmā vieta; "Sur-
filaager", Igaunija, Roosta, 500 
m distance – trešā vieta, 5 km 
distance – otrā vieta. Mūsmājās 
iegūtas arī pirmās vietas – Vents-
pils SUP čempionātā "Airēšanas 
bāze Dampeļi" 3 km distancē un 
Priedaines SUP maratonā 15 km 
distancē.
Sezona vēl nav noslēgusies, un 
jaunā sportiste gatavojas pēdē-
jām sacensībām, kas notiks Lie-
tuvā, Viļņā, Neres upē, 5200 m 
distancē.
Vēsturiski SUP dēļu airēšana 
aizsākusies Havaju salās kā at-
vasinājums sērfošanai. Milzīgo 

viļņu sērfotāji, dodoties okeānā, 
sāka ņemt līdzi airi, kas pavēra 
iespēju nokļūt okeānā tālāk nekā 
iepriekš, kā arī vienkārši airēt pa 
ūdeni, stāvot kājās. SUP airu dēļi 
savu popularitāti piedzīvo kopš 
2005. gada, un tā nosaukums 
radies, angļu valodā saīsinot 
"Stand Up Paddle", kas nozīmē 
airēšanu, stāvot kājās uz dēļa.

SUP airētāji šovasar manīti dau-
dzās Latvijas ūdenstilpnēs, to-
starp arī Olaines novada Līdumu 
karjerā, kas tautā tiek saukts par 
"Klīvēm".

Apsveicam Santu Rasu-Daukši 
un vēlam sportistei panākumus!

12. septembrī tika parakstīts 
līgums ar būvuzņēmēju pilnsa-
biedrību "RERE BŪVE1", kas 
sešu pretendentu konkurencē 
uzvarēja pašvaldības iepirkumā, 
par Jaunolaines sākumskolas 
sporta zāles būvniecību. Tā-
pat līgums tika noslēgts ar SIA 
"Būvuzraugi LV" par šī objekta 
būvniecības būvuzraudzību un 
ar SIA "SKONTO BŪVE" par 

būvniecības autoruzraudzību. 
Kopējās projekta izmaksas ir 
2580536,30 ieskaitot ievienotās 
vērtības nodokli. Paredzētā būv-
niecība līdz ēkas nodošanai eks-
pluatācijā ir 15 mēneši.
26. septembrī ir uzsākta būvlau-
kuma iekārtošana. Būvniecības 
laikā tiks nodrošināta iekļūšana 
Jaunolaines sākumskolā un Olai-
nes novada pagasta pārvaldes 

ēkā pa ēkas galvenajām durvīm, 
bet Jaunolaines Kultūras namā 
un bibliotēkā pa ēkas aizmugu-
rējām durvīm. 
Notiks izmaiņas autobusa ap-
griešanās vietā, ierādot un no-
virzot to cituviet. Tā pat notiks 
citi satiksmes ierobežojumi 
par, kuriem informācija vēl 
sekos. Atvainojamies par sagā-
dātām neērtībām.  

Jau 16. oktobrī, Olainē norisi-
nāsies Baltijas populārākā mo-
tokrosa seriāla ''Bosch Super-
kauss'' finālposms, kurā spēcīgā-
kie Baltijas motokrosa pārstāvji 
noskaidros 2016.gada čempio-
nus un Olaines Lielās balvas ie-
guvējus. 
Motokrosa seriāls ''Superkauss'' 
2016. gada sezonā jau aizvadīti 
četri posmi, bet čempioni piecās 
motociklu klasēs un komandu 
vērtējumā tiks noskaidroti tie-
ši Olainē. Olaines mototrase ir 
pašā attīstības sākuma stadijā un 

šis būs pirmais šāda mēroga mo-
tosporta pasākums Olainē. Pa-
teicoties organizatoru, ''Olaines 
motokluba'' un novada pašval-
dības sadarbībai, ir veikti darbi 
trases un apkārtējās infrastruk-
tūras uzlabošanā, kas jau šogad 
ļauj aizvadīt visaugstākā līmeņa 
– Baltijas mēroga sacensības.
Sacensību dienā fanus sagaida 
aizraujošas cīņas piecās moto-
ciklu klasēs un pie starta barjeras 
redzēsim teju visus Baltijas ātrā-
kos sportistus ''Junioru'', ''Jaunie-
šu'', ''Senioru'' un ''Kvadru'' kla-

sēs, bet kopumā fani varēs vērot 
12 aizraujošus finālbraucienus.
Būs dažādas aktivitātes faniem 
un dienas noslēgumā, kad tiks 
apkopoti sezonas kopvērtējuma 
rezultāti, uz skatuves kāps grupa 
''Līvi''&Buks, leģendārā Latvijas 
soloģitārista Ainara Virgas vadī-
bā. 

Sacensību sākums plkst 9.00. 
kad sportisti uzsāks cīņas kva-
lifikācijas sesijās, bet sacensību 
atklāšana un tai sekojošie fināli, 
sākot no plkst.12.00.

24. septembrī Pierīgas novadu sporta spēļu novusa turnīrā, 
desmit pašvaldību komandu konkurencē godpilno otro vietu 
ieguva Olaines novusa komanda. Sacensības Babītes sporta 
kompleksā Piņķos, kā ierasts, notika pēc viena apļa sistēmas pie 
četriem galdiem, turklāt pie ceturtā spēlēja dāmas. 
Vicečempionus pārstāvēja Aigars Krencs, Edvīns Ausējs, Ivars 
Rūja un Dace Balaka, kura ar 15 punktiem bija labākā dāmu 
sacensībās.
Par sacensību uzvarētājiem kopvērtējumā kļuva Babītes novada 
komanda, summā savācot 17 punktus no 18 iespējamajiem;
Otrā vietā mūsu komanda, ar 14 punktiem;
Un trešo vietu ieņēma Mālpils komanda ar 12 punktiem.
Apsveicam komandu un novēlam panākumus arī turpmāk!

JAUNOLAINES SĀKUMSKOLAI 
BŪVĒS SPORTA ZĀLI

PIRMO REIZI OLAINĒ – MOTOKROSA 
SERIĀLA "SUPERKAUSS" FINĀLS

No 16. līdz 18. septembrim Olainē norisinājās starptautis-
kais boksa turnīrs "Olaines Olimp kauss 2016", kurā pie-
dalījās aptuveni simts bokseri no Latvijas, Lietuvas, Igauni-
jas, Krievijas, Zviedrijas un Īrijas. Lielisku sniegumu turnīrā 
demonstrēja mūsu boksa kluba "OLIMP" audzēkņi: Andrejs 
Artemjevs, Dimitrijs Kļimovs, Tigrans Mirzojans, Jevgēnijs 
Mandrika, Maksims Volčenko, Dāvids Vardiašvili, Vladislavs 
Jakovļevs, Žans Sizovs un  Vadims Gerega, izcīnot deviņus 
čempiona titulus dažādās vecuma grupās.

Sveicam Olaines boksa klubu "OLIMP" ar lieliskajiem rezul-
tātiem un priecājamies par šāda līmeņa sacensību organizēša-
nu mūsu pilsētā.
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125 Latvijas izglītības iestādes 
šajā mācību gadā par īpašiem 
panākumiem ilgtspējīgas attīstī-
bas, vides izglītības un vides aiz-
sardzības veicināšanā skolā un 
tās apkārtnē saņēmušas starptau-
tisko Ekoskolas nosaukumu un 
Zaļā Karoga balvu. Vēl 57 sko-
las saņems diplomu un Latvijas 
Ekoskolas nosaukumu.
Prestižo titulu un karogu atkār-
toti ieguvušas mūsu novada iz-
glītības iestādes – Olaines 1. vi-
dusskola, Olaines 1. vidusskolas 
struktūrvienība Olaines sākum-
skola, Olaines 2. vidusskola un 
Olaines PII "Magonīte".
Ekoskolu programma ir viens 
no visaptverošākajiem un efek-
tīvākajiem vides izglītības mo-
deļiem pasaulē, kurš savas dar-
bības Latvijā 14 gadu laikā ir 
ieguvis ievērojamu popularitāti 
– šobrīd tajā darbojas jau vai-
rāk nekā 200 izglītības iestādes 
– ne tikai skolas, bet arī pirms-
skolas un augstskolas. Kopumā 

