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KROSA SKRIEŠANAS SACENSĪBAS
"OLAINES APĻI" VAIRS NAV AIZ KALNIEM
Olaines Sporta centrs jau ceturto gadu pēc kārtas aicina sākt
gatavoties un pieteikties olainiešu vidū iecienītajām krosa
skriešanas sacensībām "Olaines Apļi 2015".
Arī šogad sacensības norisināsies Mežaparkā Olaines novada
svētkos – 23. maijā. Visi dalībnieki var izvēlēties sev piemērotāko
un mīļāko distanci – 5 km, 5 km nūjošana, 7 km vai 10 km. Netiks
aizmirsts arī par mazajiem sportistiem, kuriem tiks izveidotas
skriešanas distances līdz 800 m Mežaparka celiņos.
Olaines Sporta centrs aicina būt aktīviem un izaicināt sevi, savus
tuviniekus un draugus vienā no lielākajiem Olaines novada sporta
pasākumiem!
Atgādinām, ka sacensības ir BEZMAKSAS un pieejamas
ikvienam aktīva dzīvesveida piekritējam!
Visa informācija par sacensībām, to norisi un pieteikšanos
tiks ievietota: www.olainessports.lv

SAKOPSIM OLAINES NOVADU!
Visi Olaines novada iedzīvotāji tiek aicināti
piedalīties Lielajā talkā un

25. APRĪLĪ PLKST. 9.00 PULCĒTIES
• Olainē aiz Jelgavas ielas 20, Olainē (pie atkritumu laukuma),
atbildīgā – Marija, tālr. 28675504
• Jaunolainē pie Olaines pagasta pārvaldes, Meža ielā 2,
Jaunolainē, atbildīgais – Genādijs, tālr. 28226928
• Pēterniekos pie bijušās skolas,
atbildīgais – Ivo, tālr. 28613722
• Gaismās pie bibliotēkas Gaismas ielā 1, Stūnīšos,
atbildīgā – Guna, tālr. 67931150
• Jāņupes karjerā, atbildīgā – Dace, tālr. 29207373
• Grēnēs, atbildīgais – Dzintars, tālr. 26547000
• Lubaušos, atbildīgā – Mārīte, tālr. 26013906
Talkas inventāru (maisus) talcinieki varēs saņemt pie atbildīgajiem koordinatoriem.
SĪKĀKA INFORMĀCIJA PAR TALKAS NORISI
Olaines pilsētā: pie Marijas Juršas, Zemgales ielā 33, Olainē, 413. kab., tālr. 28675504,
Olaines pagasta teritorijā: pie Aijas Ritumas, tālr. 29510971, un Vinetas Jejsas,
tālr. 67962442, Olaines pagasta pārvaldē, Meža ielā 2, Jaunolainē.

20. JŪNIJĀ JAUNOLAINĒ TIKS RĪKOTS BĒRNU UN JAUNIEŠU
ROKMŪZIKAS KONKURSS "HUSH… HERE WE ARE!", KURŠ PULCĒS
JAUNOS ROKMŪZIKAS TALANTUS NO VISAS LATVIJAS
Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem jābūt vecumā līdz 18 gadiem un jāsagatavo divas roka dziesmas
vai skaņdarbi pēc brīvas izvēles. Žūrija vērtēs gan dziesmu izpildījumu, gan pašu mūziķu radošumu
un atraktivitāti. Labākās grupas un mūziķi saņems balvas, un pirmās vietas ieguvējam būs iespēja gūt
vēl nebijušu pieredzi, uzstājoties konkursa noslēguma šovā kopā ar pazīstamiem Latvijas rokmūziķiem.
Dalībai konkursā var pieteikties līdz 20. maijam. Konkursu organizē Jaunolaines Kultūras nams.
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejami www.olaine.lv.

Pilsēta –
galapunkts
Intervija ar pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāju
Māri Grasi

2. lpp.

Iesaisties sava
novada attīstībā!
Iespēja iesaistīties Pierīgas
reģiona novadu attīstības
stratēģijas izstrādē

3. lpp.

Īres tiesību
izsoles
Pašvaldība izsludina
īres tiesību izsoli diviem
dzīvokļiem

4. lpp.

DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU
RENOVĀCIJAS IESPĒJAS
BEZMAKSAS SEMINĀRS. Aicināti visi interesenti –

daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji, māju vecākie.

18.30 – 19.00 Ierašanās, reģistrācija.
19.00 – 19.05 Olaines novada domes priekšsēdētāja uzruna.
19.05 – 19.20 Daudzdzīvokļu ēku renovācija: nepieciešamība
un ieguvumi. Zemgales reģionālā enerģētikas
aģentūra (ZREA), energoeksperts Jānis Graudulis.
19.20 – 19.35 Daudzdzīvokļu ēku renovācijas veikšana: kas, ko un
kā – pieredze, reāli piemēri un darbību secība.
Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra (ZREA),
energoeksperts Jānis Graudulis.
19.35 – 19.45 ES atbalsta pasākumi 2014.-2020. gada periodā,
Nacionālā atbalsta programma ēku siltināšanai.
Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra (ZREA),
energoeksperts Jānis Graudulis.
19.45 – 19.55 Olaines novada pašvaldības atbalsts. Kārtība, kādā
plānots realizēt ēku siltināšanas projektus.
19.55 – 20.00 Jautājumi.
2015. gada 16. aprīlī plkst. 19.00 – 20.00 Gaismās, Olaines sociālā
dienesta klientu apkalpošanas centrā "Gaismas", Gaismas ielā 6.
2015. gada 21. aprīlī plkst. 19.00 – 20.00 Jaunolainē, Jaunolaines
Kultūras namā, Meža ielā 2.
2015. gada 23. aprīlī plkst. 19.00 – 20.00 Olainē, Olaines Kultūras
namā, Zeiferta ielā 11.
Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt uz tālr. 67963102
vai rakstīt – info@ous.lv.

Pedagogi dalās
pieredzē
Pieredzes apmaiņas
pasākums SPII "Ābelītē"

5. lpp.

Jaunie
uzņēmēji
Mūsu novada jaunieši
plāno uzsākt zeķu modes
revolūciju

6. lpp.

PILSĒTA – GALAPUNKTS

Gada sākumā Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja amatā strādāt sācis Māris Grasis. "Olaines Domes Vēstis" aicināja
jauno darbinieku uz sarunu šoreiz vairāk par viņa skatījumu uz Olaines pilsētu, cilvēkiem un darbiem.
draugi, jo tas vienkārši nav reāli. Ir svarīgi, lai pēc kāda laika
(jo es pagaidām te esmu jauns
un ideju šobrīd ir vairāk nekā
paveikts), iedzīvotāji mani vērtē pēc padarītajiem darbiem. Ja
gribam kaut ko izdarīt, no sākuma vajag komandu, jo viens cilvēks neko neizdarīs, mums vajag
mērķi, un mums vajag precīzi
saprast, kur mēs atrodamies. Tie
ir svarīgi priekšnosacījumi.
Pieļauju, ka vārdu Māris Grasis kāds dzird pirmo reizi, pastāsti, lūdzu, mazliet par sevi!
Esmu jau no pirmās dienas Olainē, bērnību pavadīju Olaines ielās. Esmu beidzis Latvijas Universitāti, Ekonomikas fakultāti,
pēc tās aizgāju strādāt uz finanšu
sektoru.
Redzu Tevi kā cilvēku ar uzņēmēja domāšanu, kam ir sava
pieredze, nostāja un kaut kādas gudrības iekrātas. Kā cilvēks ar pavisam atšķirīgu pieredzi raugās uz pašvaldību?
Es uz pašvaldību skatos kā uz
uzņēmumu, kurš pārvalda klientu naudu, no mana skatpunkta attiecos pret to tā, it kā tas ir mans
personīgais uzņēmums, visi
mani līdzekļi būtu ieguldīti šajā
uzņēmumā, un es šo uzņēmumu
nevarētu pārdot 100 gadus. Respektīvi, ja es kļūdos un pieņemu
nepareizus lēmumus, kas neļauj
dzīvot ilgtermiņā no saimnieciskā viedokļa, tad man nav citas
iespējas, es nevaru pāriet uz citu
uzņēmumu, kādam pārdot esošo vai nesaimnieciski rīkoties.
Katru lēmumu vajag saimnieciski pamatot, visam jābūt saskaitītam, jebkuram pieņemtam
lēmumam apakšā jābūt finanšu
daļai. Tiesa, ne visi lēmumi nesīs
peļņu, bet skaidri jāzina, ja mēs
kaut ko dotējam, tad dotējam par
tādu un tādu summu un nākotnē
tas nesīs tādu un tādu mīnusu, tā
vienkārši ir, ja runājam peļņas un
zaudējumu attiecībā. Es runāju
arī par to, kā vajadzētu skatīties
uz lietām, piemēram, vadītājam.
Pats sev esmu noformulējis – vadītājam jābūt godīgam, enerģiskam un gudram. Un ļoti svarīgi
šīs īpašības ir tieši šādā kopumā,
jo, ja noņemam godīgumu, tad
enerģisks un gudrs ne tajā virzienā ir diezgan bīstama kombinācija.
Tu šobrīd pašvaldībā esi konkrētas struktūrvienības vadītājs, vai sevī redzi šīs īpašības?
Tās lietas, ko es tagad stāstu, es
tām ticu un pēc tām es vados.
Varbūt skan augstprātīgi, bet uzskatu, ka šāds īpašību kopums
man piemīt. Es ļoti labi saprotu,
ka visiem tu nekad nepatiksi, tāpēc pats sev esmu nodefinējis,
ka man nav svarīgi, lai es patīku
visiem un visi cilvēki būtu mani
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Tātad atliek vien gaidīt un novēlēt, lai darbi runā par tevi!
Jā, tur man nekādu ilūziju nav.
Vēlos arī pateikt, ka jebkurš cilvēks var virzīties tālāk tikai tad,
ja viņš kāpj ārā vismaz pussolīti no savas komforta zonas. Tas
nenozīmē, ka jānostājas špagatā,
kas arī nav pareizi, bet viņam jāspēj dažreiz no kaut kā atteikties
vai sajust kādu pārejošu neērtības mirkli.
Raksturo lūdzu ar piemēru!
Piemēram, ir kāds nostāvējies,
diezgan vecs modelis, kas strādā
n-tos gadus, un visi domā, ka tas
ir labs. Tā ir ērti. Ja neuztaisīs
solīti ārpus šī modeļa, tad nebūs
nekādu uzlabojumu.
Attīstība nevar notikt, ja nekas
nemainās. Savukārt izmaiņas
ne vienmēr nozīmē kaut ko patīkamu un ērtu, tas ir tas solis
ārpus komforta zonas?
Es to raksturošu ar piemēru par
pilsētu. Visi gribam, lai pilsēta
ir sakopta. Ejam un redzam nomestu papīru, pārkāpt komforta
zonu ir pieliekties, pacelt to papīriņu un aiziet līdz miskastei.
Kaut gan tu zini, ka no rīta nāks
sētnieks un sakops.
Manā ieskatā ir tikai divi modeļi, kā var dzīvot saimnieciskajā
telpā, proti, vai nu mēs dzīvojam
uz parāda, vai sakrājam un ieguldām. Kāda atšķirība? Sakrājam
un ieguldām – tas ir pamats, bet
dzīves līmenis mums ir nedaudz
zemāks, lielas greznības nav. Ja
dzīvojam uz parāda, tad šodien
nopērkam visu, ko kārojam, un
uz priekšu plānojam, ka mums
desmit gadus ies labi un to parādu varēsim atdot. Katrs var
iedomāties sevi, kā viņam pēdējos desmit gadus ir gājis? Esmu
pārliecināts, ka nevienam nav tā,
ka tā līkne iet tikai uz augšu, ir
taču visādi – mazliet uz augšu,
lejā un tamlīdzīgi. Jāsaprot, ka ir
kaut kāds maksimālais komforta, ērtību līmenis, līdz kuram var
atļauties iet, ja grib, lai tāds tas
saglabājas arī ilgtermiņā.
Atkal palūgšu piemēru pilsētas
kontekstā.
Piemēram, ir uzņēmums, kas
ražo limonādi, limonādi ražo ar
iekārtu, iekārta tērē elektrību,
bojājas kaut kādas detaļas un tas
viss veido uzturēšanas izmaksas,

