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OLAINES NOVADA
AKTUALITĀTES

Sirsnīgi sveicam
visus izglītības iestāžu audzēkņus,
viņu vecākus un pedagogus jaunajā mācību gadā!
Novēlam degsmi un interesi par vēl neapgūto, izturību un
gandarījumu, redzot atdevi no ieguldītā darba!
Olaines novada pašvaldība

VELO SVĒTKOS OLAINĒ NOSKAIDROTI LABĀKIE
ŠOSEJAS UN MTB RITEŅBRAUCĒJI
23. augustā norisinājās pirmie
Latvijas Velo svētki Olainē. Atšķirībā no citām riteņbraukšanas
sacensībām, Velo svētki vienkopus pulcēja gan šosejas, gan
kalnu riteņbraucējus. Šīs bija
pirmās augsta līmeņa sacensības Olainē, kas uzņēma ne tikai
Latvijas riteņbraucējus, bet arī
dalībniekus no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Beļģijas, Itālijas,
Ukrainas, Zviedrijas un Nīderlandes. Ikviens savus spēkus
varēja pārbaudīt piecās dažādās
distancēs – Sporta šosejas distancē (100 km), Tautas šosejas
distancē (45 km), MTB distancē (42 km), Ģimenes distancē
(6 km) un Bērnu braucienā.
Pirmie sacensību dalībnieki uz starta līnijas devās jau
plkst. 10.00, gatavojoties vienai
no populārākajām distancēm –
Tautas šosejas braucienam. Kā
pirmais šajā trasē finišēja distances līderis Jānis Rubiks, ar
laiku 1 stunda, 2 minūtes un 25
sekundes. Otrais finišēja Didzis
Krogzems (1:02:26), bet trešais
– Kristaps Pelčers (1:02:27).
Savukārt sieviešu konkurencē
spēcīgākā bija Viktorija Sipoviča, kura distanci veica 1 stundā,
2 minūtēs un 57 sekundēs, otro
vietu izcīnīja lietuviete Akvile
Gedraitite (1:02:58), bet trešā
vieta tika Adelei Ilgai Spigovskai (1:02:58).

Spraiga cīņa norisinājās arī
42 km garajā MTB distancē, kas
dalībniekus veda izaicinājumu
bagātā trasē pa Olaines lauku,
meža un zemes ceļiem, takām un
ūdens šķēršļiem. Trase bija īpaši
pārdomāta, jo to veidoja olainietis un MTB riteņbraucējs Gunārs Dzalbs. Vīriešu konkurencē
MTB distancē uzvarētājs tika

ja "Alpha Baltic – maratoni.lv"
riteņbraucējs Kaspars Serģis un
lietuviete Ema Manikaite no komandas "DSK Fortuna".

noteikts ar fotofiniša palīdzību,
un pirmo vietu izcīnīja Ivars
Prokofjevs, ar laiku 1 stunda, 21
minūte un 58 sekundes. Savukārt
otrais finišēja Raivis Zīmelis
(1:21:58), bet trešais – Dmitrijs
Sorokins (1:21:58). Arī sieviešu konkurencē notika spraiga
cīņa, un pirmā finišēja Katrīna
Jaunslaviete (1:22:01), aiz sevis
atstājot Leldi Ardavu (1:22:53)
un Rūtu Brakovsku (1:30:03).
Sporta šosejas distancē uzvarē-

Īpašs prieks ir par Ģimenes un
Bērnu distances dalībniekiem,
kuri ikvienam no mums demonstrēja lielisku priekšzīmi tam, ka
sportošanai nav vecuma ierobežojuma. Pasākuma laikā varējām
pārliecināties, ka riteņbraukšana
ir izcils brīvā laika pavadīšanas
veids, kas turklāt apvieno ģimenes locekļus!

Sakārtosim
novadu kopā!

Likvidē
piesārņojumu

Tautas
mikroskaitīšana

Intervija ar pašvaldības
ceļu inženieri Kristapu
Kauliņu
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Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuvē veic atkritumu krātuvju demontāžu

3. lpp.

Andris Bergs, Olaines novada
domes priekšsēdētājs: "Ir patiess
gandarījums, ka Olaine kļuva
par satikšanās vietu tik ievērojamam skaitam riteņbraucēju.
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2. septembrī tiks uzsākta
tautas mikroskaitīšana

4. lpp.