pasaulē Ekoskolu programmai 
ir vairāk nekā 49 000 dalībskolu 
64 valstīs, kuras visas tiecas īs-
tenot ambiciozu mērķi – iesaistīt 
skolēnus aizraujošā, uz rīcību 
orientētā un sociāli atbildīgā vi-
des izglītības procesā, lai nodro-
šinātu, ka jaunieši ir spējīgi ra-
dīt pasaulē pozitīvas pārmaiņas, 
kas veicina ilgtspējīgu attīstību. 
Programmas atpazīstamākais 
elements ir starptautiskā Zaļā 
karoga balva, ko saņem tikai tās 
skolas, kas ilgstošā laika posmā 
spēj demonstrēt izcilas aktivi-
tātes vides jomā. Savukārt Lat-
vijas Ekoskolas nosaukums un 
diploms ir nacionāla līmeņa bal-
va skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo 
karogu.
Iepriekšējā mācību gadā Latvi-
jā plīvoja 117 Zaļie karogi. Šīs 
balvas skolām tiek piešķirtas 
uz vienu mācību gadu un ikreiz 
jānopelna, visa gada garumā or-
ganizējot jēgpilnus vides izglītī-
bas pasākumus skolā un veicinot 

apkārtējās sabiedrības līdzdalību 
tajos. Pēc rūpīgas izvērtēšanas 
lēmumu par skolu apbalvoša-
nu pieņēmusi Ekoskolu prog-
rammas Nacionālā žūrija, kuras 
sastāvā ir VARAM, Izglītības 
un zinātnes ministrijas un citu 
valsts institūciju, kā arī sabied-
risko vides aizsardzības un izglī-
tības organizāciju pārstāvji.
Ikviena izglītības iestāde, kas ga-
tava savā darbā pievērsties vides 
aizsardzības un ilgtspējīgas attīs-
tības jautājumiem, var iesaistī-
ties Ekoskolu programmā. Vides 
izglītības fonds šīm skolām no-
drošina metodisko materiālu vi-
des izglītības īstenošanai skolā, 
kā arī sniedz atbalstu un iespēju 
piedalīties dažādās apmācībās, 
pieredzes apmaiņas forumos un 
nacionāla un starptautiska līme-
ņa projektos. Turklāt dalība Eko-
skolu programmā ir vērtīgs iegu-
vums ne tikai skolas kolektīvam, 
bet arī pašvaldībai, kurā skola 
atrodas, jo sabiedrības līdzdalī-
bas veicināšana ir viens no nozī-
mīgākajiem Ekoskolu program-
mas aspektiem, un skolas ciešā 
sadarbībā ar vietējo pašvaldību 
mērķtiecīgi īsteno aktivitātes, 
kas veicina efektīvu apkārtējās 
vides pārvaldību. 

Paldies visiem pedagogiem, sko-
lēniem un pirmskolas izglītības 
iestādes audzēkņiem par entu-
ziasmu, zināšanām un ieguldīto 
darbu! 

Olaines novada izglītības iestādes arī 2016./2017. mācību gadā var 
lepoties ar Latvijas Ekoskolas sertifikātu un Zaļā Karoga balvu

AIZVADĪTS MĀCĪBU GADA PIRMAIS MĒNESIS

SKOLAS PIEDĀVĀ INTEREŠU 
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtā 
informācija par 2016./2017. mācību gada

sākumu un beigām, kā arī brīvdienām

Šogad jauno 2016./2017. mācību 
gadu Olaines novada divās vis-
pārizglītojošajās vidusskolās uz-
sāka 1665 skolēni. Savas pirmās 
skolas gaitas uzsāka 203 pirm-
klasnieki, kas ir par 21 skolēnu 
vairāk nekā pagājušajā mācību 
gadā. Olaines 1. un 2. vidusskolā 
katrā ir nokomplektētas trīs pir-
mās klases. bet Olaines sākum-
skolā Jaunolainē – četras pirmās 
klases. Vidējo izglītību mūsu 
skolās izvēlējušies iegūt 66 vi-
dusskolnieki, kas uzsākuši mā-
cības 10. klasē. Skolas mācību 
spēkiem pievienojušies vairāki 
jauni pasniedzēji.
Zinību dienas pasākumi jau tra-
dicionāli izveidojušies par sir-
snīgiem svētkiem gan bērniem, 
gan viņu vecākiem, un tā tas bija 
arī šogad. Olaines 1. vidusskolas 
direktors Jāzeps Volāns uzrunāja 
klātesošos, sacīdams: "Jaunolai-
nes sākumskola ir lielu pārmaiņu 
priekšā – septembra beigās sāk-
sies jaunās sporta zāles būvnie-
cība. Ceram, ka būvdarbi ritēs 
raiti un jau nākamā gada beigās 
bērni varēs telpas izmantot." Tā-
pat direktors atgādināja šī gada 
"divpadsmitajiem" par pagājušā 
mācību gada 12. klašu skolēnu 
eksāmenu augstiem rezultātiem, 
kas ļauj skolai Mazo skolu rei-
tingā valsts mērogā ieņemt 25. 
vietu. 

Olaines 2.vidusskolas direktore 
Ludmila Osipova savā uzrunā 
uzsvēra, ka skolai šis ir svēt-
ku gads, jo tai paliek  40 gadi. 
Un ne tikai skolai svētku gads, 
arī mūsu pilsētai un valstij drīz 
būs lielas jubilejas, līdz ar to 
šie svētki kopā savijās un veido 
skolas aktivitātes un pasākumus. 
Skolas direktore tāpat novēlēja 
izturību un panākumus gan sko-
lēniem, gan viņu vecākiem, gan 
saviem  kolēģiem.
Izglītības iestādēs uzrunas teica 
Olaines novada domes priekš-
sēdētāja vietnieki Inta Purviņa 
un Aleksandrs Čmiļs, domes 
izpilddirektors Ģirts Batrags un 
viņa vietniece Kristīne Matuzo-
ne, sveicot skolas kolektīvus un 
skolēnu vecākus jaunajā mācību 
gadā un novēlot visiem veiksmi 
un izturību. Katrs pirmklasnieks 
Zinību dienā saņēma īpašu paš-
valdības sarūpētu pildspalvu.
Tāpat kā pagājušajā mācību 
gadā, visiem 1.–4. klašu skolē-
niem ir pieejamas valsts finan-
sētas brīvpusdienas, un, lai at-
vieglotu skolēnu nokļūšanu paš-
valdības skolās, Olaines novada 
pašvaldība nodrošina skolēnu 
autobusus dažādos maršrutos.
Arī paši mazākie, pirmskolās, 
nu jau pamazām pieraduši pie 
dienas ritma un aizvadījuši sep-
tembri mācoties. Šogad Olaines 
novada pirmskolās mācās 879 

bērni, no kuriem 5 un 6 gadu ve-
cumā ir 334. 
PII "Magonīte" mācīsies 273 
bērni, no kuriem 5 un 6 gadu 
vecumā ir 106, PII "Zīle" – 266 
bērni, no kuriem 5 un 6 gadu 
vecumā ir 95, PII "Dzērvenīte" 
zinības apgūs 208 bērni, no ku-
riem 5 un 6 gadu vecumā ir 82, 
savukārt SPII "Ābelīte" mācīsies 
132 bērni, no kuriem 5 un 6 gadu 
vecumā ir 51.
Skolās un pirmskolās iegādāts 
jauns inventārs, mācību līdzekļi, 
veikti remontdarbi. Divās pirm-
skolās veikta bērnu laukumiņu 
labiekārtošana.

Jauna mācību gada sākums ir 
brīnišķīgs atskaites punkts, lai 
uzsāktu ko jaunu, lai mainītu ie-
radumus, lai izvirzītu augstākus 
mērķus. Zinību dienas apsveiku-
mā Latvijas skolēniem, pedago-
giem un vecākiem Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis aicināja 
novērtēt skolā pavadīto laiku, jo 
tas ir interesants un aizraujošs, 
tas sniedz zināšanas, kas veido 
mūsu dzīves pamatu. Savukārt 
vecākiem Valsts prezidents vē-
lēja būt pacietīgiem un atbalstīt 
bērnus viņu mērķu sasniegšanā. 
Prezidents uzsvēra, ka zināšanas 
ir spēks, ko mums neviens nevar 
atņemt. "Lai izcils jaunais mā-
cību gads Latvijas bērnudārzos, 
skolās un augstskolās!"