un tajā tu ieguldi katru gadu. Jo
vairāk iekārtas, jo vairāk jātērē
uzturēšanai. Pēc desmit gadiem
tu tirgo limonādi, naudu visu
ņem ārā, nevis uzkrāj, vienkārši
iztērē vai neveiksmīgi kaut kur
ieguldi. Bet pēc desmit gadiem
jāpērk jauna iekārta, jo ne tikai
detaļas, bet visa iekārta jau ir nolietojusies. Un, ja tev nav tās iekārtas un naudas, un neviens arī
neaizdod, tad bizness ir beidzies!
Tas ir stāsts par uzņēmumu, savukārt, velkot paralēles ar pilsētu, krītas servisa līmenis. Lai
kaut kādas lietas turpinātos arī
pēc 20 gadiem, tās būs jāatjauno
ne vairs uzturēšanas izmaksu līmenī, bet kapitālās celtniecības
līmenī, tāpēc šodien jau būtu ļoti
labi jāsaprot, kur mēs to naudu
ņemsim pēc tiem 20 gadiem.
Pretējā gadījumā, ja greznības
līmeni uzpūtīsim par lielu, tad
mums būs jāsāk kaut kas slēgt
ciet, un nebūs vairs to iestāžu, ko
uz šo brīdi būsim sabūvējuši par
daudz.
Kāds ir redzējums, vērtējums,
kā Olaine līdz šim ir dzīvojusi?
Manuprāt, šis ir pēdējais brīdis,
kad varam izskaitļot visus ciklus
un pareizi nomodelēt.
Tātad esam tādā kā izejas punktā?
Jā, Olaine ir tuvu tam servisa
līmenim, kurš būtu ērts pilsētai,
un kuru vajadzētu uzturēt ilgtermiņā, jo uz šo brīdi mums jau
daudz kas ir.
Varbūt pāragri jautāt, bet tomēr – vai arī Tev ir kāds konkrēts sapnis, mērķis, ko gribētu realizēt?
Uzskatu, ka Olainē esmu izgājis
cauri visiem pilsētas attīstības
posmiem, respektīvi, es vēl atceros rūpnīcu laikus, kad Olaine
bija ķīmijas galvaspilsēta, kad
pa vienu taku visi devās uz darbu rūpnīcās un kad pēc smakas
varēja pateikt, kura rūpnīca ir
palaidusi gaisā savas “gāzītes".
Labi arī atceros, kad viss bruka
un vērās ciet, kā vecāki zaudēja
darbus un kā cilvēki mēģināja
to risināt, pārvarēt. Tad sākās
tie laiki, kad pilsēta sāka dzīvot
patstāvīgi. Ir tāda dzīves gudrība
– lai redzētu gleznu labāk, no tās
vajag atkāpties kādu gabaliņu,
paiet malā. Es esmu kādu laiku
bijis diezgan tālu no tās gleznas
un redzējis to starpību – kas ir
redzams tikai ikdienā, un kā ir
redzēt Olaini pēc kāda laika,
kā pilsēta ir mainījusies. To es
arī novērtēju, tāpēc piekritu arī
amatam un esmu šeit.
Kas ir mainījies?
Manuprāt, toreiz Olaine bija kā
tranzīta punkts, respektīvi, atbrauca cilvēki no laukiem vai
no citām republikām strādāt

rūpnīcā, bet, tiklīdz bija labāki
darba piedāvājumi Rīgā vai citur, viņi uzreiz sakravāja koferus
un brauca projām. Es zinu ļoti
daudz cilvēku, kas ir aizbraukuši. Man gribētos, lai Olaine kļūst
par galapunktu. Respektīvi, ka
cilvēki brauc uz šejieni dzīvot
tāpēc, ka te ir droša pilsēta, te ir
sakopta pilsēta, te ir pilsēta, kurā
ir ērti dzīvot ģimenēm. Jo viņiem nekur no šejienes negribas
aizbraukt – te ir pietiekami tīrs
gaiss, te ir zaļa pilsēta, ar sakoptu
vidi. Šajā sakarā viena no prioritātēm, lai cilvēki šeit dzīvotu un
justos ērti, ir dzīvojamā fonda
sakārtošana. Dzīvojamo fondu
var sakārtot tikai ar māju renovācijām, ar māju siltināšanām.
Šīm lietām arī Eiropas fondi
diezgan būtiski tiks piešķirti un,
manuprāt, to vajadzētu virzīt kā
vienu no prioritātēm. Saimnieciski pamatojot, šīm lietām būtu
jāķeras klāt. Jāatzīst, ka Olainē šī
lieta nav veiksmīgi virzījusies uz
priekšu, bet esam bijuši Latvijas
pilsētās, kur tas lieliski ir izdevies. Ļoti labs piemērs ir Liepāja, Valmiera. Mana pārliecība ir
tāda, ka siltināšanu var ieviest
tādā kvalitātē un tādā apjomā, ka
uz siltināšanas projektiem veidosies rindas, neskatoties uz to,
ka liela daļa cilvēku šobrīd uz to
raugās pat ļoti skeptiski. Pagaidām tie ir vārdi, bet tie balstās
uz konkrētām iestrādēm, konkrētiem aprēķiniem, par kuriem
mēs centīsimies daudz runāt un
iesaistīt sabiedrību.
Tātad no komforta zonas ir
jāizkāpj arī iedzīvotājiem, lai
kaut kas mainītos?
Jā, visas tās lietas, ko es saku,
neattiecas tikai uz pašvaldību,
tas ir vispārīgāk.
Runājot par Olaini kā galapunktu kādam, kas vēlas te
atbraukt un dzīvot – nav noslēpums, ka piedāvājums ir
gaužām ierobežots.
Sakārtojot dzīvojamo fondu,
viennozīmīgi jāceļas arī nekustamo īpašumu cenām. Veicot visas
šīs lietas, cenas pieaugs, un celtniekiem līdz ar to būs pirmie soļi
– izskatīt vismaz iespēju par kaut
kādu papildus dzīvojamo platību
būvniecību. Tas jau nozīmēs,
ka būtu ne tikai kvalitatīvs esošais fonds, bet arī jauns fonds.
Nav tā, ka dzīvokļu pieejamība
šobrīd Olainē nav, bet izvēle ir
maza. Te ir ērti, bet ir vēl vesela virkne lietu, kuras ir jāuzlabo,
lai kāds brauktu un izvēlētos šo
par dzīvesvietu ne tikai uz īsu
dzīves periodu. Tomēr jāsaprot,
ka ne jau tikai māja būs izšķirošais faktors, tas ir vesels apstākļu kopums, kas pilsētu padara
pievilcīgu vai tieši pretēji. Tie ir
arī iedzīvotāji, jo pilsētas sociālos vaibstus neveido tikai paš-

valdība vai atsevišķi uzņēmumi.
Mēs varam būt vistīrākā un sakoptākā pilsēta, bet, ja viens ies
aiz muguras un sētnieka nokopto piemēslos, tad arī viņš veido
pilsētas seju. Diemžēl. Man ir
skaidrāks par skaidru sapnis, ja
visu Olaini nosiltinās, un es redzu, ka to varētu, un mājas nevis
haotiski nokrāsos katru savā krāsā, bet apzināti veidos vienotā
stilā, un atbilstoši arī apzaļumos
teritoriju, darīs to pārdomāti, tad
tā būs "pasaka".
Cik Tev svarīgs ir Olaines iedzīvotāju viedoklis par novadā
notiekošo? Manuprāt, iedzīvotāji nav īpaši aktīvi. Viņi ļoti
aktīvi runās par negācijām,
bet cik aktīvi viņi ir gatavi
nākt runāt par pozitīvo, ar
priekšlikumiem, idejām?
Pulksteņi vienmēr ir jāsalīdzina.
Viens ir tas, ko mēs šeit kabinetos izdomājam, bet svarīgi ir
zināt, ko domā iedzīvotāji. Patiesībā to var izdarīt tikai vienā
veidā. Viens ir anketas novada
mājas lapā vai tamlīdzīgi, bet
prakse rāda, ka tās aizpilda visai
kūtri. Citas pašvaldības iet citu
ceļu, un tas varbūt arī jāpārņem
mums, respektīvi, aptaujas veic
profesionāls anketēšanas uzņēmums. Šādā veidā var uzzināt
diezgan konkrētu viedokli. Ļoti
svarīgi, kā ilgtermiņā mainās domāšana, zinu piemērus citos novados, kad pēc mājas nosiltināšanas iedzīvotāji jau sāk domāt
arī par apkārtējo vidi, kur kādu
puķīti skaisti pagalmā iestādīt…
Diemžēl Olainē pašvaldības
stādītās puķītes mēdz vienkārši izrakt un aiznest uz savu
mazdārziņu. Tāds domāšanas
līmenis ir realitāte, tāpēc Olainei vēl būtu, kur augt…
Vienreiz izrok, atkal sastādām,
nākamreiz varbūt kāds tai tantei
aizrādīs? Tā ir domāšanas maiņa, un bez tā nekas mums nesanāks. Ja to kaut nedaudz izdotos
realizēt, tad nebūs tā, ka Olaine
ir tikai purvs, bet Olaine ir kaut
kas… Kaut kas daudz vairāk,
skaistāka un pievilcīgāka.
Nevar nepiekrist, jo stereotipi
par Olaini ir ļoti dzīvi, viens
negatīvs notikums pilsētas tēlu
katrā ziņā iespaido daudz vairāk nekā viens vai divi pozitīvi
stāsti.
Tas ir darbs ilgtermiņā. Būtiski
ir notikumi un darbi, bet otrs, kā
mēs par pilsētu runājam. Ja runājam par to, cik viss ir slikti, tad
tās ir arī mūsu domas par pilsētu.
Ja redzam tajā kādas labas lietas
un mums pašiem patīk, tad varbūt esam arī vairāk gatavi paši
darīt, lai tā pilsēta kļūtu labāka.
Ar Māri Grasi sarunājās
Ineta Valdmane