Olaines Mežaparkā izveidota
virvju trase "Meža kaķis"
Lai dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī veicinātu
iedzīvotāju aktīvo atpūtu svaigā gaisā, pašvaldība izveidoja
virvju trasi Olaines Mežaparka
zaļajā zonā, netālu no brīvdabas
estrādes. Virvju trase ir brīvi pieejama ikvienam interesentam.
Lai neapdraudētu sevi un citus,
aicinām trasē ievērot drošības
noteikumus un saudzīgi izturēties pret to.
Olaines novadā tiek uzstādīti
paaugstināta kontrasta gaismekļi gājēju pārejās
2014. gada novembrī Zemgales
ielā (netālu no Olaines 2. vidusskolas) mazaizsargāto satiksmes
dalībnieku – gājēju – drošības
paaugstināšanai izmēģinājuma
kārtā tika uzstādīti moderni un
estētiski paaugstināta kontrasta
gaismekļi. Izvērtējot šo gaismekļu efektivitāti, pašvaldība
uzskatīja, ka būtu lietderīgi aprīkot arī citas gājēju pārejas ar
šādiem gaismekļiem un paredzēja finansējumu to uzstādīšanai
2015. gada budžetā, par prioritārām izvirzot gājēju pārejas, kur
ir vislielākā cilvēku plūsma, tajā
skaitā visvairāk ceļu šķērso bērni. Lai tumšajā laikā neapdraudētu gājējus un autovadītājus un
lai gājēji būtu labi pamanāmi,
tiek uzstādīti paaugstināta kontrasta gaismekļi šādās vietās:
• pretī Zemgales ielai 43, Olainē (ceļš uz Olaines Mežaparku) – viens gaismekļu komplekts;
• Skolas ielā, Olainē – divas
gājēju pārejas pretī Olaines 2.
vidusskolai – divi gaismekļu
komplekti;
• Veselības un Zemgales ielu
krustojums, Olainē (pie veikala "Maxima") – trīs gaismekļu komplekti;
• Zeiferta un Zemgales ielu
krustojums, Olainē (pie Olaines 1. vidusskolas un Olaines

Mehānikas un tehnoloģijas
koledžas) – četri gaismekļu
komplekti;
• Baznīcas ielā, Jaunolainē
(pretī PII "Magonīte") – viens
gaismekļu komplekts.
Esiet redzami un uzmanīgi uz
ceļa! Tumšajā laikā aicinām iedzīvotājus arī pašus rūpēties par
savu drošību, lietojot atstarotājus vai atstarojošus elementus.
Notiek Olaines dzelzceļa stacijas modernizācija
Kopš 28. jūlija Olaines stacijā tiek veikti remontdarbi, lai
tā kļūtu moderna, pieejama un
nodrošinātu ērtu iekāpšanu un
izkāpšanu no vilciena visiem,
tai skaitā cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, vecākiem ar bērnu
ratiņiem un senioriem.
Plānots, ka projekta ietvaros
Olainē izbūvēs jaunu malu platformu stacijas ēkas pusē, bet
platformu galos tiks ierīkotas
gājēju pārejas, kas būs savienotas ar esošajiem gājēju celiņiem.
Tāpat pasažieriem būs pieejamas
jaunas nojumes un labierīcības,
tiks uzstādīts jauns apgaismojums, paziņojumu sistēma ar
informatīviem tablo, kā arī ierīkotas drošības barjeras un žogs
starp sliežu ceļiem.
Būvdarbu laikā Olainē tika mainīta vilciena apstāšanās vieta un
pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas vieta. Par pagaidu platformu aprīkota esošā salu platforma. Modernizācijas darbu laikā
maksimāli tiek saglabāts esošais
vilcienu kustības grafiks, un tikai atsevišķos gadījumos iespējamas nelielas izmaiņas vilcienu
kustībā, par ko pasažieri iepriekš
tiek informēti – informācija par
izmaiņām pieejama gan stacijās
un vilcienos, gan AS "Pasažieru
vilciens" mājas lapā, kā arī zvanot uz dzelzceļa uzziņu tālruni
80001181.
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Informācija
vecākiem

Pašvaldības
izsoles

Jaunās ēdināšanas izmaksas
skolās neietekmēs vecāku
izdevumus

Iespēja piedalīties nekustamo īpašumu īres tiesību un
atsavināšanas izsolēs
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TIKAI KOPĀ AR IEDZĪVOTĀJIEM VARAM
IZVEIDOT SAKĀRTOTU NOVADU

Tā kā Olaines novada pašvaldībā
ceļu inženiera štata vieta ir vērtējama kā lietderīgs jaunievedums,
uz sarunu ir aicināts Olaines pašvaldības ceļu inženieris Kristaps Kauliņš, lai uzzinātu, kāds
ir viņa redzējums par novadu, un
noskaidrotu, ar ko īsti nodarbojas ceļu inženieris?