1. semestris ilgs no 1. septembra līdz 21. decembrim;
2. semestris 1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem 
ilgs no 2016. gada 5. janvāra līdz 31. maijam, 9. klašu 
skolēniem – no 5. janvāra līdz 9. jūnijam, 12. klašu 
skolēniem – no 5. janvāra līdz 16. jūnijam.

Rudens brīvdienas:
2016. gada 24. oktobris – 28. oktobris.
Ziemas brīvdienas:
2016. gada 22. decembris – 2017. gada 4. janvāris.
Pavasara brīvdienas:
1.–11.klašu skolēniem: 
13. marts – 17. marts;
12. klašu skolēniem: 
20. marts – 24. marts.
Vasaras brīvdienas:
1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem: 
2016. gada 1. jūnijs – 31. augusts.

 1. VIDUSSKOLA
• Tautas deju kolektīvs 
 "Dzērve";
• Vokālais ansamblis
 "Unda", "Cīrulītis";
• Ilustratoru pulciņš;
• Mākslas pulciņš; 
• Kokapstrādes pulciņš;
• Skolas avīze
 "Muša medū";
• Pirmās palīdzības ABC;
• Dabas izpētes pulciņš;
• Vides pulciņš;
• Teātra pulciņš;
• Koris;
• Florbols;
• Sporta spēļu pulciņš;
• Alpīnisma un aktīvā 
 tūrisma pulciņš;
• Saskarsmes pulciņš 
 "Runāt nedrīkst klusēt"
• Datordizaina pulciņš.

 2. VIDUSSKOLA
• Tautas dejas;
• Mākslas vingrošana;
• Koris;
• Vokālais ansamblis;
• Vizuālās un plastiskās
 mākslas pulciņš;
• "Es un eko";
• Kokapstrāde;
• Foto pulciņš;
• Psiholoģijas pulciņš;
• Koriģējošā vingrošana;
• Mūsdienu dejas;
• Skolas muzejs;
• Skolas avīze "Kompass";
• Matemātikas pulciņi;
• Vizuālās mākslas pulciņš;
• Karjeras izglītība;
• Handbols;
• Izstrādājumi no pērlēm;
• Ceļu satiksmes noteikumi.

Skolotāj,
Skolas sirdspuksti ir skolēni
Bet skolas stiprums – skolotāji.
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,
Tad skolotāji ir luktura liesmiņa.
Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku,
Tad skolotāji ir šī dzēriena biķeri.
Ja skola ir templis, kas sniedz mieru,
Tad skolotāji ir šī tempļa kolonnas.
Tik ilgi būs pasaule šī,
Cik ilgi būs skola un skolas dvēsele – skolotāji!
/Lāsma Stašule/

Paldies jums par zināšanām, enerģiju un neatlaidību 
ikdienas darbā! Lai ieguldītais darbs sniedz gandarījumu 
un tiek atalgots ar profesionāliem sasniegumiem!

Sveicam jūs Skolotāju dienā!
Olaines novada pašvaldība

Šogad Olaines 2. vidusskola svin savu 40 gadu jubileju.

22.10.2016. plkst. 17.00
notiks Olaines 2. vidusskolas absolventu un skolotāju

SALIDOJUMS
Informācija: www.olaine2vsk.lv
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Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu ar būvprojektēšanu 

nekustamajam īpašumam "Kallas" 
Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines novadā

Olaines novada dome 2016. gada 27. jūlija sēdē 
(prot. Nr. 7., 21. p.) pieņēma lēmumu "Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu ar būvprojektēšanu nekustamajam 
īpašumam "Kallas" (kad. Nr. 8080 001 0077)".
SIA "BIZNESA CENTRS RĪGA", 
reģistrācijas Nr. 40103706563,
SIA "MARKETEKS", reģistrācijas Nr. 40103272992,
SIA "RP7", reģistrācijas Nr. 50103911981,
Aleksandrs Kaļinka, personas kods 250865-11072, ir 
nekustamā īpašuma "Kallas", kad. Nr. 8080 001 0077, 
detālplānojuma pasūtītāji un finansētāji.
Nekustamajam īpašumam "Kallas" saskaņā ar Olaines pagasta 
padomes 16.07.2008. saistošo noteikumu Nr. 8 "Olaines 
pagasta teritorijas plānojums 2008.–2020. gadiem grafiskā 
daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (izdoti ar 
lēmumu prot. izr. Nr. 15, 3.§., spēkā no 25.07.2008.) III daļas 
3. sējuma "Grafiskā daļa – karte M1:10000" sadaļu "Olaines 
pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" ir noteikta 
šāda plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana 26,0 ha platībā: 
1. "Komerciālu objektu apbūves teritorijas" – 60%;
2. "Dabas pamatnes teritorijas" – 33%
3. "Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas";
4. "Perspektīvais pagasta nozīmes ceļš";
5. "Ūdensobjektu teritorijas";
6. "Autotransporta līnijbūvju teritorijas ";
un šādas aizsargjoslas: kapsētu aizsargjosla, dzelzceļu 
ekspluatācijas aizsargjosla, ceļu ekspluatācijas aizsargjosla.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Olaines 
novada domes Būvvaldes speciāliste teritoriālplānojuma un 
zemes ierīcības jautājumos Aija Zandere.
Ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties Olaines novada 
domes tīmekļa vietnes www.olaine.lv sadaļas "Attīstība" 
apakšsadaļā "Detālplānojumi".
Ja nepieciešama papildu informācija, iespējams konsultēties ar 
Olaines novada domes Būvvaldes speciālisti Aiju Zanderi un 
izstrādātāja pārstāvi, projekta vadītāju Tāli Skuju 
(tālr. 26526565, ivo@rp.lv).

Paziņojums par paredzētās darbības – derīgo izrakteņu 
ieguve atradnē "Klīve DA iecirknis", 

Olaines novadā, Olaines pagastā – ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 
28. maijā izsniegto programmu ietekmes uz vidi novērtējumam 
smilts ieguvei atradnē "Klīve DA iecirknis", Olaines novadā, 
Olaines pagastā, nekustamā īpašuma "Spulles masīvs" zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 80800070078, ir izstrādāts 
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, kurš tiek nodots 
sabiedriskajai apspriešanai.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS "Latvijas valsts meži", 
reģistrācijas Nr. 40003466281, adrese: Kristapa iela 30, Rīga, 
LV – 1046.
Ziņojuma sagatavotājs ir SIA "Firma L4", reģistrācijas  
Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004.
Paredzētā darbība ir smilts ieguve atradnē 
"Klīve DA iecirknis".
Paredzētās darbības vieta atrodas Olaines novadā, Olaines 
pagastā, nekustamā īpašuma "Spulles masīvs" zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 80800070078 teritorijā.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 
10. oktobrī plkst. 16.00, Olaines novada pašvaldības 
otrā stāva zālē, Zemgales ielā 33, Olainē.
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties laika 
posmā no 20. septembra līdz 20. oktobrim: 
• Olaines novada pašvaldības klientu apkalpošanas daļā, 

Zemgales ielā 33, Olainē;
• Olaines pagasta pārvaldē, Meža ielā 2, Jaunolainē;
• interneta vietnē "Firma L4", sadaļā "Jaunumi".
 
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt:
• SIA "Firma L4", adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, 

e-pasts firmaL4@L4.lv, tālrunis 29545377;
• Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, 
 LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, 

www.vpvb.gov.lv) līdz š. g. 20. oktobrim.