NĀC UN UZZINI PAR IESPĒJĀM IESAISTĪTIES
SAVA NOVADA ATTĪSTĪBĀ!
Biedrība "Pierīgas partnerība" aicina iedzīvotājus, nevalstiskās
organizācijas, uzņēmējus un pašvaldību pārstāvjus iesaistīties
Pierīgas reģiona novadu attīstības stratēģijas izstrādē, pēc kuras
apstiprināšanas novada iedzīvotāji varēs īstenot savus projektus
LEADER programmas finansējuma apguvei 2014.-2020. gada
plānošanas periodā.
Pirmajā stratēģijas izstrādes posmā biedrība jau ir tikusies ar Babītes, Mārupes un Olaines pašvaldību pārstāvjiem, pārrunājot
stratēģijas izstrādes posmus, iedzīvotāju informēšanas pasākumus un novadu attīstības plānus.
2015. gada aprīlī un maijā
biedrība rīkos divpadsmit tikšanās ar iedzīvotājiem – Babītē, Piņķos, Spuņciemā, Mārupē, Jaunmārupē, Tīrainē,
Skultē, Olainē, Jaunolainē,
Stūnīšos (Gaismās), Medemciemā un Jāņupē. Tajās aicinām piedalīties biedrības,
amatniekus,
mājražotājus,
esošos un topošos uzņēmējus,
jauniešus, līdzšinējos projektu
iesniedzējus, kā arī visus labākā dzīvē ieinteresētos iedzīvotājus.
Tikšanās laikā biedrība iepazīstinās ar līdzfinansējuma piesaistes iespējām uzņēmējdarbības
attīstībai un dzīves kvalitātes
uzlabošanai, kā arī interesenti
varēs izteikt viedokli par novadu
attīstības jautājumiem un vietas
potenciālo izmantošanu. Būs
iespēja uzzināt citu organizāciju pieredzi projektu īstenošanā
LEADER programmas ietvaros,
piedalīsies arī pašvaldību pārstāvji.
Vēršam uzmanību uz to, ka jaunajā plānošanas periodā vismaz
50% no kopējā finansējuma tiks
novirzīti uzņēmējdarbības atbalstam, it īpaši lauku ekonomikas dažādošanā uzņēmumiem,
kuru apgrozījums ir ne vairāk kā
70 000 EUR gadā, lauku tūrismā
un mājražošanā. Finansējums ir
paredzēts arī teritorijas sakārtošanai un sabiedrisko aktivitāšu,
t.sk. apmācību, sociālo aprūpes
vietu un brīvā laikā pavadīšanas
aktivitāšu, nodrošināšanai.
"Tikai jūs – aktīvie iedzīvotāji –
zināt savas teritorijas attīstības
iespējas un varat sniegt idejas,
kuras iekļaut jaunajā stratēģijā.
Tās idejas, kuras būs ierakstītas
kopīgi izstrādātajā stratēģijā,
varēs īstenot, piesaistot LEA
DER programmas līdzfinansē
jumu. Tāpēc aicinu būt aktīviem
un līdzatbildīgiem, piedaloties

savas teritorijas attīstībā un dzī
ves kvalitātes uzlabošanā! Tik
šanās notiks vairākos ciematos
katrā novadā, tāpēc varat izvēlē
ties sev tuvāko norises vietu. Lai
mums visiem radošas idejas, jo
labas idejas piepildās vienmēr!"
saka biedrības "Pierīgas partnerība" valdes priekšsēdētāja Nadīna Millere.
Projektu idejas un ieteikumi par
to, ko vajadzētu iekļaut vietējās
rīcības grupas teritorijas attīstības stratēģijā un kas veicinātu
uzņēmējdarbību, dažādotu sabiedriskās aktivitātes vai uzlabotu reģiona apkārtējo vidi, tiks
gaidīti arī uz e-pastu
info@pierigaspartneriba.lv
ar norādi "Ieteikumi stratēģijai".
2015. gada maija beigās un jūnija sākumā biedrība organizēs
vairākas tikšanās ar interešu grupām – biedrību un nodibinājumu
pārstāvjiem, uzņēmējdarbības
pārstāvjiem, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, sociālo un
sadzīves pakalpojumu sniedzējiem, jauniešu pārstāvjiem. Pēc
iedzīvotāju semināriem biedrība
publicēs interešu grupu norises
laikus un vietas.
LEADER ir mērķtiecīgas un
savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina
sabiedrību iesaistīties savas teritorijas problēmu identificēšanā
un risināšanā. Viens no LEA
DER pieejas pamatprincipiem
ir pieeja "no apakšas uz augšu",
kurā iniciatīva nāk no iedzīvotājiem, tiem pašiem nosakot savas
teritorijas attīstības vajadzības.
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija ir detalizēts
plāns, kas ir balstīts uz iedzīvotāju vajadzībām, nosakot konkrētas attīstības rīcības un prioritātes.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību, zvanot uz
tālr. 28644888. Detalizēta informācija par biedrības darbību pieejama mājaslapā
www.pierigaspartneriba.lv.
Tavas idejas ir kā ceļvedis labākai nākotnei!
Alīna Lukjanceva,
biedrības "Pierīgas partnerība"
projektu vadītāja

OLAINES PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRS
AICINA PIETEIKTIES AUKLĪŠU KURSOS
Kursi sniedz zināšanas par to, kā kopt bērnus
un kā sniegt pirmo palīdzību.
40 stundu kurss kopā ar sertifikātu maksā 109 EUR.
Sertifikāts sniedz iespēju kvalificēties kā pašnodarbinātai
personai. Pieteikties kursiem var, darba laikā zvanot
uz tālr. 67966741 vai 29192247.

OLAINES BIBLIOTĒKA –
AUTOFOTOORIENTĒŠANĀS LABO VĀRDU PUNKTS
Sestdienā, 14. martā, Olaines
Bibliotēka bija pārtapusi par
autofotoorientēšanās labo vārdu punktu, kurā viesojās 104
pasākuma "Lielais Orientēšanās Brauciens II – Kreisais
Krasts 2015" dalībnieki – bērni,
jaunieši un pieaugušie, tostarp
arī komanda no Igaunijas.
Autofotoorientēšanās ir "braukšana ar auto, orientēšanās pēc
kartes, fotografēšanās un ekspresekskursijas pa interesantām
un neparastām Latvijas vietām"
(www.autofotoorientesanas.lv).
Katrai komandai viens no uzdevumiem šoreiz bija sagatavot
radošo mājasdarbu – izveidot
īpašu, Olaines Bibliotēkas organizētās akcijas "Labie vārdi Olainei" tēmai atbilstošu
grāmatzīmi. Tā bija jānogādā
Olaines Bibliotēkā, fiksējot šo

mirkli fotogrāfijā. Par mājasdarba izpildi tika piešķirti papildpunkti.
Olaines Bibliotēkas "labo vārdu grāmatzīmju" krājums tika
papildināts ar 80 dažādu formu, materiālu, krāsu un izmēru
grāmatzīmēm. Katra komanda
izpildīja uzdevumu, liekot lietā
radošumu un praktiskās iemaņas, īstenojot iecerēto un veidojot grāmatzīmes.

Paldies organizatoriem un dalībniekiem par pozitīvajām
emocijām, smaidiem un grāmatzīmēm!
Ikviens interesents šā gada maijā izstādē Olaines Bibliotēkā
varēs pārliecināties, cik neparastas, brīnišķīgas, unikālas un
labo vārdu pilnas ir šīs grāmatzīmes.
Olaines Bibliotēka
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9. MAIJĀ PĒDĒJĀ GALDA TENISA
ČEMPIONĀTA KĀRTA
Olaines Sporta centrs aicina gan esošos, gan jaunus dalībniekus
piedalīties Olaines novada GALDA TENISA čempionāta
6. kārtā. Sacensības norisināsies 9. maijā plkst. 10.30
Olaines Sporta namā, Zemgales ielā 33A.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pie galvenā tiesneša
Andreja Šlikova – zvanot uz tālr. 29352398 vai rakstot uz
A73OLAINE@gmail.com
Sacensībām var reģistrēties, sākot no plkst. 9.15.
Čempionātu organizē galda tenisa klubs "A73Olaine"
sadarbībā ar Olaines Sporta centru.

OLAINES NOVADA ZIŅAS ĪSUMĀ
þ 2015. gadā Olaines 1. vidusskola ir savākusi 12 275,65 kg
makulatūras un 221 kg 595 g
izlietoto bateriju! Olaines 2. vidusskola ir savākusi 3500 kg
makulatūras. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Zīle", piedaloties izlietoto bateriju vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai!"
(2014./2015. m. g.), savāca 165 kg
izlietoto bateriju un ieņēma
33. vietu 322 konkursa dalībnieku vidū.
þ Arī šogad Olaines novada
pašvaldība organizēs skolēnu
vasaras nodarbinātības pasākumus. Skolēni (vecumā no 15 līdz
17 gadiem) vasaras darbiem varēs pieteikties no 5. līdz 15. maijam. Sīkāka informācija:
www.olainesjauniesiem.lv.

OLAINĒ AIZVADĪTAS PIRMĀS
PELDĒŠANAS SACENSĪBAS

20. marta vakarā Olaines peldbaseinā norisinājās pirmās Olaines
novada peldēšanas sacensības. Uz startu ieradās 30 drosmīgi
peldētāji ne tikai no Olaines, bet arī no kaimiņu novadiem.
Visi dalībnieki tika dalīti vairākās vecuma un dzimuma grupās.
Sacensību programmā bija 50 m peldēšana brīvajā stilā.
Katras grupas ātrākie peldētāji saņēma medaļas un diplomus,
bet pirmās vietas ieguvēji izcīnīja Olaines peldbaseina
abonementus turpmākiem treniņiem.
Ātrākais starp visiem dalībniekiem izrādījās 19 gadus vecais
Pauls Pērkons, kas distanci nopeldēja 24,18 s.
Olaines Sporta centram ir liels prieks, ka uz sacensībām ieradās
ne tikai pieredzējuši peldētāji, bet arī tie, kas vienkārši vēlējās
pārbaudīt savus spēkus un ātrumu šajā sporta veidā!
Olaines Sporta centra kolektīvs izsaka lielu pateicību
visiem dalībniekiem un lielajam atbalstītāju pulkam,
kā arī galvenajam tiesnesim S. Varšam un laika tiesnešiem
par palīdzību sacensību organizēšanā!
Rezultāti un foto – www.olainessports.lv

26. APRĪLĪ OLAINES NOVADA
ČEMPIONĀTS NOVUSĀ
Olaines Sporta centrs sadarbībā ar Olaines novusa klubu aicina
visus novusa spēles cienītājus pieteikties "Olaines novada
čempionātam novusā 2015". Sacensības norisināsies
25. aprīlī Olaines Sporta namā. Sacensību sākums
plkst. 10.00, reģistrēšanās no plkst. 9.30.
Aicinām dalībniekus pieteikties iepriekš, sūtot savu vārdu,
uzvārdu un vecumu uz sports@olaine.lv.
Sīkāka informācija – www.olainessports.lv, tālr. 26658689
vai sports@olaine.lv.