Latvijā ceļi iedalās šādi – ir valsts
ceļi, pašvaldības ceļi, privātie
ceļi, kas var būt viena īpašnieka
ceļi, kooperatīvu ceļi, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi.
Par valsts ceļiem atbild Satiksmes ministrija un VAS "Latvijas Valsts ceļi", par pašvaldības
ceļiem atbild pašvaldība, savukārt par privātajiem ceļiem atbild paši īpašnieki.
Novadā par pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanu, ceļu atjaunošanu un izbūvi atbildu es. Tā kā
pēdējos gadus pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu līdz 80% apmērā dārzkopības kooperatīvu
un daudzdzīvokļu māju koplietošanas infrastruktūras (ceļi,
grāvji, laukumi, apgaismojums)
atjaunošanai, tad ļoti bieži esmu
pašvaldības speciālists, kas palīdz saprast, no kura gala idejai
ķerties klāt, kā darbs jāorganizē, kādi dokumenti jāiesniedz,
kā saprast tehnisko risinājumu
utml.
Pavisam nesen ziņās bija lasāms, ka Olaines novadā par
826 tūkstošiem eiro tiks atjaunotas ielas un pagalmi. Tā ir
ļoti liela summa, un iedzīvotāji
noteikti gribēs zināt par tās izmantošanu.
Uzreiz vēlos uzsvērt, ka viena
lieta ir pašvaldības ceļi un ielas,
un otra lieta – iekšpagalmi. Ja
runājam par pašvaldības ceļiem
un ielām, tad to stāvoklis ir labs.
Šobrīd strādājam pie tā, lai saplānotu periodiskās uzturēšanas
darbus un izmaksas, lai šādu
pašvaldības ceļu un ielu stāvokli
spētu nodrošināt arī ilgtermiņā.
Darbi jāveic plānveidīgi un sistemātiski, lai nav tā, ka pēkšņi
vienā gadā liela daļa no ceļiem
ir tik sliktā stāvoklī, ka visiem ir
nepieciešams remonts, un vienā
gadā to nevar atļauties.
Ar ceļiem ir līdzīgi kā ar mājām
– nepieciešams veikt periodisko
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atjaunošanu. Bieži var būt situācija, kad nespeciālistam liekas,
ka ceļš vēl ir labā stāvoklī, bet
speciālists jau redz, ka tas sācis
bojāties un ir jāveic tā periodiskā uzturēšana (piemēram, asfalta
virskārtas atjaunošana). Ļoti bieži, ieguldot nedaudz līdzekļus,
var ievērojami paildzināt visas

ceļa konstrukcijas mūžu. Ja izbūvējam asfalta ceļu, tad normatīvajos aktos noteikts, ka aptuveni pēc 8-10 gadiem virskārta
ir jāatjauno. Reāli dzīvē var būt
situācijas, ka ir tikai izveidojušās
plaisas, bet tās jau ir 5-8 cm dziļumā, un tad nākamā stadija jau
būs tāda, ka veidosies bedres un
lūzīs ārā gabali, bojāsies pamati.
Uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas tajā posmā, kad vēl ir tās
mazās plaisiņas, ir daudz lētākas
nekā tad, kad ceļš būs līdz galam
sabrucis.
Runājot par ieguldījumiem –
daudzdzīvokļu mājās un pagalmos ieguldīt naudu ir visloģiskāk. Piemēram, ja uztaisām ceļus vairākiem desmitiem privātmāju, ieguldot 100 tūkstošus, tad
par šiem pašiem 100 tūkstošiem
varam uztaisīt ceļu uz 4 daudzdzīvokļu mājām, kur ir 150 dzīvokļi.
Labi, tad atgriežamies pie jautājuma par pagalmiem un 0,8
miljoniem eiro. Ja ceļi mums
ir labi, tad par pagalmiem to
nevar teikt!
Jā, kā jau minēju, par daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu izbūvi
un uzturēšanu ir atbildīgi katras
mājas iedzīvotāji – kopā. Diemžēl Olaines novadā situācija ir
ļoti dažāda – ir mājas, kur cilvēki ir sapratuši, ka tas ir viņu
īpašums un viņi ir saimnieki
savā mājā un pagalmā. Ar vai
bez pašvaldības līdzfinansējuma
ir izbūvētas stāvvietas, atpūtas
vietas, gājēju celiņi, izveidoti
apstādījumi utml. Bet ir mājas,
kur cilvēki nevar saprast, ka
tas ir viņu kopīpašums, un nevar vienoties par tā sakārtošanu
vai labiekārtošanu. Daļā Olaines pilsētas un Gaismas ciemā
situācija ir vēl sarežģītāka, jo
daudzdzīvokļu mājas atrodas uz
privātas zemes, un īpašniekiem
ir jāmaksā nomas maksa par