OLAINES MŪZIKAS UN MĀKSLAS 
SKOLAS JAUNUMI

Olaines Mūzikas un mākslas 
skolā 2016./2017. mācību gads 
iesācies ļoti raženi. Ir izveido-
tas divas jaunas profesionālās 
ievirzes izglītības programmas – 
kokles spēle un sitaminstrumen-
tu spēle, kā arī šajā mācību gadā 
plānots uzsākt interešu izglītības 
un sagatavošanas klases prog-
rammas. Mākslas nodaļa ir tikusi 
pie jauniem datoriem datorklasē. 
Ar Olaines novada pašvaldības 
atbalstu jaunajās programmās 
ir iegādāti profesionāli, augstas 
klases mūzikas instrumenti. 
Jaunizveidotajā kokles spēles 
klasē ir iegādātas divas jaunas 
"Līgo" kokles un restaurēta vie-
na skolā esošā "Līgo" kokle. 
Direktors Ronalds Saksons: "Ar 

lepnumu varu teikt, ka mūsu 
skolas jaunā sitaminstrumentu 
klase ir apgādāta ar labākajiem 
instrumentiem savā klasē – tas 
ir nopietns pieteikums šo instru-
mentu spēles apguves tālākajai 
attīstībai Olaines novadā!" 
Šogad kolektīvam pievienoju-
šies četri jauni pedagogi – Līva 
Grīnberga (solfedžo), Arturs 
Bērziņš (vizuāli plastiskā māks-
la), Anda Eglīte (kokles spēle) 
un Ernests Mediņš (sitaminstru-
mentu spēle). Zīmīgi, ka Arturs 
Bērziņš un Anda Eglīte ir mūsu 
pašu vietējie iedzīvotāji.
Direktors Ronalds Saksons saka: 
"Vizuāli plastiskās mākslas sko-
lotājs Arturs Bērziņš ir Olainē 
dzīvojošs mākslinieks – moder-
nisma piekritējs, kurš sevi neie-
robežo kāda konkrēta mākslas 
virziena ietvaros. Arturs ir arī 
tētis vienai no skolas labākajām 
klavierspēles audzēknēm, vairā-
ku konkursu laureātei – Beātei 
Ijai Bērziņai. Skolotājs ar lielu 
interesi plāno audzēkņiem ie-
mācīt vizuāli plastiskās mākslas 
pamatus – ļaujoties radošām iz-
pausmēm un reizē apvienojot tās 

ar praktiskām zināšanām par da-
žādiem mākslā izmantojamiem 
materiāliem un to pielietojumu." 
Jaunās solfedžo skolotājas Līvas 
Grīnbergas stiprā puse ir mu-
zikoloģija. Viņa pašreiz studē 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas doktorantūrā – aug-
stākais no mērķiem, kas ir ie-
spējams mūzikas teorētiķiem. 
Direktors Ronalds Saksons: "Tas 
ir ļoti svarīgi – piesaistīt skolai 
katras nozares, specialitātes la-
bākos profesionāļus, jo tādējādi, 
stiprinot katru no skolā esošajām 
nodaļām, mēs stiprinām savas 
zināšanas un padarām skolu 
konkurētspējīgāku. Mums ir lie-
lisks kolektīvs, kas gadu gaitā 
ir nostiprinājis savas pozīcijas. 

Man ir patiess prieks par to, ka 
specialitātēs, kur ir skolotāju trū-
kums citās mūzikas un mākslas 
skolās, tomēr spējam piesaistīt 
vienus no labākajiem meistariem 
savā arodā. Tas nozīmē, ka skola 
attīstās!" 
Anda Eglīte, kokles spēles sko-
lotāja saka: "Ja jāatbild uz jau-
tājumu – kā radās iecere par 
kokles klases atvēršanu Olaines 
Mūzikas un mākslas skolā, tad 
atbilde ir šāda. Viss sākās ap-
mēram pirms septiņiem gadiem, 
kad mana ģimene par savu māju 
un pilsētu sāka dēvēt Olaini. 
Līdz tam es biju "īsta" rīdziniece 
un jau apmēram 15 gadus strādā-
ju Rīgā par kokles skolotāju, bet, 
pamazām iepazīstot Olaini un 
olainiešus, man radās interese arī 
par Olaines Mūzikas un mākslas 
skolu un iespēju tajā mācīt lat-
viešu nacionālā instrumenta – 
kokles – spēli. Ar savu ideju par 
mazo koklētāju skološanu Olai-
nes Mūzikas un mākslas skolā es 
vērsos pie abiem iepriekšējiem 
skolas direktoriem, tomēr līdz 
veiksmīgai ieceres realizācijai 
mēs tā arī nenonācām. Un tad šī 

gada pavasarī atskanēja kāds te-
lefona zvans, klausulē mani uz-
runāja pašreizējais skolas direk-
tors Ronalds Saksons. Viņa aici-
nājums man uzsākt darbu, vei-
dojot kokles klasi, un nākotnes 
redzējums bija tik pārliecinošs, 
ka es nespēju atteikt – piekritu 
ar 2016./2017. mācību gadu uz-
sākt jauno koklētāju skološanu 
Olainē.
Šogad mācības kokles klasē uz-
sāka trīs brīnišķīgas meitenes, 
kurām, pateicoties skolas direk-
tora apbrīnojamajai iniciatīvai, 
katrai ir iespēja muzicēt uz savas 
kokles. Līdz ar to pavisam droši 
var apgalvot – Olainei nu ir pašai 
savs koklētāju ansamblis!
Es kā koklētāja un kokles spēles 
skolotāja izjūtu patiesu prieku 
un gandarījumu, ka tagad arī 
Olainē, pilsētā, kurā dzīvo mana 
ģimene, aug un skolojas mani 
bērni, varēšu veidot jauno koklē-
tāju paaudzi, kura nākotnē uztu-
rēs dzīvu latviešu kokles spēles 
tradīciju un nesīs Olaines un Lat-
vijas vārdu tālu pasaulē."
Jāatzīmē, ka Anda Eglīte ir viena 
no vadošajām kokles atskaņotāj-
māksliniecēm, ar pedagoģisko 
pieredzi gan Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijā, gan 
Pāvula Jurjāna mūzikas skolā. 
Savukārt sitaminstrumentu spē-
les skolotājs Ernests Mediņš 
par savu profesionālās darbības 
uzsākšanu saka tā: "Pazīstu di-
rektoru Ronaldu Saksonu no 
studiju laikiem – esam bijušie 
kursabiedri un orķestra kolēģi. 
Man vienmēr ir patikusi Ronal-
da attieksme pret darbu, un tas 
bija viens no faktoriem, kāpēc 
pievienojos Olaines Mūzikas 
un mākslas skolas kolektīvam 
– zinu, ka tiks sagādāts un pa-
rūpēts par katru detaļu, sīkumu, 
ja tas būs nepieciešams. Turklāt 
sitamie instrumenti ir vieni no 
populārākajiem instrumentiem, 
un ir jāmeklē jauni talanti, kuru 
netrūkst arī Olainē!"
Jāpiebilst, ka Ernests Mediņš ir 
viens no vislabākajiem sitamins-
trumentālistiem Latvijā – augsti 
pieprasīts profesionālis visos va-
došajos orķestros.
Runājot par tehniskiem jautā-
jumiem, lielākajā daļā skolas 
telpu ir ieklāts jauns lamināta 
grīdas segums, kā arī – ar sko-
las audzēkņu vecāku atbalstu un 
entuziasmu – nokrāsotas sienas 
atsevišķās mācību klasēs.
Direktors Ronalds Saksons: "Par 
to mūsu audzēkņu vecākiem 
milzīgs paldies – bez jums tas 
nebūtu tik labi izdevies, turklāt 
es esmu patīkami pārsteigts par 
tik lielu atsaucību. Neatsveramu 
darba daļu ieguldīja arī skolas 
tehniskais personāls. Viss skolas 
kolektīvs varēja pārliecināties, 
cik daudz var izdarīt, kopīgi ap-
vienojot spēkus!" 
Veiksmi Olaines Mūzikas un 
mākslas skolas kolektīvam un 
audzēkņiem jaunajā 2016./2017. 
mācību gadā! 
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AS "Olaines ūdens un siltums" 
(OŪS) šovasar izveidota Namu 
apsaimniekošanas nodaļa, ku-
rai radušās vairākas atziņas, 
par ko tā vēlas informēt iedzī-
votāju un visus tos, kas pilsētā 
izmanto namu apsaimniekoša-
nas pakalpojumus. 
OŪS Namu apsaimniekošanas 
daļas vadītājs Jānis Ķigurs atgā-
dina, ka visiem dzīvokļu īpašnie-
kiem saistošs ir Dzīvokļa īpašu-
ma likums. Turklāt, īpašniekiem 
būtu ļoti vēlams arī iepazīties ar 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likumu, lai būtu  informācija par 
dzīvojamās mājas apsekošanu, 
par tehnisko apkopi, kārtējo re-
montu, energofektivitātes  mini-
mālajām prasībām.
Ar dzīvokli nevar rīkoties, neie-
vērojot elementārus būvniecības 
nosacījumus, kā arī citu līdzīpaš-
nieku intereses! Tomēr Olainē 
sliktos piemērus var atrast vai 
ikvienā mājā. 
Piemēram, karstā un aukstā 
ūdens stāvvadu maiņa. Stāv-
vadi ir inženierkomunikāci-
ju sistēmas, kas ir visas ēkas 
kopīpašums, tātad tas pieder 
vienlīdzīgi visiem īpašniekiem. 
Šajā gadījumā pat likumā ir no-
teikta zināma kārtība, kā konkrē-
tais īpašnieks drīkst rīkoties ar 
kopīpašuma elementiem. Nereti 
īpašnieka un cauruļu mainītāja 
sadarbība sākas tad, kad santeh-
niķis pasaka - jums ir jāmaina 
stāvvads, tas ir aizaudzis, es to 
izdarīšu pat attiecīgu atlīdzību. 
Dzīvokļa īpašniekam patīk šis 
piedāvājums, viņš sarunā ar šo 