VISIEM APMEKLĒTĀJIEM ATVĒRTS
TENISA KORTS UN OLAINES STADIONS
ZEIFERTA IELĀ 4
Darba laiks: darba dienās – 8.00 – 22.00,
brīvdienās – 10.00 – 20.00.
Rezervēt tenisa kortu vai stadionu var, zvanot uz tālr. 29276618.
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þ Tuvojas noslēgumam Sila
kapu teritorijas labiekārtošanas
darbi. Izbūvēti gājēju celiņi, autobusa pietura, automašīnu un
autobusu stāvvietas. Vēl paredzēts atjaunot piebraucamā ceļa
segumu, veikt teritorijas sakārtošanu un apzaļumošanu, kā arī
uzstādīt teritorijas nožogojumu
gar ūdenskrātuvi.
þ Uzsākti darbi, lai izbūvētu
novadgrāvi Medemciems-Olainīte, kas ved gar autoceļu A8
Rīga-Jelgava. Pabeigti koku zāģēšanas darbi, un notiek teritorijas attīrīšanas un rakšanas darbi.
Pilnībā izbūvēt šo novadgrāvi
paredzēts līdz jūlija beigām.
þ Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām arī šogad visā
Latvijā organizē algotos pagaidu
sabiedriskos darbus bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti NVA
kā bezdarbnieki vairāk nekā
6 mēnešus vai reģistrēti bezdarbnieka statusā īsāku laiku, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājuši.
Tas ir valsts finansēts aktīvais
nodarbinātības pasākums, kura

mērķis ir nodrošināt bezdarbniekiem iespēju uzturēt vai iegūt
darba iemaņas, veicot sabiedriska labuma darbus pašvaldību
izveidotajās algoto pagaidu sabiedrisko darbu darbavietās. Arī
šogad Olaines novada pašvaldība ir iesaistījusies šajā projektā,
kurš norit vienu gadu – no 2015.
gada sākuma līdz 2015. gada 31.
decembrim. Pagaidām dažādos
palīgdarbos Olaines novada pašvaldības iestādēs (Olaines Sporta centrā, pirmsskolas izglītības
iestādēs, skolās u.c.) ir nodarbināti 15 cilvēki. Ceram, ka gada
laikā tiks piešķirtas papildu vietas, un pašvaldība varēs sniegt
atbalstu cilvēkiem bez darba,
piedāvājot pagaidu darbu lielākam iedzīvotāju skaitam. Projekta darba koordinētāja Brigita
Caune saka: "Jāatzīmē, ka dalī
ba šajā projektā nav tikai pagai
du risinājums. Iepriekšējo gadu
pieredze šādos projektos rāda,
ka, ja bezdarbnieks ir strādājis
godprātīgi un ir apguvis nepie
ciešamās zināšanas un iemaņas,
un ir atbrīvojusies kāda darba
vieta vai tā ir bijusi vakanta, vi
ņam tiek piedāvāts strādāt šajā
darbavietā pastāvīgi. Pozitīvi
piemēri ir bijuši Olaines sociā
lajā dienestā, Olaines 2. vidus
skolā u.c. Kā darba koordinētāja
vēlos pateikties visiem par labo
darbu un sadarbību arī iepriek
šējos projektos. Ceru uz labu sa
darbību turpmāk!"
þ Olaines sociālais dienests sadarbībā ar biedrību "Reāls piedzīvojums" 29. martā sniedza
iespēju 20 bērniem no daudzbērnu, aizbildņu un trūcīgām ģimenēm, kā arī bērniem ar īpašām
vajadzībām piedalīties Lieldienu
ieskandināšanas pasākumā Rīgā,
Ebreju biedrības namā. Pasākumā vienkopus pulcējās 250 dalībnieki.
þ Skolēnu pavasara brīvlaikā
Ogres novadā, viesu namā "Debesu bļoda", jauniešu apmācību

"Out of frame" ietvaros satikās
24 jaunieši no Salaspils, Ikšķiles
un Olaines novadiem, lai gūtu
izpratni par aktīvu līdzdalību novada dzīvē, pilnveidotu vadības
prasmes un uzlabotu prasmes
efektīvi strādāt komandā. Kā atzīst apmācību vadītāja Lauma:
"Ir liels prieks redzēt, cik aktīvi
un motivējoši darbojas jaunie
ši Ikšķiles, Olaines un Salaspils
pašvaldībās. Un tas ir brīnišķīgs
piemērs tam, ka, lai veiksmīgi
varētu notikt jauniešu aktīva
līdzdalība, ir nepieciešami gan
paši jaunieši, kuriem ir iekšējs
dzinulis un vēlme īstenot savas
idejas, gan atbalstoši jaunatnes
darbinieki." Apmācības organizēja Olaines, Salaspils un Ikšķiles novadu pašvaldības. Jaunieši
ir gandarīti par dalību apmācībās
un ieguvuši idejas, kuras tuvākajā laikā īstenot savās pašvaldībās.
þ 9. aprīlī Olainē, Stacijas ielā 8,
atklāja Rimi lielveikalu, kas atrodas līdzšinējā Supernetto veikala
vietā. Rimi veikals saviem pircējiem piedāvā gan plašu svaigās
pārtikas preču sortimentu, gan
iepakotās pārtikas produktus,
kā arī pievilcīgu kulinārijas un
konditorejas izstrādājumu piedāvājumu. Līdz ar jaunā veikala
atklāšanu Olaines iedzīvotājiem
tika radītas 14 jaunas darbavietas. Darbu jaunajā veikalā turpina visi Supernetto darbinieki,
un darbā stājas arī jauni kolēģi.
Kopumā jaunajā Rimi lielveikalā
klientus apkalpo 29 darbinieki,
un pircējus apkalpo pie 4 kasēm.
Jāpiebilst, ka Rimi vēlas sniegt
savu ieguldījumu to pilsētu attīstībā un iedzīvotāju labklājības
veicināšanā, kur darbojas kāds
no Rimi veikaliem, tādēļ jau
23. maijā Rimi sarūpētās balvas
priecēs Olaines pusmaratona 5
km distances uzvarētājus. Šobrīd
Rimi Latvia tīklā ir 112 trīs formātu veikali: 24 Rimi hipermārketi, 41 Rimi lielveikals un 47
zemo cenu veikali Supernetto.

IZSTĀDE "TEODORAM ZEIFERTAM 150"

Olaines Vēstures un mākslas
muzejā atklāta Teodora Zeiferta
atcerei veltīta izstāde.
Teodors Zeiferts bija latviešu
pedagogs, dzejnieks, literatūras
kritiķis un literatūras vēsturnieks, ievērojams ar savu fundamentālo grāmatu par latviešu
literatūras vēsturi divos sējumos.
Teodors Zeiferts dzimis 1865.
gada 3. aprīlī Dobeles apriņķa
Džūkstes pagastā, "Peternieku"
māju saimnieku ģimenē. Mācījās Irlavas skolotāju seminārā,
pēc kura beigšanas no 1884. līdz
1891. gadam strādāja par skolotāju Lubezeres un Olaines draudzes skolās. Šajā laikā viņš sāka
rakstīt dzeju reālisma stilā.
T. Zeiferts nodarbojās ar literatūras kritiku un latviešu rakstniecības vēstures pētījumiem,
Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komisijas vasaras sapulcēs

sniedzot pārskatus par latviešu
literatūru. Viņš darbojās arī Dubura-Zeltmata
dramatiskajos
kursos. Pirmā pasaules kara laikā Zeiferts strādāja par skolotāju
latviešu bēgļu skolās, un ar Latvijas Universitātes nodibināšanu
kļuva par latviešu valodas lektoru, vienlaicīgi vadīdams "Izglītības Ministrijas Mēnešrakstu".
Olainieši īpaši glabā Teodora

Zeiferta piemiņu. Deviņdesmito
gadu sākumā pie vecās skolas
(tagad – Olaines novada "Zeiferti") galvenās ieejas uzstādīta
piemiņas plāksne Teodoram Zeifertam, un viena no ielām Olaines pilsētā ir nosaukta Teodora
Zeiferta vārdā.
Olaines Vēstures un mākslas
muzejā izstāde apskatāma līdz
2015. gada 5. maijam.

Olaines novada pašvaldība izsludina īres tiesību izsoli uz
12 gadiem vienistabas dzīvoklim Zemgales ielā 2-17,
Olainē (30,2 m², 2. stāvs).
Olaines novada pašvaldība izsludina īres tiesību izsoli uz
12 gadiem vienistabas dzīvoklim Zemgales ielā 12-39,
Olainē (26,9 m², 5. stāvs).
Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 15. aprīļa plkst. 12.00.
Īres tiesību izsoles sākumcena ir 500 EUR.
Īres tiesību izsoles solis – 100 EUR. Izsoles reģistrācijas
nodeva – 15 EUR. Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties
pašvaldības mājas lapas www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".