zemi, uz kuras atrodas mājas.
Šādās mājās papildus nofinansēt
iekšpagalmu atjaunošanu ir vēl
problemātiskāk, ko pierādīja arī
tehniskā stāvokļa novērtējums –
lielākā daļa no iekšpagalmiem,
kas atrodas uz privātas zemes,
ir avārijas stāvoklī, veidojas situācijas, kad ir problemātiski ar
vieglo mašīnu iebraukt pagalmā.
Šī jautājuma risināšanai Olaines
novada domes deputāti jūlija domes sēdē ir pieņēmuši lēmumu,
ka avārijas stāvoklī esošo pagalmu sakārtošana šogad būs viena
no prioritātēm. Arī es kā iedzīvotājs un speciālists atbalstu ideju
daļu naudas novirzīt šo pagalmu
sakārtošanai.
Deputāti paši reāli ir izstaigājuši šos pagalmus?
Deputātiem par šo jautājumu
bija ļoti liela interese, savukārt
ar priekšsēdētāju Andri Bergu
kopīgi izstaigājām pagalmus
krustu šķērsu.

Ir jau arī plāns, kādā secībā
darbi varētu notikt?
Darbi ir jau uzsākti – atjaunots
segums Zemgales 41 piebraucamajam ceļam pie PII "Dzērvenīte", norit darbi pie Zemgales 47,
51. Iedzīvotāji noteikti būs pamanījuši, ka, atjaunojot segumu,
tiek izmantots bruģis ierastā asfalta vietā. Kāpēc bruģis? Tāpēc,
ka tas ir praktiski – veicot remontdarbus inženierkomunikāciju avāriju gadījumā, neveidosies ielāpi, bet ir iespējams bruģi
izņemt un pēc remonta nolikt
atpakaļ, bruģakmens bojājuma
gadījumā to var viegli nomainīt,
turklāt betonam atšķirībā no asfalta nav izgarojumu. Papildus
segumu atjaunošanai, AS "Olaines ūdens un siltums" veiks arī
lietus un sadzīves kanalizācijas
remontdarbus.
Visvairāk darbu būs tā saucamajā jaunajā rajonā (Stacijas, Parka, Drustu, Dzērvenītes, Zemgales ielās). Ja skatāmies uz veco
rajonu, tur situācija ir apmierinoša vai pat laba, jo ūdenssaimniecības projektu realizācijas laikā
iekšpagalmi ir kapitāli izremontēti. Jelgavas ielā situācija ir salīdzinoši apmierinoša.
Pieminot Jelgavas ielu, vai
kāda daļa šīs ielas iedzīvotāju
nejutīsies savā ziņā apdalīti, jo
savulaik viņi daļēji ar savu finansējumu ir piedalījušies pagalmu atjaunošanā, savukārt
šobrīd plānoto darbu izmaksas
segs dome, un iedzīvotājiem
nekas nebūs jāmaksā?
Varu vien piebilst, ka esam šo
jautājumu pārrunājuši. Mans
personīgais un arī kā speciālista
viedoklis ir tāds, ka laiks iet, un
vienā brīdī ir vieni nosacījumi,
citā brīdī – citi. Varbūt pieminētais pagalms vēl joprojām ir tādā
stāvoklī, ka, izvērtējot to šodien,