santehniķi, kurš varbūt pat ne-
maz nav santehniķis, bet apgal-
vo, ka māk visu izdarīt. Un tad 
stāvvadam tiek izgriezts kāds 
posms, vietā ielikts jauns un šajā 
brīdī arī parādās vairākas prob-
lēmas! Jāatceras, ka rīcība ar 
kopīpašumā esošām lietām bez 
saskaņošanas ar apsaimnieko-
tāju un  pārējiem īpašniekiem 
ir patvaļa.
Piemēram, daudzstāvu mājā 
santehniķis noslēdz ūdeni kon-
krētajam stāvvadam, visi pārējie 
dzīvokļu īpašnieki paliek bez 
ūdens, par ko iepriekš, protams, 
neviens nav paziņojis. Turklāt šis 
"santehniķis" nolaiž karsto ūde-
ni, nomaina stāvvadus, pēc tam 
veic šo stāvvadu atkārtotu uz-
pildīšanu, bet apsaimniekotājam 
uzrādās ūdens patēriņa starpība, 
un jāmaksā par šo starpību ir 
visiem mājas iedzīvotājiem!
Vai šāds stāstījums ir arī aicinā-
jums kaimiņiem, kuri redz, ka 
atbrauc santehniķi, mājā pazūd 
ūdens – ziņot par to OŪS? Izrā-
dās, ka jā! Galu galā par radušos 
ūdens starpību maksās visi īpaš-
nieki! Un, ja praksē šobrīd ir re-
dzams, ka ir mājas, kur vienkārši 
vairākas reizes mēnesī patvaļī-
gi, nesaskaņojot ar OŪS notiek 
stāvvadu maiņa , tad maksā par 
to visi kaimiņi.  
Tieši dzīvokļa saimnieks ir tas, 
kurš izvēlas meistaru un var 
darīt to par jebkādu maksu, bet 
galvenais nosacījums – saskaņot 
šīs darbības ar apsaimniekotāju, 
informēt, ka šādi darbi notiks un 
par darbu veikšanu sastādīt aktu 

– netiek ievērots. Namu apsaim-
niekošanas daļas vadītājs Ķigurs 
skaidro, ka dzīvokļa īpašniekam 
ir jāatnāk pie OŪS speciālistiem, 
jāizsaka sava vēlme, jāuzraksta 
iesniegums un tad viņam tiek sa-
gatavoti tehniskie noteikumi.
"Olaines ūdens un siltums" namu 
pārzinis Ervīns Šics norāda, ja 
dzīvokļa īpašnieks veic šādu 
nelikumīgu nomaiņu, tad viņš 
maksās dubultā, jo, kad stāv-
vadus mainīs visai mājai, viņš 
maksās vēlreiz, jo viņa stāvvada 
posms būs nepareizi izbūvēts un 
nesaskanēs ar projektu. Speciā-
lists piekrīt, ka darot visu oficiāli 
izmaksas būs dārgākas (maksu 
veido arī tehniskā dokumentā-
cijas sagatavošana, inženiera 
darbs), bet uzņēmums attiecīgi 
uzņemsies atbildību par paveik-
to, ko savukārt nevarēs sagaidīt 
no santehniķa, kas samaksu būs 
iebāzis kabatā un līdz ar to viņa 
atbildība būs beigusies. 
Namu apsaimniekošanas daļas 
speciālisti vēlreiz uzsver to, ka 
daudzām mājām Olainē pare-
dzēta centralizēta visu stāvvadu 
nomaiņa un tāpēc nevajadzētu 
steigt katram savā stāvā griezt 
caurules un mainīt pa posmiem! 
Stāvvadu maiņa tiks saplānota 
turpmākajiem trim gadiem. 
Jāatceras, ka tam, kurš nomai-
nīs tikai savu posmu, tik un tā 
būs jāmaksā, piedaloties kop-
īpašuma komunikāciju nomai-
ņā. Ja viņš šo stāvvadu posmu 
maiņas jautājumu ir iepriekš sa-
skaņojis ar apsaimniekotāju, tad, 
protams, viņa ieguldījums tiks 

ņemts vērā. No kopējā aprēķina, 
piemēram, tiks izņemts ieguldī-
jums materiālos, konkrētajā dar-
bā, bet tas nenozīmē, ka vispār 
nebūs jāmaksā.
Nesankcionētā stāvvadu maiņa 
ir viena no apzinātajām problē-
mām Olainē, taču pamazām at-

klājas vēl citas situācijas, kurās 
iedzīvotāji klaji ignorē kārtī-
bu, kas būtu jāievēro. Turpmāk 
"Olaines ūdens un siltums" in-
formēs arī par citiem jautāju-
miem un kārtību, par ko jābūt 
informētiem un kas jāievēro dzī-
vokļu īpašniekiem. 

Paziņojums par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras līnijas "Rail Baltica" būvniecībai paredzētās darbības akceptu

PAR ATSEVIŠĶU DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU PATVAĻU MAKSĀ VISI IEDZĪVOTĀJI

Atbilstoši likuma "Par ietekmes 
uz vidi novērtējumu" prasībām 
Ministru kabinets 2016. gada 9. 
augustā pieņēma un 25. augus-
tā oficiālajā izdevumā "Latvijas 
Vēstnesis" publicēja rīkojumu 
Nr. 467 "Par Eiropas standar-
ta platuma publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras līnijas 
"Rail Baltica" būvniecībai pa-
redzētās darbības akceptu", ar 
ko pieņēma lēmumu akceptēt 
Eiropas standarta platuma 
publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras līnijas "Rail 
Baltica" būvniecībai paredzē-
to darbību, nosakot paredzētās 
darbības vietu (dzelzceļa līnijas 
trases izvietojumu) Latvijas te-
ritorijā šādos posmos: Igaunijas 
robeža, A1, B2-1, B2-2, B2-3, 
B2-4, C4, A3-2, C1, B3-2, A4-1, 
A4-2, A4-3, A5-0, A5-1, A5-2, 
A5-3, A5-4, A5-5, A5-6, A5-7, 
A5-8, A5-9, C3, A5-11, A5-12, 
A6-1, A6-2, A7, A8 un Lietuvas 
robeža (saskaņā ar šī rīkojuma 
pielikumu).
Paredzētās darbības nosau-
kums: Eiropas standarta platu-
ma publiskās lietošanas dzelz-
ceļa infrastruktūras līnijas "Rail 
Baltica" būvniecības paredzētās 
darbības akcepts.