PIEREDZES APMAIŅAS PASĀKUMS OLAINES SPII "ĀBELĪTĒ"

1. aprīlī Olaines speciālajā
pirmsskolas izglītības iestādē
"Ābelīte" notika pieredzes apmaiņas pasākums, kurā iestādes
pedagogi dalījās savā darba pieredzē. Mazākumtautību grupu
skolotāji rādīja atklātās rotaļnodarbības, kuras tika organizētas
bilingvāli.
3. grupas "Zvirbulīši" skolotāja
H. Šohina organizēja nodarbību
"Laika mērīšana" – bērni veidoja

laika shēmas, gadu sadalot gadalaikos, mēnešos, nedēļās, dienās,
diennakti – daļās, stundās.
8. grupas "Zvaigznītes" skolotāja I. Vinogradova vadīja rotaļnodarbību "Ciemos pie pasakas",
kuras gaitā bērni palīdzēja pasakas varoņiem – trim sivēntiņiem
– uzbūvēt visstiprāko māju.
4. grupas "Mārītes" skolotāja
J. Panasenkova vadīja nodarbību
"Varavīksnes meklējumos", kurā

bērni nepārprotami demonstrēja
savu spēju saprast valsts valodu
un to pielietot, kā arī prasmi patstāvīgi darboties un pētīt smilšu
īpašības.
12. grupas "Lāsītes" skolotāja
A. Rozenberga vadīja nodarbību
"Lieldienu ceļojums", kurā bērni
palīdzēja vistiņai Raibītei sagādāt jaunu, krāsainu oliņu, un rādīja, kā krāsas pludinās dažādos
šķidrumos.
Latviešu
valodas
skolotāja I. Putniņa vadīja 2. grupas
"Bruņurupucīši" rotaļnodarbību
"Lieldienu ieskaņās", kurā bērni
demonstrēja mācību gada laikā
apgūtās zināšanas un prasmes
lietot valsts valodu.
Grupās ar apmācību latviešu valodā bērni rādīja prasmes veikt
izzinošas darbības patstāvīgi.
9. grupas "Cālīši" skolotājas
I. Biķerniece un R. Žogota vadīja nodarbību "Oliņa boliņa
1. aprīļa ceļojums", kurā Oliņam
boliņam bija jāiztur dažādi pārbaudījumi un jāapliecina, ka ir
pietiekoši stiprs.
5. grupas "Ezēni" skolotāja

A. Šipko vadīja nodarbību, kurā
bērni pētīja un protokolēja ūdens
prasmi mainīties – pieņemt dažādas formas un krāsas.
7. grupas "Bitītes" skolotāja
A. Bengere mācīja bērnus saprast, kurā materiālā ūdens pilīte
var paslēpties, un kurš materiāls
tai neļauj paslēpties, kā arī pētīja
citas ūdens īpašības.
1. grupas "Rūķīši" skolotāja
G. Bērziņa rādīja integrēto rotaļnodarbību "Mēs arī varam", kurā
mazie bērni pētīja oliņas.
Arī pedagogu atbalsta personāls
dalījās pieredzē, demonstrējot
savas zināšanas, prasmes, pielietotās metodes un metodiskos
materiālus.
Speciālā pedagoģe I. Balcere
centās parādīt metodes, kuras ir
efektīvas, strādājot ar bērniem ar
mācīšanās grūtībām.
Speciālā skolotāja I. Munda demonstrēja dažādus pēdas muskuļu nostiprināšanas vingrinājumus, kurus skolotāji var pielietot
praktiski ikdienas darbā.
Skolotāji logopēdi T. Berdņikova un V. Šafro savās nodarbībās

demonstrēja metodiskos paņēmienus vārdu galotņu saskaņošanai laikos un dzimtē, vārdu
analīzi un sintēzi, kā arī pareizu
prievārdu lietošanu.
Pasākumu apmeklēja 27 pedagogi no dažādām pirmsskolas
izglītības iestādēm: Ozolnieku
"Saulīte", Siguldas "Pasaciņa",
"Ābelīte", "Ieviņa", Carnikavas
"Riekstiņš", Daugmales "Namiņš", Olaines "Dzērvenīte" un
"Zīle".
Viesi ļoti priecājās par iespēju
redzēt mūsu pieredzi, jo tā pedagogi smeļas jaunas idejas, kuras
var attīstīt atbilstoši savu grupu
bērnu vajadzībām. Arī mēs paši
priecājamies par iespēju dalīties savā pieredzē, jo kolēģu labie vārdi silda mūsu sirdis, dod
mums sparu jaunām idejām un
pārliecību par mūsu pedagoģisko pieeju. Paldies visiem pedagogiem un speciālistiem par ieguldīto darbu!
Olaines speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes "Ābelīte"
vadītāja Valda Zoša

OLAINES NOVADA DEJU
KOLEKTĪVI GŪST PANĀKUMUS
11. martā Salaspils kultūras namā "Enerģētiķis" notika XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta
"Līdz varavīksnei tikt" tautas deju kolektīvu skate. Tajā piedalījās
deju kolektīvi no Olaines, Salaspils, Ķekavas un Carnikavas, un
Olaines novadu pārstāvēja 17 deju kolektīvi. Apsveicam mūsu
kolektīvus, to dalībniekus un vadītājus ar panākumiem skatē – trīs kolektīvi ir laureāti, 13 kolektīvi ieguva I pakāpi, un
viens kolektīvs – II pakāpi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visaugstāko novērtējumu un laureāta nosaukumu
ir saņēmuši:
Olaines 1. vidusskolas DK "Dzērve", 3.-4. kl.;
Jaunolaines Kultūras nama DK "Pienenīte", 5.-6. kl.;
Olaines 1. vidusskolas DK "Dzērve" 7.-9. kl.
I pakāpe:
Olaines 1. vidusskolas DK "Dzērve", 10.-12. kl.;
Olaines Kultūras nama DK "Oļi", 3.-4. kl.;
Olaines 2. vidusskolas DK "Dzērvene", 3.-4. kl.;
Jaunolaines Kultūras nama DK "Pienenīte", 3.-4. kl.;
Olaines Kultūras nama DK "Oļi", 5.-6. kl.;
Olaines 1. vidusskolas DK "Dzērve", 5.-6. kl.;
Olaines Kultūras nama TDK "Oļi", 1.-2. kl.;
Olaines 1. vidusskolas TDK "Dzērve", 1.-2. kl.;
Jaunolaines Kultūras nama TDK "Pienenīte", 1.-2. kl.;
Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Magonīte"
TDK "Magonīte";
Olaines Kultūras nama TDK "Oļi" (pirmsskola);
Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Dzērvenīte"
TDK "Dzērvenīte";
Jaunolaines Kultūras nama TDK "Pienenīte".
II pakāpe:
Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle" TDK "Zīle".

KONKURSS "OLAINES CĀLIS 2015"

4. aprīlī Olaines Kultūras centrā izskanēja mazo vokālistu konkurss "Olaines Cālis 2015". Šogad
konkursā piedalījās 14 mazie un talantīgie olainieši. Lai noskaidrotu konkursa uzvarētāju, katram
dalībniekam vajadzēja izpildīt vienu kopā ar skolotāju izvēlētu dziesmu. Mazo talantu sniegumu vērtēja
profesionāla žūrija: Baiba Bubiere – vokālais pedagogs un Olaines Mūzikas skolas solfedžo skolotāja,
Diāna Sumina – Olaines Mūzikas skolas klavierklases un ģitāras spēles skolotāja, un Aivars Auziņs
– ilggadējais dziedātāju vērtētājs, savulaik populārā starptautiskā bērnu popmūzikas festivāla "Saules
zaķis" direktors, kurš arī piedalījies Latvijas Televīzijas "Cālis" veidošanā. Šogad 1. vietu konkursā
ieguva Sofija Frančeska Ramza, 2. vietu – Kate Čižika un 3. vietu – Jūlija Račika. Zaudētāju šajā
konkursā nebija, jo tie dalībnieki, kuri neieguva godalgotas vietas, katrs uzvarēja atsevišķā nominācijā.
Pavasarīgākie cāļi – Diāna Lote Valdberga un Polīna Smirnova. Pūkainākais cālis – Gabriela Bitēna.
Drošākais cālis – Klāra Kokoreviča. Smaidīgākais cālis – Sofija Karpoviča. Draudzīgākais cālis – Sintija
Matisone. Elegantākais cālis – Līva Zommere. Modīgākais cālis – Marija Prohorova. Cālis džentlmenis
– Ivans Polovcevs. Ritmiskākais cālis – Sabīne Seļuka. Centīgākais cālis – Kristians Čižiks. Konkurss
gadu no gada apliecina, ka mazajiem bērniem ļoti patīk dziedāt un uzstāties. Šāds konkurss bērniem ir
iespēja parādīt savu māku, un mūzikas pedagogiem redzēt savu darbu salīdzinājumā ar kolēģu veikumu.
Paldies par mazo dziedātāju sagatavošanu šim konkursam mazo vokālistu skolotājām Aijai Liepiņai,
Sanitai Šeflerei, Lienei Normontai, Jūlijai Streļajevai un Olgai Zujevičai!

OLAINES SĀKUMSKOLAS RITMIKAS PULCIŅA PANĀKUMI
Olaines sākumskolas ritmikas pulciņa apvienotā izlase piedalījās sacensībās "Rīgas kauss 2015", kas
notika 2015. gada 28. martā Baložos, Ķekavas novadā.
Sacensības tiesāja starptautiska žūrija: Roy Hadisubroto (Nīderlande), Fiona Murray (Īrija), Nicola Laf
ferty (Skotija), Javier Rodriguez (Spānija) un Neringa Kirkliene (Lietuva).
Mūsu četrinieks "Butterflys" junioru grupā (0–17 g.) ieguva 2. vietu. Savukārt mūsu komanda
"Little Rainbow" junioru vecuma grupā ieguva 1. vietu!
Pēc sacensību daļas bērniem bija iespēja piedalīties meistarklasēs, kuras vadīja žūrijas locekļi Roy Hadi
subroto, Nicola Lafferty un Javier Rodriguez.
Bērnus sacensībām sagatavoja ritmikas skolotājas Aina Vētra–Zemture un Guna Gasparoviča.
Paldies skolotājām un dalībniekiem par ieguldīto darbu, laiku un neatlaidību ceļā uz panākumiem!
Direktora vietniece Velda Veinberga
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OLAINES NOVADA JAUNIE UZŅĒMĒJI
PLĀNO UZSĀKT ZEĶU MODES REVOLŪCIJU

VOKĀLO ANSAMBĻU
SADZIEDĀŠANĀS OLAINĒ
"Un, kamēr mazs, brūns teliņš caur brūnu govi rit,
Mēs arī varam paspēt vēl kaut ko padarīt..."
Ar šīm I. Ziedoņa dzejas rindām 28. martā Olaines Kultūras centrā tika atklāts nu jau par tradīciju kļuvušais vokālo ansambļu
pavasara sadraudzības koncerts, kurā piedalījās rekordliels skaits
ansambļu no visas Latvijas. Vokālā ansambļa "Undīne" mājās sirsnīgi tika sveikti ansambļi "Gaudium" no Ikšķiles, "Dzelde" no
Mārupes, "Liepavots" no Allažiem, "Guns" no Jelgavas, "Sarma"
no Jaunolaines, "Noskaņa" no Kalvenes, kā arī "Stīga" no Rīgas.
Vislielākās ovācijas izpelnījās Bulduru dārzkopības vidusskolas
vokālais ansamblis. Jauniešu izpildījumā dziedātā R. Paula dziesma "Sudraba pulkstenīt's" ar Artūra Švarcbaha solo skanēja emocionāli piepildīti un ļoti aizrautīgi. Jāpiezīmē, ka ansambļa vadītāja Irīna Švarcbaha ilgu laiku ir strādājusi Olaines Kultūras centrā,
vadot jaukto kori "Dziesma".
Izrādījās, ka gan Bulduru ansamblis, gan arī Ikšķiles jauktais vokālais ansamblis "Gaudium" ir dibināti pavisam nesen, un šis sadraudzības koncerts kolektīviem bija pirmais lielākais pasākums.
Īpaši priecājamies, ka līdz Olainei bija atbraukuši arī tālāki ciemiņi – dziedošās meitenes no Aizputes novada Kalvenes, un ceram,
ka šī nebija pēdējā mūsu tikšanās reize.
Koncerta noslēgumā skanīgi un droši visu kolektīvu kopīgā
priekšnesumā izskanēja R. Paula dziesma "Un kamēr mazs...",
šķietami apliecinot, ka starp lielajiem ikdienas darbiem, ja vien
gribēsim, vienmēr paliks vieta arī dziesmai un dziedāšanas priekam!
Sieviešu vokālā ansambļa "Undīne" vadītāja Sanita Šeflere