arī tagad tur netiktu veikti šie
darbi. Pilnīgi noteikti sāksim ar
sliktākajiem pagalmiem, kur fiziski vairs nevar izbraukt, un pagalmiem, kuri atrodas uz privātīpašnieka zemes, par kuru nomu
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji
maksā katru mēnesi. Turklāt jāuzsver, ka tie iedzīvotāji, kas savulaik jau atjaunojuši pagalmu,
ir tikai ieguvēji, jo viņu pagalms
ir nevis 2015. gadā ielikts 2018.
gadā veicamo darbu plānā, bet
rezultāts jau ir sasniegts agrāk,
piemēram, 2013. gadā. Situāciju
var izskaidrot šādā piemērā – šodien aizeju uz banku, lai pirktu
īpašumu, un procentu likme ir
4%, pēc pusgada iet mana māsa,
un tad jau likme ir 5% vai 6%.
No māsas puses būtu neprāts
iet skaidroties, ka, pag, a brālim
bija zemāka likme! Domāju, ka
situācija ir godīga un cilvēkiem
nevajadzētu justies apdalītiem
vai apkrāptiem.

vasarā atkal uzvirmojis jautājums par nokļūšanu iedzīvotāju iecienītajās Klīvenēs. Tiem,
kas dodas ar velo vai kājām,
ceļš izvēršas ne visai jauks,
kad garām brauc auto.
Jā, mums ir svarīga gājēju un
velo infrastruktūra, ir padarīts
liels darbs savienojot ar veloceliņiem Olaini un Jaunolaini,
plānots arī, ka līdz 2020. gadam
tiks savienota arī Jaunolaine ar
Stūnīšiem un Gaismām. Ar biedrību "Latvijas Velo informācijas
centrs" ir noslēgts līgums, un
viņi veic izpēti par velomaršrutu
izstrādi Olaines novadā. Mērķis
ir saprast tuvāko gadu darbus,
lai izveidotu iedzīvotājiem un
novada viesiem ērti pieejamus
un interesantus velo maršrutus
atpūtai, turklāt, lai šie maršruti
būtu dažādi – nelielam vakara
izbraucienam, vai visai ģimenei
garākam izbraucienam, kas var
noslēgties ar mazu pikniku.

Ideja ir skaista, bet vai praksē Tu kā ceļu inženieris redzi
šo izpratni un pretimnākšanu
no iedzīvotājiem, vai redzi vēlmi iedziļināties jautājumos un
darīt?
Cilvēki ir ļoti dažādi, ir tādi, kas
ir sapratuši, ka varam būt saimnieki savā novadā, pilsētā, kooperatīvā, pagalmā, un ir gatavi
gan ierīkot puķu dobi, gan vienoties par pagalma labiekārtošanu
un mājas renovāciju, kas ir ļoti
svarīgs jautājums katram Olaines novada daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājam, gan "uzmanīt
kārtību" sev apkārt un vajadzības gadījumā risināt jautājumus,
un ir pilnīgi pretēji cilvēki, kas
uzskata, ka viss jāsakārto kādam
no malas un pašam nav ne par
ko jādomā un jāmaksā. Diemžēl
otrā tipa cilvēkiem ir ļoti grūti, jo
viņi nespēj saprast, kāpēc citiem
ir ceļi, puķu dobes, renovētas
mājas, bet viņiem nav...

Tad jau vajag arī piemērotu
piknika vietu!
Pie tā arī strādājam, un ļoti labi ir
tas, ka visos galapunktos ir ūdeņi. Viens plānotais maršruts ir uz
Uzvaras līdumu, cits uz Melnā
ezera purvu, uz Stūnīšiem, Gaismām, gar Misas upi uz Plakanciemu, uz Dalbi, un vēl viens,
kas man liekas interesants – uz
Ložmetējkalnu caur Cenas tīreli.
Veloceliņi ir svarīgi tur, kur vairāk cilvēku – lielajos ciemos un
pilsētā. Savukārt ārpus apdzīvotām vietām var izmantot mazos
lauku un meža ceļus.