Ierosinātājs: Satiksmes 
ministrija, reģistrācijas 
Nr. 90000088687.
Paredzētās darbības vieta: Sa-
lacgrīvas novads, Limbažu no-
vads, Sējas novads, Inčukalna 
novads, Ropažu novads, Garkal-
nes novads, Stopiņu novads, Sa-
laspils novads, Ķekavas novads, 
Iecavas novads, Bauskas no-
vads, Baldones novads, Mārupes 
novads, Olaines novads un Rīga.
Datums, kad pieņemts Mi-
nistru kabineta rīkojums par 
paredzētās darbības akceptu: 
2016. gada 9. augustā pieņēma 
un 25. augustā publicēja oficiā-
lajā izdevumā "Latvijas Vēstne-
sis" Ministru kabineta rīkojumu 
Nr. 467 "Par Eiropas standarta 
platuma publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras līnijas 
"Rail Baltica" būvniecībai pare-
dzētās darbības akceptu".
Ministru kabineta rīkojuma 
apraksts: Ar Ministru kabineta 
rīkojumu Nr. 467 "Par Eiropas 
standarta platuma publiskās lie-
tošanas dzelzceļa infrastruktūras 
līnijas "Rail Baltica" būvniecī-
bai paredzētās darbības akceptu" 
Ministru kabinets pieņēma lē-
mumu akceptēt Eiropas standar-
ta platuma publiskās lietošanas 

dzelzceļa infrastruktūras līnijas 
"Rail Baltica" būvniecībai pare-
dzēto darbību, nosakot paredzē-
tās darbības vietu (dzelzceļa līni-
jas trases izvietojumu) Latvijas 
teritorijā šādos posmos: Igauni-
jas robeža, A1, B2-1, B2-2, B2-
3, B2-4, C4, A3-2, C1, B3-2, A4-
1, A4-2, A4-3, A5-0, A5-1, A5-2, 
A5-3, A5-4, A5-5, A5-6, A5-7, 
A5-8, A5-9, C3, A5-11, A5-12, 
A6-1, A6-2, A7, A8 un Lietuvas 
robeža (saskaņā ar šī rīkojuma 
pielikumu).
Ministru kabineta lēmuma 
pamatojums: 
Likuma "Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu" 22. panta pirmā, 
otrā, ceturtā un sestā daļa.
Dzelzceļa likuma 22.1 pants. 

Informācija par sabiedriskās 
apspriešanas procesu: Paredzē-
tās darbības sākotnējā sabiedris-
kā apspriešana notika no 2015. 
gada 13. februāra līdz 15. mar-
tam, un sabiedriskās apsprieša-
nas sanāksmes organizētas visu 
novadu pašvaldībās, kuras šķēr-
so "Rail Baltica". Pēc sākotnējās 
sabiedriskās apspriešanas Vides 
pārraudzības valsts birojs 2015. 
gada 11. maijā izsniedza prog-
rammu "Programma ietekmes 

uz vidi novērtējumam Eiropas 
standarta platuma publiskās lie-
tošanas dzelzceļa infrastruktūras 
līnijas "Rail Baltica" būvniecī-
bai".
Izvērtējot ietekmes uz vidi no-
vērtējuma sākotnējās sabiedris-
kās apspriešanas laikā iesniegtos 
priekšlikumus, kā arī sadarbojo-
ties ar pašvaldībām, iedzīvotāju 
interešu grupām un citām iein-
teresētajām pusēm, tika izstrā-
dātas papildu alternatīvas "Rail 
Baltica" trases novietojumam 
Salacgrīvas, Limbažu un Māru-
pes novados (C3, C4 un C5 al-
ternatīvas).
Papildu alternatīvu sākotnējā 
sabiedriskā apspriešana noritēja 
no 2015. gada 4. septembra līdz  
24. septembrim.
Paredzētās darbības ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojuma sa-
biedriskā apspriešana norisinā-
jās no 2015. gada 11. novembra 
līdz 11. decembrim.
Pēc sabiedriskās apspriešanas 
tika izvērtēti saņemtie priekšli-
kumi, un 2015. gada 23. decem-
brī papildinātais ziņojums ie-
sniegts Vides pārraudzības valsts 
birojam atzinuma sniegšanai. 
Pamatojoties uz saņemtajiem Vi-
des pārraudzības valsts biroja un 

citu institūciju viedokļiem par 
paredzētās darbības ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojumu, tika 
izstrādāta aktuālā ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojuma re-
dakcija, kas Vides pārraudzības 
valsts birojam iesniegta 2016. 
gada 31. martā.

Pasākumi, kas tiks veikti, lai 
novērstu vai samazinātu ne-
labvēlīgo ietekmi uz vidi:
Lai novērstu un samazinātu ne-
labvēlīgo ietekmi uz vidi, tiks 
veikti pasākumi saskaņā ar pare-
dzētās darbības ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojumu un Vides 
pārraudzības valsts biroja 2016. 
gada 3. maija atzinumu Nr. 5 
"Par Eiropas standarta platuma 
publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras līnijas "Rail Bal-
tica" būvniecības ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojumu".

Laiks un vieta, kur sabiedrī-
ba var iegūt informāciju par 
pieņemto paredzētās darbības 
akceptu un iepazīties ar doku-
mentiem: darba laikā LR Sa-
tiksmes ministrijā, Gogoļa ielā 
3, 506. kab., iepriekš sazinoties 
un precizējot laiku pa tālruni 
67028275.

Tiesībsargs sadarbībā ar atsaucīgajām Latvijas novadu 
pašvaldībām šī gada septembrī uzsāka kampaņu  

"Īsa pamācība labā pārvaldībā", aicinot valsts un 
pašvaldību iestāžu darbiniekus un to klientus būt 

pieklājīgiem, atklātiem, godprātīgiem un atbildīgiem 
savstarpējā komunikācijā. 

Olaines novada pašvaldība, piedaloties šajā kampaņā, savā 
tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā "Olaines Domes 
Vēstis" septiņu mēnešu garumā izvietos Tiesībsarga biroja 
izstrādātas asprātīgas karikatūras ar aicinājumu pašvaldības 

iestāžu darbiniekiem un apmeklētājiem ievērot labas 
audzināšanas un komunikācijas pamatprincipus, cienīt vienam 
otru un vienmēr meklēt labākos veidus problēmu risināšanai.
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• Apbalvot Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāju Ināru Brenci ar Olaines no-
vada domes Atzinības rakstu par ilg-
gadēju un godprātīgu darbu Olaines 
novada pašvaldībā sakarā ar Latvi-
jas Republikas dzimtsarakstu nodaļu 
sistēmas izveidošanas 95. gadadie-
nu.

• Apstiprināt Olaines novada vi-
zuālo identitāti – logotipu un devīzi.

• Atbalstīt dārzkopības kooperatī-
vās sabiedrības "Ostinieks" projektu 
"Dārzkopības sabiedrības "Osti-
nieks" koplietošanas iekšējo pievad-
ceļu pie nekustamajiem īpašumiem 
atjaunošana" par kopējo summu 
4998,15 EUR ar līdzfinansējumu 
3998,52 EUR apmērā no Olaines 
novada pašvaldības pamatbudžeta.

• Atbalstīt dārzkopības kooperatī-
vās sabiedrības "Ozollejas" projek-
tu "DKS "Ozollejas" koplietošanas 
iekšsaimniecības ceļu atjaunošana" 
par kopējo summu 16519,89 EUR 
ar līdzfinansējumu 10678,81 EUR 
apmērā no Olaines novada pašvaldī-
bas pamatbudžeta.

• Atbalstīt kooperatīvās dārzko-
pības sabiedrības "Ezītis" projektu 
"Pievadceļu renovācija DS "Ezītis" 
koplietošanas teritorijā" par kopējo 
summu 13999,98 EUR ar līdzfinan-
sējumu 11199,98 EUR apmērā no 
Olaines novada pašvaldības pamat-
budžeta.

• Atbalstīt dārzkopības koopera-
tīvās sabiedrības "Vizbuļi-2" pro-
jektu "Labiekārtošanas darbi DKS 
"Vizbuļi-2" teritorijā Olaines pag., 
Olaines nov. " par kopējo summu 
7827,02 EUR ar līdzfinansējumu 
6260,05 EUR apmērā no Olaines 
novada pašvaldības pamatbudžeta.