Krists Indrišonoks un Aleksandrs Geržatovičš ir divi Olaines novada jaunieši, kas realizējuši savu ilgi loloto ideju – atvēruši savu uzņēmumu "Karma
Sock" un sākuši ražot unikāla
dizaina zeķes, ar kurām plāno
mainīt zeķu valkāšanas tradīcijas visā Latvijā, tām kļūstot par
stilīgu ārējā izskata aksesuāru!
Jau mācoties Olaines 1. vidusskolā un darbojoties skolēnu
mācību uzņēmumos, abi jaunieši
saprata, ka viņi pavisam noteikti
vēlas atvērt savu uzņēmumu un
realizēt savas idejas. Vidusskolas laikā puiši paspēja atvērt trīs
mācību uzņēmumus, kas darbojās mūzikas, telefonu aplikāciju
un lekciju pasniegšanas nozarēs.
Pašiem par lielu pārsteigumu,
savu pirmo nopietno uzņēmumu
viņi atvēruši jau gadu pēc vidusskolas absolvēšanas, uzsākot
savas studentu gaitas un iesaistoties LU Ekonomikas un vadības
fakultātes Biznesa inkubatorā.
Puiši atzīst, ka vislielākais paldies par viņu nopelniem būtu
jāizsaka tieši Biznesa inkubatoram, jo inkubatora radošajā vidē,
kur katru otro nedēļu kopā sanāk
vismaz 20 Kristam un Aleksim
līdzīgi domājoši jaunieši, viņi

gūst iedvesmu un pieredzi viens
no otra, kā arī tiekas ar nozares
speciālistiem un biznesa guru.
Puiši stāsta, ka tieši regulārās tik-

ma Sock" pilotprojekts "Rīgas
zeķe", ar kuru plānots piesaistīt
plašu sabiedrības uzmanību. Bet
plāni ir lieli, un puišu nākotnes

šanās un savu paveikto darbiņu
prezentācijas citiem jauniešiem
liek pastāvīgi strādāt un motivēti
doties līdz savam mērķim.
Iesākumā Kristam un Aleksim
nav bijušas konkrētas idejas, ko
ražot, taču vēlme kļūt par priekšniekiem pašiem sev nerima.
Krists stāsta, ka ticis domāts par
snovborda ķiverēs iebūvētām videokamerām, ziemas platmalēm
un vēl citām lietām. Bet ideja
par stilīgu zeķu ražošanu radās
pati par sevi, jo Baltijas valstīs
neviens īsti tādas neražo, un veikalu plauktos izvēle bieži vien ir
tikai starp svītrainām vai vienkrāsainām zeķēm.
Pašlaik pārdošanā nonācis "Kar-

vīzija ir izveidot vismaz 10 dažādus zeķu dizainus, kas varētu
ieņemt patstāvīgu vietu lielākajos apavu veikalos Latvijā un
Baltijā. Uz jautājumu, vai plānos
ir izveidot Olaines novadam veltītu zeķu dizainu, Aleksis atbild,
ka šāds dizains viņiem ir padomā, taču ir jāsaprot, vai pēc šādām zeķēm būs pieprasījums.
Ja arī tevi interesē, kā mūsu
novada puišiem veicas ar zeķu
biznesu, tad noteikti seko līdzi
"Karma Sock" lapai vietnē
www.facebook.com/karmasock.
Ieva Rokule
Olaines novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste

ATSKATS UZ KONKURSU "PEPIJAS
DZIESMU KOFERIS 2015"

AUTOBUSS UZ SILA KAPIEM UN
PĒTERNIEKU KAPIEM

Autobusa maršruta "Olaine – Sila kapi" un "Olaine – Pēternieku
kapi" (maršruta numurs 5140) kustības saraksts no 1. aprīļa līdz
31. oktobrim:
UZ SILA KAPIEM
no Olaines (Parka iela)
Olaine (Parka iela)
Jaunolaine (Meža iela)
Sila kapi

Sestdienās
9.00
9.12
9.30

Svētdienās
11.35
11.47
12.02

NO SILA KAPIEM
Sila kapi
Jaunolaine (Meža iela)
Olaine (Parka iela)

Sestdienās
11.30
11.45
11.55

Svētdienās
14.00
14.15
14.25

UZ PĒTERNIEKU KAPIEM:
Uz Pēternieku kapiem
Jaunolaine (Meža iela)
Olaine (Parka iela)
Pēternieku kapi

Sestdienās
11.45
11.58
12.13

Svētdienās
9.00
9.12
9.30

NO PĒTERNIEKU KAPIEM
Pēternieku kapi
Olaine (Parka iela)
Jaunolaine (Meža iela)

Sestdienās
14.00
14.15
14.28

Svētdienās
11.15
11.30
11.45

21. martā Jaunolaines Kultūras namā norisinājās jauno izpildītāju konkurss "Pepijas dziesmu koferis
2015". Konkursā piedalījās 28 dalībnieki no Olaines, Jaunolaines, Baložiem, Jelgavas, Talsiem un Ventspils. Konkursantus vērtēja no 1. līdz 3. vietai, kā arī tika noteikts laureāts katrā vecuma grupā.
Galvenās balvas – "Philips" MP3 atskaņotāju un laureāta medaļas – saņēma Miķelis Tomašūns no
Talsiem un mūsu novadnieces – Kate Čižika un Aleksandra Strogova.
Žūrijas komisijas sastāvā bija Lorija Cinkuss, Atis Auzāns un Uģis Muzikants.
Paldies vecākiem un skolotājiem par milzīgo ieguldījumu! Uz tikšanos 2016. gadā!

AICINĀM PIETEIKTIES ZELTA UN DIMANTA KĀZU JUBILĀRUS
Pašvaldība lepojas ar tām Olaines novadā dzīvojošajām ģimenēm, kurās laulātie nodzīvojuši kopā 50, 60 vai vairāk gadu, un kuras ir piemērs mums visiem.
Izrādot cieņu šādām ģimenēm, pašvaldība jau vairākus gadus organizē Zelta un Dimanta kāzu jubilāru sveikšanu, pasniedzot Pagodinājuma rakstu, ziedus un
vienreizēju materiālo pabalstu. Ņemot vērā, ka pašvaldības rīcībā nav informācijas par ģimenēm, kuras nodzīvojušas līdz Zelta vai Dimanta kāzu jubilejai,
aicinām personas savlaicīgi (vismaz vienu mēnesi iepriekš) vērsties Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā (Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, tālr. 67146018,
e-pasts – dzimtsaraksti@olaine.lv), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un laulības apliecību, lai pašvaldība laikus varētu sagatavoties Zelta un Dimanta kāzu
jubilāru sveikšanai.
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• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
OLAINES NOVADĀ DIVAS
VASARAS EKO-NOMETNES
-

-

VASARAS EKO-NOMETNE
"ZAĻĀS DIENAS":
norises vieta un laiks – Olaines
1. vidusskolas filiāle "Olaines
sākumskola" (Meža iela 2, Jaunolaine) 2015. gadā no 8. jūnija līdz
19. jūnijam;
nometnes vadītāja – Olaines
1. vidusskolas direktora vietniece
Velda Veinberga;
kopējais nometnes budžets 6162
EUR apmērā ar plānoto dalībnieku skaitu – 40;
dalības maksa no viena dalībnieka nometnes izdevumu kompensācijai – 50 EUR.

-

-

VASARAS EKO-NOMETNE
"VARAVĪKSNE":
norises vieta un laiks – Olaines
2. vidusskola (Skolas iela 1, Olaine) 2015. gadā no 8. jūnija līdz
19. jūnijam;
nometnes vadītāja – Olaines 2. vidusskolas skolotāja Marina Senčurova;
kopējais nometnes budžets 8986
EUR apmērā ar plānoto dalībnieku skaitu – 70;
dalības maksa no viena dalībnieka nometnes izdevumu kompensācijai – 43 EUR.

Pieteikšanās dalībai nometnē ir uz vietas skolās.
Nometņu vadītājām V. Veinbergai un M. Senčurovai jāiesniedz atskaites
par nometņu norisi un līdzekļu izlietojumu Finanšu un grāmatvedības
nodaļai līdz 2015. gada 30. jūnijam.
• Apbalvot SIA "Olaines veselības
centrs" ārsti Regīnu Lācīti ar Olaines novada domes Atzinības rakstu
un naudas balvu par ilggadēju, atbildīgu, godprātīgu un profesionālu
darbu Olaines novada iedzīvotāju
medicīniskajā aprūpē sakarā ar 50
darba gadu jubileju.
• Apstiprināt p/a "Olaines sociālais
dienests" 2015. gada darbības plānu.
• Iznomāt Nodarbinātības valsts
aģentūrai (turpmāk – NVA) telpas
Zemgales ielā 33, Olainē, piecstāvu
ēkas 3. stāvā (jo iepriekšējā nomas
līguma termiņš bija beidzies), lai
turpinātu padarīt iedzīvotājiem pieejamus NVA sniegtos pakalpojumus
Olaines novadā, nodrošinot NVA
Rīgas reģionālās filiāles darbību
Olainē. Noteikt nomas maksu par
1 m2 mēnesī 1,43 EUR apmērā ar
PVN.
• Atbalstīt ar KPFI līdzekļiem finansētā projekta "Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Olaines
novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"
īstenošanu Olaines novadā. Projekta kopējās izmaksas ir 203 206,19
EUR ar PVN. Pašvaldības līdzfinansējums veido 67 760,78 EUR ar
PVN. Uzdot Attīstības nodaļas vadītājam M. Grasim organizēt projekta
iesnieguma iesniegšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālas attīstības
ministrijā.
• Iesniegt priekšlikumus iekļaušanai IVN darba programmā projekta
ierosinātājam LR Satiksmes ministrijai, izstrādātājam un VPVB:
- Izvērtēt nepieciešamās izmaiņas
pašvaldības funkcionālajā zonējumā un to ietekmi uz nekustamajiem
īpašumiem, kuri atrodas paredzētās darbības ietekmes zonā Olaines
novada teritorijā, un pašreizējo un
perspektīvo plānoto atļauto izmantošanu un attīstības iespējām;
- Atbilstoši mēroga noteiktībai,
izstrādāt detalizētus perspektīvās
transporta infrastruktūras risinājumus, ņemot vērā plānotās darbības
raksturu un apjomu. Visu izstrādāto
saistīto risinājumu projektēšanas un
būvniecības darbu izmaksas iekļaut
projekta realizācijas izmaksās par
Ierosinātāja līdzekļiem. Plānojot
transporta plūsmu organizāciju:
1) jānodrošina piekļūšanu visiem
zemes gabaliem, nodrošinot optimālus piekļūšanas risinājumus;