Tie ir no sērijas "man pienākas".
Jā, tik tiešām ir cilvēki, kas saka:
"Man pienākas!" Cilvēkiem jāsaprot, ka māja ir privatizēta un
tai piegulošā zeme ir privātīpašums, tas ir kolektīvais privātīpašums, un viņu ziņā ir brīvi izvēlēties apsaimniekotāju. Ar apsaimniekotāju uz šīs zemes varat
darīt jebko – taisīt spēļu laukumu, stāvvietu. Bet nē! Attieksme
ir – nāciet un uztaisiet! Te jāmin
piemērs, ko mēdzu iedzīvotājiem stāstīt – ja es dzīvotu privātā mājā, vai tad būtu normāli, ja
es zvanītu uz pašvaldību un teiktu: "Atbrauciet un uzrociet man
zemi! Es taču maksāju nekustamā īpašuma nodokli….!"?
Kopumā ar celiņiem gan gājējiem, gan velobraucējiem pēdējo gadu laikā vajadzētu būt
apmierinātiem, bet zinu, ka

Bet kā un vai tiek risināts jautājums par ceļu uz Klīvenēm?
Jā, iepriekšējos gados ir izdarīts
labs darbiņš, bet nav izvērtēts
risks, ka paralēli ir grants ceļš.
Vislabākais variants putekļu novēršanai būtu asfaltēšana, kas izmaksātu aptuveni 350–400 tūkstošus, ja asfaltētu to daļu, kas
ir paralēli veloceliņam. Bet to
darīt nav pārāk saimnieciski, jo
uz šī ceļa palielināta auto plūsma
veidojas tikai vasaras mēnešos.
Vēl viens variants – pasaulē ir
izdomāta arī ķīmija, ko iestrādāt
segumā, kas savukārt piesaistītu
nakts rasu. Nesen pamēģinājām
vienu 300 m posmu uztaisīt, bet
vēlamo rezultātu neguvām. Izmaksas ir diezgan dārgas – viens
kilometrs maksā 500 eiro. Kopš
jūlija beigām veicam pašvaldības ceļa laistīšanu ar ūdeni, esam
apmierināti ar iegūto rezultātu –
putekļu ir daudz mazāk! Liels
prieks, ka to ievērojuši un novērtē arī iedzīvotāji, kas ikdienā
izmanto gājēju celiņu.
Dārzkopības sabiedrības, kas
savulaik bija tiešām tikai dārzi
ar mājiņām, tagad pārvērtu-
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šās par dzīvojamām mājām,
kur cilvēki pavada visu gadu,
un attiecīgi kādreizējie ceļi uz
mazdārziņiem šodien noteikti
vairs nav īsti piemēroti lietošanas intensitātei, kā agrāk.
Dārzkopības kooperatīvi ir viens
no mūsu rūpju bērniem. Kā pašvaldība mēs saprotam, ka vajag
radīt visus apstākļus, lai cilvēki
tur var saimniekot, dzīvot apstākļos, kādos vēlas, un tur bez
ceļiem ir vēl vesela virkne jautājumu – organizatoriskie, juridiskie. Pašvaldībā strādāju tikai
mazliet vairāk nekā gadu, bet
jūtu, ka mūsu kopējais darbs
sāk nest ievērojamus augļus.
Ir kooperatīvi, kur attīstība jau
ir sasniegusi stadiju ar asfaltētiem ceļiem, apgaismojumu! Tas
priecē! Un gribētos aktivizēt vēl
vairāk kooperatīvu, lai mūsu novads pēc iespējas plašākā mērogā būtu sakārtots. Ir, protams, arī
ne tik labi piemēri.
Kā Tu to izskaidro?
Manuprāt, viss ir atkarīgs no
cilvēkiem! Ja mēs kaut ko gribam, tad visiem kopā atliek tikai
nospraust mērķi, izveidot uzdevumus un uz priekšu! Vienam
liekas, ja ir ceļš, tad kādam viņš

ir jāuztur, bet ir citi, kas saprot,
ka ceļa stāvoklis un kvalitāte ir
tiešā veidā atkarīgs no pašiem iedzīvotājiem, no kooperatīva, cik
visi ir aktīvi. Kā uztur un kā lieto
ceļu. Piemēram, ir neprāts veikt
smagu materiālu (piemēram,
smilts, malka, kūtsmēsli utml.)
piegādi pa grantētajiem kooperatīva ceļiem gada mitrajā laikā
– pavasarī un rudenī.
Olaine un Jaunolaine šovasar
tiek aprīkotas ar paaugstināta
kontrasta gaismekļiem virs gājēju pārejām – pastāsti sīkāk.
Tas ir nopietns ieguldījums Olaines un Jaunolaines gājēju un
velosipēdistu drošības paaugstināšanā. 2014. gadā Zemgales
ielā tika izveidots "pilotprojekts"
– viens šāds prožektora veida
gājēju pārejas apgaismojums, lai
būtu uzskatāms piemērs. Tā kā
šis uzskates līdzeklis bija pārliecinošs, tad šobrīd ir procesā visu
galveno gājēju pāreju aprīkošana
ar šādiem gaismekļiem.
Vai šobrīd strādājot pietiek ar
jau gūto zināšanu bagāžu, vai
jāturpina sevi pilnveidot?
Es to daru visu laiku, ļoti daudz
lasu, komunicēju un, kaut kur
braucot, vienmēr pavada "profesionālais kretīnisms" – skatos
uz augšu, kādi stabi un apgais-