• Atbalstīt dārzkopības koopera-
tīvās sabiedrības "Tiltiņi" projektu 

"Dārzkopības sabiedrības "Tiltiņi" 
melioratīvās sistēmas sakārtošana" 
par kopējo summu 12468,01 EUR 
ar līdzfinansējumu 9051,33 EUR ap-
mērā no Olaines novada pašvaldības 
pamatbudžeta.

• Piešķirt SIA "Olaines patērētāju 
biedrība" nokavētā nodokļa parāda 
par 2013., 2014., 2015., 2016. gadu 
un nokavējuma naudas samaksas 
termiņa pagarinājumu par 12 nekus-
tamajiem īpašumiem.

• Izbeigt Lauku apvidus zemes no-
mas līgumus Nr. 123, Nr. 428, Nr. 
464, Nr. 517 un dzēst objektu "Bi-
tīte-2" Nr. 20 un "Vaivadi" Nr. 108 
zemes nomas maksas parādu sakarā 
ar nomnieka nāvi.

• Apstiprināt 2016. gada 16. au-
gusta Rezerves zemes fondā ieskai-
tīto zemes gabalu nomas izsoles pro-
tokolus.

• Piekrist atsavināt Olaines novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu dārzkopības sabiedrībā 
"Vaivadi" Nr. 262, Vaivados, Olai-
nes pagastā, Olaines novadā, 0,0597 
ha platībā.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemes gabalu dārzkopības sabied-
rībā "Ezītis" Nr. 218, Ezītī, Olaines 
pagastā, Olaines novadā, 0,0396 ha 
platībā, zemes nomniekam N. B.

• Mainīt nekustamā īpašuma "Pik-
sāri" zemes vienībai nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no "kods 
0101 – zeme, kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
0,5129 ha platībā" uz "kods 0600 
– neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme, 0,1500 ha pla-
tībā" un "kods 0101 – zeme, kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, 0,3629 ha platībā".

• Piekrist atsavināt Olaines novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu – zemes gabalu "Piksāri", 
Pēterniekos, Olaines pagastā, Olai-
nes novadā, 0,5129 ha platībā – mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli.

• Atsavināt Olaines novada pašval-
dības nekustamos īpašumus "Zīles" 
Nr. 83, "Ozollejas" Nr. 2314, "Viz-
buļi 2" Nr. 3804, "Vizbuļi 2" Nr. 
3805, "Vizbuļi 2" Nr. 3878 mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli.

• Iegūt īpašumā nekustamo īpa-
šumu "Parks", Jaunolainē, Olaines 
pagastā, Olaines novadā, 0,0350 ha 
platībā, sabiedriskām vajadzībām 
par kadastrālo vērtību.

• Nodibināt personālservitūtu 
(nekustamais īpašums "Spulles 
masīvs", Olaines pagasts, Olaines 
novads) par labu Olaines novada 
pašvaldībai.

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jekta grozījumu grafisko daļu ne-
kustamajam īpašumam "Pakalni 2", 
Pēterniekos, Olaines pagastā, Olai-
nes novadā. 

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu izstrādes nosacījumus nekus-
tamajiem īpašumiem "Lauka Zaķi", 
"Rīts 19/67", "Bērzpils 18".

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam Rī-
gas ielā 1A, Olainē, Olaines novadā. 
Piešķirt zemes vienībām plānotās 
adreses, noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus un zemesgrāmatā 
ierakstāmos apgrūtinājumus.

• Atļaut apvienot nekustamā īpašu-
ma "Stars 28" zemes vienību un ne-
kustamā īpašuma "Stars 37" zemes 
vienību vienā nekustamajā īpašumā 
ar zemes vienības kopējo platību 
0,1223 ha. 

• Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma 
"Vīksnas", Jāņupē, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, zemes gabalus, iz-
veidojot atsevišķus trīs nekustamos 
īpašumus, nodrošinot tiem piekļūša-
nu no valsts vai pašvaldības ceļa. 

• Atbalstīt SIA "Nordic Plast" pa-
redzētās darbības veikšanu Olaines 
novada teritorijā, jo tā atbilst Olai-
nes novada pašvaldības teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem.

• Neiebilst SIA "Pirmas" paredzē-
tajai darbībai nekustamajā īpašu-
mā "Jaunvīntapi", Olaines pagastā, 
Olaines novadā.

• Nodot Olaines 1. vidusskolai pa-
stāvīgā lietojumā 2. stāva telpas Nr. 
20 un Nr. 21 Meža ielā 2, Jaunolai-
nē, Olaines pagastā, Olaines novadā, 
papildinot 2013. gada 25. septembra 
Lietojuma līguma 1.1.2.2. apakš-
punktu ar telpām Nr. 20 un Nr. 21.

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (AUGUSTS)

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

JAUNDZIMUŠIE OLAINES NOVADĀ
Visskaistākais mirdzums ir saulei.
Vislielākais brīnums ir bērns.
/P. Brauna/

Olaines novada domē 2016.gada 
24.septembrī notika pasākums 
„Jaundzimušo svinīga reģistrāci-
ja". Bijām uzaicinājuši 32 Olaines 
novada jaundzimušos bērniņus, 19 
meitenītes un 13 puisīšus, un viņu 
vecākus. No 32 mazulīšiem 12 ir 
pirmdzimtie bērniņi, 14- otrās atva-
sītes, 6 –trešie bērniņi ģimenē. Kopā 
ar māmiņām, tētiem, radiem un 
draugiem bija ieradušies 23 mazu-
līši. Olaines novada domes priekš-
sēdētājs Andris Bergs apsveica 
bērniņu vecākus ar īpašo notikumu 
viņu dzīvē – mazulīša piedzimšanu, 
pasniedza apsudrabotu melhiora ka-
rotīti ar iegravētu bērna vārdiņu un 
dzimšanas datiem, un naudas balvu- 
150 eiro (saskaņā ar Olaines novada 
domes 25.11.2011. saistošo noteiku-
mu Nr. 10 "Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Olaines novadā" ceturtās 
sadaļas 10.p.). 
Jaundzimušos un viņu vecākus, ra-
dus un draugus pasākumā priecēja 
Olaines 1.vidusskolas vokālais an-
samblis "Unda" skolotājas Sanitas 

Šefleres vadībā. Pēc pasākuma svi-
nīgās daļas bija kopīgā fotogrāfē-
šanās un iespēja apmeklēt Olaines 
novada vēstures un mākslas muzeju, 
kā arī iemalkot kafiju, tēju un brīvā 
gaisotnē aprunāties ar domes priekš-
sēdētāju Andri Bergu par sev intere-
sējošām tēmām.
Mīļi sveicam – Noru Auzāni, Jāni 
Auziņu, Jāni Bernānu, Kārli Bukei-
ku, Annu Čirkovu, Anniju Deičma-
ni, Sandiju  Felkeru, Sefu Genilta-
šu, Hiru Geniltašu, Annu Harkovu, 
Anastasiju Iļčenko, Arinu Jadrovu,  
Sofiju Kanošķi, Reini Klaužu, Justī-
ni Kobaļu,  Elīzu Larinu, Eniju Lind-

bergu,  Rafaelu Lukaševics-Šacilo, 
Demidu Masloviču, Kristiānu Mas-
kaļonoku, Meldru Medni, Emmu 
Melkeri, Austru Miezīti, Grētu 
Milleri, Artjomu Ogloblinu, Marku 
Smirnovu, Matīsu Strodu, Samantu 
Tikoto, Sofiju Keitu Timperi , Glori-
ju Kristīni Valbaku, Amandu Vurču,  
Andreju Žubeviču un viņu vecākus.
Mīļie vecāki, lai Jums nekad nepie-
trūktu labu vārdu un laika savam 
bērniņam.

Olaies novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 
vietniece Jeļena Titova

Olaines novada pašvaldība un aģentūra "Olaines sociālais 
dienests" sirsnīgi sveic visus pilsētā un novadā dzīvojošos 
pensionārus Starptautiskajā veco ļaužu dienā un novēl stipru 
veselību, dzīvesprieku un būt aktīviem, izmantojot visas iespējas 
dzīves kvalitātes uzturēšanai.