2) jāizstrādā gājēju un veloceliņu
shēmas, nodrošinot piekļūšanu
īpašumiem un sabiedriskā transporta pieturām;
3) jānodrošina optimāli esošās infrastruktūras (Valsts un pašvaldības ceļu un inženierkomunikāciju) pārbūves risinājumi, nodrošinot optimālus risinājumus visu
veidu plūsmām (autotransports,
gājēji, velosipēdi, nokļūšana uz
sabiedriskā transporta pieturām);
4) jānodrošina pilna ģeotehniskā izpēte un jāizvērtē ietekme celtniecības procesā;
- Izstrādāt galvenos risinājumus
virsūdeņu novadei. Ja paredzētās
darbības realizācijai virsūdeņus paredzēts novadīt esošajās meliorācijas sistēmās, izvērtēt teritorijā esošās meliorācijas sistēmas kapacitāti
un, lai nodrošinātu normālu sistēmas
funkcionēšanu, paredzēt esošās meliorācijas sistēmas pārtīrīšanu un/vai
pārbūvi;
- Paredzēt pasākumus blakus esošajām un perspektīvajām dzīvojamās apbūves teritorijām aizsardzībai
pret troksni;
- Izvērtēt un pamatot plānotās
dzelzceļa līnijas krustojuma (mezgla) ar autoceļu A8 Rīga-Jelgava,
dzelzceļa līniju Rīga-Jelgava, Valsts
vietējo autoceļu V13 Tīraine-Jaunolaine, augstsprieguma līniju 110kV
risinājumu, izvērtējot abas alternatīvas – viadukts, tunelis – īpašu
uzmanību pievēršot katra varianta
ietekmei uz ainavu un ietekmei uz
blakus esošajiem īpašumiem, Silenieku kapiem;
- Ņemot vērā negatīvo ietekmi uz
iespējām piekļūt Olaines novada
pašvaldības kapu teritorijai "Sila
kapi" (kad. Nr. 8080 004 0259),
paredzēt vietējo ceļu izbūvi/pārbūvi ar asfaltbetona segumu. Vietējā
ceļu tīkla parametrus (profilu, segas
konstrukciju) paredzēt atbilstoši
perspektīvajai satiksmes intensitātei. Šķērsojot Sila kapu ūdenskrātuvi, paredzēt tās aizbēršanu un risināt
apkārtējās teritorijas virsūdeņu novadīšanas iespēju uz purvu grāvjiem
vai Dzilnupīti, jo Sila kapu ūdenskrātuve piedalās normāla ūdenslīmeņa uzturēšanā;
- Izvērtēt iespēju autoceļu A5, A8
un dzelzceļa līnijas Rīga-Jelgava
krustojuma vietā paredzēt izvietot
pasažieru pieturu reģionālajam vilcienu maršrutam;
- Dzelzceļa posmā gar nekustamajiem īpašumiem "Birznieku masīvs
1", "Birznieku masīvs 2", "Birznie-

ku masīvs 3" paredzēt dzelzceļa tehniskos parametrus, lai nepieciešamības gadījumā īpašumos "Birznieku
masīvs 1", "Birznieku masīvs 2",
"Birznieku masīvs 3" varētu izvietot multimodālo kravu termināli ar
dzelzceļa pievadu.
• Piešķirt finansējumu no pašvaldības budžeta sadaļas "Jauniešu
aktivitāšu finansiālā atbalsta fonds"
pašvaldības organizētā "Olaines novada jauniešu projektu konkursa" ietvaros par kopējo summu 3806 EUR
šādiem projektiem:
- A. V. un M. M. projektam "Spēlējam un attīstāmies globālajā pasaulē!" – 380 EUR,
- V. J. un D. B. projektam "Zināšanas kadrā (turpinājums)" –
281 EUR,
- A. G. un V. A. projektam "Eiropas Savienības valstu pilis" –
345 EUR,
- A. S. projektam "Esi pati sev stiliste!" – 153 EUR,
- L. L. projektam "Rainim un Aspazijai 150" – 407 EUR,
- E. V. un A. V. projektam "Muzeju nakts radošās darbnīcas "Ceļā pie
Saulcerītes"" – 440 EUR,
- S. V. un M. S. projektam "Baskāju taka (turpinājums)" – 600 EUR,
- E. M. projektam "Olaines novada
alpīnisma svētki 2015" – 600 EUR,
- N. P. projektam "Dalība starptautiskajā pieredzes apmaiņas nometnē
Somijā "The International Falcon
Movement – Baltic Youth Initiative
2015"" – 600 EUR.
- Nepiešķirt finansējumu V. K.
projektam "Attīstām sevi labāk".
Lēmumā minētajiem projektu iesniedzējiem iesniegt pašvaldībā atskaites par realizētajiem projektiem
saskaņā ar konkursa nolikumu – ne
vēlāk kā divas nedēļas pēc projekta
īstenošanas, vēlākais līdz 2015. gada
11. decembrim (ieskaitot).
• Līdzfinansēt biedrības "Sporta
studija ACTIVE" Eiropas Savienības fonda ELFLA atbalstīto projektu "Aktīva un veselīga dzīvesveida dažādošana Olaines novadā"
30% apmērā no kopējām izmaksām
2972,63 EUR apmērā, kas veido
891,79 EUR ar PVN.
• Finansiāli atbalstīt Olaines MTB
velomaratona rīkošanu 2015. gada
23. augustā.
• Piešķirt I. B. nokavētā nodokļa
parāda par 2011., 2012., 2013. un
2014. gadu un nokavējuma naudas
samaksas termiņa pagarinājumu par
nekustamo īpašumu (turpmāk – NĪ)
d/s "Ieviņa-99" Nr. X, Medemciemā, līdz 2016. gada 15. martam. Noraidīt I. B. lūgumu par nokavējuma
naudas dzēšanu.
• Atcelt Olaines novada domes
2014. gada 24. septembra sēdes
lēmumu "Par NĪ d/s "Ieviņa-99"
Nr. X, Medemciemā, nokavētā nodokļa parāda un nokavējuma naudas samaksas termiņa pagarināšanu
G. G.". Uzdot Īpašuma un juridiskās
nodaļas juristei A. Lejai sagatavot
lēmumu-izpildrīkojumu par NĪ nodokļa parāda piedziņu no G. G. bezstrīdus kārtībā.
• Noslēgt ar L. S. vienošanos par
2009. gada 1. decembra zemes nomas līguma izbeigšanu no 2015. gada
28. februāra. Noslēgt ar E. K. un

I. K. zemes nomas līgumu par NĪ
Zemgales ielā X, Olainē (332 m²
platībā), iznomāšanu no 2015. gada
1. marta līdz 2053. gada 24. martam,
ievērojot 2009. gada 1. decembra
zemes nomas līguma nosacījumus.
Noteikt zemes gabala nomas maksu
mēnesī par 1 m2 0,12 EUR apmērā, kas mēnesī veido 39,84 EUR ar
PVN.
• Piekrist atsavināt par brīvu cenu
zemes gabalu d/s "Liepkalnes 1"
Nr. X, Jāņupē (0,0713 ha platībā),
zemes nomniekam M. N. Slēgt pirkuma līgumu ar zemes nomnieku
M. N. par pašvaldībai piederošā
zemes gabala d/s "Liepkalnes 1"
Nr. X atsavināšanu. Apstiprināt zemes gabala pārdošanas cenu 700 EUR
apmērā. Noteikt maksāšanas termiņu – trīs mēnešu laikā no šī lēmuma
pieņemšanas dienas. Noteikt, ka pirkuma līgums noslēdzams pēc pilnas
pirkuma maksas saņemšanas.
• Atsavināt pašvaldības NĪ Zemgales ielā 45A, Olainē (sastāvošs no
būves), pirmpirkuma tiesīgajai personai – nomniekam SIA "Latvijas
aptieka" par nosacīto atsavināšanas
cenu 50 200 EUR.
• Pagarināt 2005. gada 29. aprīļa
nedzīvojamo telpu nomas līguma
termiņu ar V. Ņ. uz 5 gadiem, līdz
2020. gada 30. aprīlim. Noteikt, ka
no 2015. gada 1. maija nomnieks
maksā iznomātājam nomas maksu
mēnesī par 1 m2 1,14 EUR apmērā
(ar PVN).

A. K. no pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās kārtas reģistra.
• Mainīt NĪ (neapdzīvojamās telpas) Pionieru ielā X, Jaunolainē,
lietošanas veidu bez pārbūves uz
lietošanas veidu – dzīvoklis.
• Atļaut apvienot NĪ "TULPE"
Nr. X, Rājumi, zemes vienību un
NĪ "TULPE" Nr. Y, Rājumi, zemes
vienību vienā NĪ ar zemes vienības
kopējo platību 0,1225 ha. Piešķirt
vienotu adresi apvienotajai zemes
vienībai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm – Tulpe X,
Rājumi, Olaines pagasts, Olaines
novads, LV-2123. Noteikt NĪ lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu NĪ "X", Medemciemā, sadalot NĪ zemes vienību trīs patstāvīgos NĪ.
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu NĪ Priežu ielā X, Jaunolainē, sadalot NĪ zemes vienību divos
patstāvīgos NĪ.
• Veikt grozījumu Olaines novada
pašvaldības administrācijas – iestādes "Olaines novada pašvaldība"
– darbinieku amatu sarakstā, papildinot to ar vienu amata vienību –
būvinženieris. Lēmums stājas spēkā
ar 2015. gada 1. aprīli.

• Apstiprināt Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu nomas
izsoles noteikumus.

• Pieņemt saistošos noteikumus
Nr. 4 "Par grozījumiem Olaines novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 1 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2015. gadam"".

• Apstiprināt 2015. gada 24. marta
īres tiesību izsoles protokolu dzīvokļa īpašumam Gaismas ielā 4-28,
Stūnīšos.

• Piekrist, ka LR nepilsone O. S.
iegūst īpašumā 1/135 domājamo
daļu no zemes gabala 0,03505 ha
platībā Dalbes ielā X, Olainē.

• Saglabāt dzīvokļa īpašumus Stacijas ielā X, Olainē, Zemgales ielā X,
Olainē, Zemgales ielā Y, Olainē,
Gaismas ielā X, Stūnīšos, Pionieru
ielā X, Jaunolainē, pašvaldības īpašumā, lai sniegtu palīdzību novada
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma
risināšanā.

• Piekrist, ka SIA "Pillar 3" iegūst
īpašumā 1/7 domājamo daļu no zemes "X" ar kopējo platību 0,201 ha
(Ielejas, Olaines pag.) un "Y" ar kopējo platību 0,0861 ha (Ielejas, Olaines pag.).