Pašvaldība saka paldies senioriem par līdzdalību pilsētai nozīmīgu 
jautājumu risināšanā. Bieži vien vecāka gadagājuma cilvēki ir tie, 
kuri ieņem aktīvu dzīves pozīciju un iesaistās jautājumu apspriešanā, 
kas nozīmīgi ne tikai pašiem, bet plašākai sabiedrībai.

Jaunolaines Kultūras nams aicina ikvienu uz Senioru dienai 
veltītu pasākumu 1. oktobrī plkst. 13.00.
Būs iespēja iegādāties mājražotāju ražojumus un baudīt muzikālus 
priekšnesumus. Muzikālo pasākumu ieskandinās Strazdmuižas kluba 
vīru vokālais ansamblis "Senozols", kam sekos balle. Pasākumā 
īpašais viesis būs Latvijas estrādes leģenda Viktors Lapčenoks. 
Visi laipni aicināti! Kā jau svētkos, visiem ieeja bez maksas.

Olaines novada senjoru biedrība "Liepas" Senioru dienu svinēs 
apvienojot to ar biedrības biedru rokdarbu izstādes atklāšanu 
Olaines Vēstures un mākslas muzejā, 10. oktobrī plkst. 16.00.

Sagaidot 1. oktobri, Starptautisko veco ļaužu dienu,  Olaines novada 
pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" direktore Anda 
Liepiņa informē, ka šogad svētku svinēšana Olaines Sociālās aprūpes 
centrā apvienota ar Atvērto durvju dienu 30. septembrī. Tās ietvaros 
viesiem būs iespēja piedalīties ekskursijā pa Sociālās aprūpes centru 
un kopā ar aprūpes centra iemītniekiem gatavot un nobaudīt pašu 
pagatavotos gardumus. Tāpat būs iespēja noklausīties koncertu, kuru 
sniegs Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale", Jelgavas filiāles 
pašdarbnieki.

APSVEICAM!
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Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā

Olaines Kultūras namā

Olaines Kultūras namā

Olaines Kultūras namā

Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Jauniešu centrā "Popkorns"

Jaunolaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā

Olaines Kultūras namā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines stadiona tenisa kortā
Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā

Olaines Jauniešu centrā "Popkorns"
Olaines Pieaugušo izglītības centrā

Olaines Pieaugušo izglītības centrā

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
septembrī

Pasākumi Olaines novadā oktobrī

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Balodis Ivars, 75 gadus vecs, 15.08.2016.
Bondare Ina, 49 gadus veca, 20.08.2016.

Gorenko Staņislava, 84 gadus veca, 22.08.2016.
Hlopina Anna, 87 gadus veca, 27.08.2016.

Jegoršina Valda, 64 gadus veca, 17.08.2016.
Karņušina Aleksandra, 79 gadus veca, 20.08.2016.

Kupirova Marija, 73 gadus veca, 09.08.2016.
Kuzmina Antoņina, 86 gadus veca, 27.08.2016.

Možeiko Ārija, 75 gadus veca, 24.08.2016.

Puškova Jekaterina, 84 gadus veca, 09.08.2016.
Romaņenkova Raisa, 79 gadus veca, 06.09.2016.

Spunde Aigars, 57 gadus vecs, 10.08.2016.
Svarinska Janina, 74 gadus veca, 28.08.2016.

Timofejevs Ruslans, 31 gadus vecs, 14.08.2016.
Tīsiņš Uģis, 56 gadus vecs, 01.08.2016.

Turkina Julija, 86 gadus veca, 18.08.2016.
Valbaka Dzidra, 89 gadus veca, 11.09.2016.

KAD  KAS  KUR

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 2016. gada 4. augusta līdz 14. septembrim reģistrētie mirušie

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv, informācija par pasākumiem 
Olaines novada bibliotēkās – www.olaineskultura.lv/lv/bibliotekas)

01.10. plkst. 13.00
02.10. plkst. 17.00

07.10. plkst. 18.00

08.10. plkst. 17.00

22.10. Laiks tiks precizēts

25.10. plkst. 13.00
27.10. Laiks tiks precizēts

28.10. plkst. 15.00
28.10. plkst. 19.00

29.10. plkst. 16.00

06.10.–05.11. 
Atklāšana 06.10. plkst. 18.00

10.10.–05.11. 
Atklāšana 10.10. plkst. 16.00

01.10. un 02.10.
08.10. plkst. 11.00
09.10. plkst. 11.00
15.10. plkst. 11.00
22.10. plkst. 11.00
29.10. plkst. 10.00

04.10. Laiks tiks precizēts
04.10. Laiks tiks precizēts

25.10. Laiks tiks precizēts

Ziņas par jubilāriem 14.09.2016.

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

70. gadskārtā
Budreiku Lidiju
Demčenko Nikolaju
Ivaņkovu Ņinu
Jakovļevu Nadeždu
Jankavu Tamāru
Kuzņecovu Natāliju
Ļebedevu Larisu
Melbārdi Viktoru
Ņubergu Jeļizavetu
Romanoviču Māri
Rubinovu Larisu
Siliņu Vilni
Soglasovu Valeriju
Stradiņu Valentīnu
Šakurovu Gaļinu
Ščepinu Olgu
Tkačovu Anatoliju

75. gadskārtā
Buckoju Oļegu
Ignatovu Aleksandru
Jegorovu Antoņinu
Lobakovu Borisu
Lobko Emiliju
Mirzojanu Maletu
Petrovu Veru
Prīmani Dzintru
Samanoviču Jekaterinu
Savicku Broņislavu
Siļavu Raisu
Utenkovu Ļubovu
Zemīti Jadvigu
Zeņkovu Mihailu
Žukausku Ņinu

80. gadskārtā
Dmitrijevu Mariju
Lagutenko Aleksandru
Lebedko Ekaterinu
Macujevu Rūdolfu
Paškovu Nadeždu

85. gadskārtā
Lomovcevu Leonidu
Valaini Anastasiju

90. gadskārtā
Bobkovu Nadeždu
Kudiņu Antonu
Marsieti Ilgu
Ševcovu Mildu

91. gadskārtā
Guževu Veroniku

94. gadskārtā
Laganovsku Helēnu

95. gadskārtā
Mihejevu Ivanu

97. gadskārtā
Voronovu Jekaterinu

Senioru dienas pasākums "Kā tajos vecajos, labajos..."
"Cirks karabas" izrāde
(biļetes iepriekšpārdošanā divas stundas pirms izrādes) 
A. Ekšeta izrāde bērniem "Kaķis un peles" 
(biļešu cena – 2,00 EUR)
Eksotisko deju kolektīva "Oriental Flowers" 
koncertprogramma "Deja četrās dabas stihijās"
Sieviešu vokālā ansambļa "Undīne" koncerts 
"Neaizmirsti mani!"
Robotikas meistarklase (biļešu cena – 8,00 EUR)
Cikla "Tēja ar iedvesmas garšu" 15. sarunu vakars 
(saruna ar Artu Citko no "KinLeaves")
Izrāde bērniem "Toms Superpele" (biļešu cena – 2,00 EUR)
Annas Ananijnas koncertprogramma "Anna German" 
(biļešu cena – 4,00 EUR)
Estrādes  autordziesmu koncerts
IZSTĀDES
Olaines Pieaugušo izglītības centra pērļošanas un 
gleznošanas studijas izstāde 
"Putnu un ziedu, rotu un tērpu spēles"
Senioru biedrības "Liepas" rokdarbu izstāde

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Olaines novada tenisa turnīrs "Rudens kauss 2016"
Olaines novada čempionāts galda tenisā (1. posms)
Šaha turnīrs  (4. posms)
Rudens kauss florbolā "3 pret 3"
Olaines novada čempionāts zolītē (1. posms)
Badmintona turnīrs
IZGLĪTĪBA
Seminārs apstiprināto jauniešu projektu īstenotājiem
Seminārs novada iedzīvotājiem "Baha ziedu terapija" 
(lektore Rasma Tāra)
Lekcija-demonstrējums "Mazās kostīmkleitas pārvērtības" 
(lektore Daiga Latkovska)

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību un skumjā 

brīdī esam 
kopā ar tuviniekiem, 

mūsu darbinieku
 

Eduardu Voliņecu 
mūžībā pavadot.

 

SIA "Nordic Plast" 
kolektīvs