• Piekrist atsavināt pašvaldības
dzīvokli Gaismas ielā 5-7, Stūnīšos.
Uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai pasūtīt sertificēta vērtētāja pārdošanas cenas novērtējumu dzīvoklim
Gaismas ielā 5-7 un iesniegt lēmuma projektu ar sagatavotiem izsoles
noteikumiem par pašvaldības atsavināmā dzīvokļa Gaismas ielā 5-7
izsoles rīkošanas kārtību, nosakot
atsavināšanas veidu – publiska izsole ar augšupejošu soli.
• Piešķirt A. K. dzīvokļa īpašuma
Stacijas ielā X, Olainē (kopējā platība 31,10 m²), īres lietošanas tiesības,
nosakot sociālā dzīvokļa statusu un
sociālā dzīvokļa īres lietošanas tiesības no 2015. gada 1. aprīļa līdz
2015. gada 30. septembrim. Noteikt
īres lietošanas tiesības no 2015. gada
1. oktobra uz nenoteiktu laiku, bez
tiesībām iegūt īpašumā. Uzdot p/a
"Olaines sociālais dienests" apmaksāt 100% īres un 50% apkures
maksu par dzīvokli Stacijas ielā X,
Olainē, lēmumā noteiktajā laika periodā. Uzdot Īpašuma un juridiskās
nodaļas vadītājai I. Čepulei izslēgt

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Olaines novada teritorijā atsavināmo NĪ d/s "Ieviņa-99" Nr. X,
Medemciemā. Piekrist, ka LR nepilsonis N. M. iegūst īpašumā NĪ
d/s "Ieviņa-99" Nr. X, Medemciemā
(0,134 ha platībā). Informēt N.M.
par pienākumu pieteikties pie d/s
"Ieviņa-99" valdes priekšsēdētāja kā
jaunajam NĪ īpašniekam.
• Uzdot izpilddirektoram Ģ. Batragam nodrošināt sociālās istabas Rīgas ielā X, Olainē, remontdarbu izpildi, lai sakārtotu telpas dzīvošanai
derīgā kārtībā (apgaismojums, apkure). Uzdot p/a "Olaines sociālais
dienests" apmaksāt 100% īres maksu par sociālo istabu Rīgas ielā X,
Olainē.
• Apstiprināt G. T. dārza mājas un
saimniecības, kas atrodas d/s "Vizbuļi-2" Nr. X, Jāņupē, uzturēšanai
nepieciešamo zemes gabalu 0,06 ha
platībā. Iznomāt G. T. zemes gabalu d/s "Vizbuļi-2" Nr. X, noslēdzot
Lauku apvidus zemes nomas līgumu
līdz 2021. gada 31. augustam, nosakot gada nomas maksu 0,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.

Ar domes lēmumiem var iepazīties mājas lapas www.olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" – "Dokumenti".
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Pasākumi Olaines novadā aprīlī un maijā
KAD

KAS

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)
Krievu romanču vakars ar Viktoru Kozlitinu
(slāvu kultūras nedēļas ietvaros)
Filma "Mārtiņš Freimanis" teātra dienas ietvaros
17.04. plkst. 18.00
Dāmu deju grupu koncerts
18.04. plkst. 12.00
"Tik tāpēc, ka pasaule apkārt kļūst zaļi zaļa..."
"Viesu koncerts Kultūras namā"
18.04. plkst. 13.00
(slāvu kultūras nedēļas ietvaros)
Muzikāla pasaka bērniem "Runcīša draugi"
19.04. plkst. 16.00
Piedalās vokālā studija "Karamele",
mūsdienu deju studija "Vitamīni".
Viesu kolektīva "Skaz" koncerts
19.04. plkst. 16.00
(slāvu kultūras nedēļas ietvaros)
"Grāmata ārpus bibliotēkas telpām"
23.04. plkst. 11.00
Latvijas Bibliotēku nedēļas ietvaros kopīga grāmatu
lasīšanas akcija, tikšanās ar olainieti un vairākkārtēju
pasaules čempionu skeitbordā – Jāni Kuzminu.
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
05.05. plkst. 18.00
25. gadadienu atzīmējot – filmas noskatīšanās
par pasākumu Jaunolainē 2010. gadā.
Tikšanās ar grāmatu autoru, pasaules apceļotāju
12.05. plkst. 18.00
Pēteri Strubergu. Sarunas tēma – "Tuvie Austrumi"
(Izraēla, Jordānija, Libāna, Sīrija).
Starptautiskais Eiropas muzeju pasākums –
16.05. no plkst. 14.00
akcija "Muzeju nakts 2015"
Tēma "Rainim un Aspazijai – 150"
IZSTĀDES (sīkāka informācija – www.olainesmuzejs.lv)
Izstāde apskatāma līdz 30.05. 30 lelles latviešu tautastērpos no Zviedrijas
Atklāšana 13.04. plkst. 16.00, Izstāde slāvu kultūras nedēļas ietvaros
izstāde no 13.04. līdz 29.04.
Pasākums par godu Latvijas Republikas Neatkarības
05.05. plkst. 16.00
atjaunošanas dienai – 4. maijam
Atklāšana 16.05. plkst. 21.00, Olaines PIC gleznošanas interešu kopas izstāde
"Es ritu, cauri ritu" ("Muzeju nakts 2015" ietvaros)
izstāde no 16.05. līdz 06.06.
Fotogrāfiju izstāde no Zviedrijas vēstniecības
Izstāde apskatāma no 05.05.
"Dzīves Puzle"
līdz 14.05.
Karikatūru izstāde no Zviedrijas vēstniecības
Izstāde apskatāma no 05.05.
"Aci pret aci ar klimatu"
līdz 14.05.
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Starpnovadu skolēnu sacensības
23.04.
"Jauno vieglatlētu kauss" / "Vidusskolu kauss"
Olaines novada čempionāts novusā
26.04.
Olaines Sporta centra balvas izcīņa galda tenisā (6. kārta)
09.05. plkst. 10.30
Minifutbola turnīrs "Olaines kauss 2015"
Maijā
IZGLĪTĪBA
Lekcija "Subjektīvā labklājība un laime"
14.04. plkst. 18.00
Lektore – LU profesore, psiholoģe Anda Upmane.
Muzejpedagoģiskā nodarbība "Tā maksāja olainieši"
Ar iepriekšēju pieteikšanos
16.04. plkst. 19.00
16.04. plkst. 19.00

Olaines novada iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu
Olaines novada administratīvajā teritorijā nodrošina 3
bibliotēkas – Olaines Bibliotēka, kurā darbojas pieaugušo
abonements, lasītava un bērnu literatūras nodaļa,
Jaunolaines Bibliotēka un Gaismu Bibliotēka.
Visās novada bibliotēkās ir pieejami bezmaksas interneta
pakalpojumi. Olaines Bibliotēkā bezmaksas publiskai lietošanai
ir piedāvāti 5 datori, bērnu literatūras nodaļā – 5 datori.
Jaunolaines Bibliotēkā – 4 datori, Gaismu Bibliotēkā – 3 datori.
Aicinām sekot pasākumiem bibliotēkās, apmeklējot interneta
mājas lapu www.biblioteka.lv.

Olaines Kultūras namā
(ieejas maksa – no 3 līdz 4 EUR)
Jaunolaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā
Olaines Mežaparkā pie estrādes

Olaines Pieaugušo izglītības centrā
Olaines Pieaugušo izglītības centrā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines stadionā
Olaines Sporta namā, Zemgales ielā 33A
Olaines Sporta namā, Zemgales ielā 33A
Olaines stadionā
Olaines Pieaugušo izglītības centrā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines
novada dome

sveic ZELTA kāzās
Dzintaru un Laumu Vucenus!
Laulība noslēgta 1965. gada 27. martā
Jelgavas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā.

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā
no 2015. gada 10. marta līdz 2. aprīlim reģistrētie mirušie
Audars Juris, 66 gadus vecs, 15.03.2015.
Gozītis Elmārs, 82 gadus vecs, 27.03.2015.
Lapinska Svetlana, 51 gadu veca, 11.03.2015.
Lēperis Aldis, 65 gadus vecs, 01.04.2015.
Liberts Modris, 73 gadus vecs, 27.03.2015.
Lomovskis Jurijs, 83 gadus vecs, 10.03.2015.
Mickevičs Antons, 80 gadus vecs, 26.03.2015.
Ozers Valdis, 83 gadus vecs, 17.03.2015.

Salmiņa Ausma, 83 gadus veca, 09.03.2015.
Siliņš Valdis, 50 gadus vecs, 30.03.2015.
Smetans Mario, 49 gadus vecs, 25.03.2015.
Smirnovs Odisejs, 82 gadus vecs, 10.03.2015.
Tretjaka Jeļena, 83 gadus veca, 02.04.2015.
Vāravs Pāvils Gunārs, 79 gadus vecs, 31.03.2015.
Veļikoseļskis Vladimirs, 64 gadus vecs, 10.03.2015.
Zavadskis Pēteris, 80 gadus vecs, 17.03.2015.

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines domes vēstis".
Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: natalja.tropkina@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 67146026, 67146022.
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Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
aprīlī

70. gadskārtā
Bojatjuku Irinu
Eglīti Romualdu
Elksnieku Jāni
Geibu Vilhelmu
Kačarovu Ziedīti
Kovaļenko Onu
Kurakinu Ņinu
Kuzņecovu Matrjonu
Līvmani Annu
Ozolu Intu
Poli Ausmu
Semjonkinu Jūliju
Sidoriku Teresu
Stepanovu Anatoliju
Vēveri Lidiju
Zarecki Arvīdu
75. gadskārtā
Aleksejenko Aleksandru
Bistrovu Borisu
Chernovu Galinu
Gordeiko Jekaterinu
Gubinu Vladimiru
Kļimaševsku Moniku
Konceviču Lidiju
Krutjakovu Anatoliju
Kupši Baibu
Kuvšinovu Alekseju
Lapsu Jaņinu
Prancāni Ņinu
Safronovu Mariu
Salašu Antoņinu
Šabuņko Genoefu
80. gadskārtā
Aleksandrovu Maiju
Dindoni Martu
Dūželi Daini
Graudiņu Kārli
Jakoveli Staņislavu
Koņuhovu Antoņinu
Krastiņu Ausmu
Popko Annu
Ritumu Āriju
Serikovu Nikolaju
Ščukinu Janīnu
Žabinu Mariju
85. gadskārtā
Botalovu Mariu
Gribusti Dzidru
Šadrinu Nataliju
Trusovu Leonu
Turkinu Juliju
90. gadskārtā
Čečinu Ernu
91. gadskārtā
Kesenfeldi Emīliju
92. gadskārtā
Dabro Olgu
Kočņevu Annu
Rubeni Veru
94. gadskārtā
Korotkihu Emmu
Mironovu Pelageju

Ziņas par jubilāriem uz 07.04.2015.