mojums, skatos uz leju, kāds
segums, kā uzkrāsotas līnijas un
pat kā sastādītas puķes.
Un kā uz šī fona izskatās Olaines novads?
Domāju, ka esam virs Latvijas
vidējā līmeņa, bet, katram pieliekot roku, varētu būt viens no visskaistākajiem un sakoptākajiem
novadiem. Ir vēl uz ko tiekties!
Iedzīvotāji droši vien jau būs pamanījuši virkni publikāciju saistībā ar māju renovāciju, vēlreiz
ikvienam gribētu ieteikt rūpīgi
iedziļināties sniegtajā informācijā un novērtēt iespējas, ko šobrīd
piedāvā namu apsaimniekotājs,
pašvaldība un Eiropas Savienības fondi, un izmantot iespēju
sakārtot savu īpašumu, paildzināt tā dzīves ilgumu, ietaupīt
līdzekļus uz apkures rēķiniem.
Novadā darba netrūkst, būtu jāpiestrādā privātīpašumu īpašniekiem pie savu īpašumu sakopšanas, koplietošanas grāvju tīrīšanas. Pie šo jautājumu risināšanas
strādā pašvaldības speciālisti, un
nereti tiek iesaistīta arī pašvaldības policija. Savukārt pilsētā un
lielajos ciemos būtu nepieciešams rūpīgāks darbs pie labiekārtojumu izveides un apstādījumu ierīkošanas un uzturēšanas.
Ineta Valdmane

2015. gadā Olaines novada ceļu seguma rekonstrukcijas
programmas ietvaros rekonstruējamo objektu saraksts
(ceļu, ielu, gājēju celiņu un iekšpagalmu segumu
atjaunošana un izbūve)
Objekta adrese
Veicamo darbu
izmaksas, EUR
1
Parka 1, Stacijas 44, Stacijas 46
93 427,86
2
Stacijas 42, Parka 2
46 589,50
3
Stacijas 40, Stacijas 38
43 038,89
4
Parka 4, Parka 6, Parka 8
85 880,38
5
Parka 10, Parka 14, Parka 16
59 769,10
6
Parka 13
14 041,81
7
Zemgales 47, Zemgales 51, Zemgales 49
133 616,51
8
Zemgales 41
44 158,22
9
Ceļš Olaine – Mednieki, 2. kārta
		
(tehniskais projekts), posma līdz Grēnēm
		
pabeigšana (asfalta virskārtas ieklāšana
		
un būvprojekta atjaunošana)
107 194,95
10 Priežu iela (turpinājums)
12 220,09
11 Rīgas un Zemgales ielu krustojuma
		
rekonstrukcijas projekta izstrāde
4 840,00
12 Parka iela (seguma virskārta)
15 000,00
13 Baznīcas 3
36 000,00
14 Baznīcas 5
32 000,00
15 Meža 18
38 723,98
16 2. posms (pievadceļš "Gaismas" 6)
31 000,00
17 3. posms (pie "Gaismas" 5,6)
34 000,00
		
Gājēju celiņi
18 Jelgavas iela (Celtnieku iela – Rīgas iela)
13 600,00
19 Skolas iela (Zemgales iela – Skolas iela 2)
10 400,00
20 Stacijas iela (Stadions – Stacijas 34)
12 000,00
21 Jaunolaine – Mežezers, 0,9 km (ar projektēšanu) 83 000,00
22 Drustu gatve 3 (Dalbes iela – PII "Ābelīte")
3 500,00
23 Jaunolaine (Baznīcas 7 – 5) – uz gājēju pāreju
7 500,00
24 Gaismas ciems – dzelzceļa pāreja (170 m)
10 000,00
23 Zemgales ielas gājēju celiņš (gar baznīcu)
13 000,00

VALSTS VIDES DIENESTS INFORMĒ

Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuvē
veic četru atkritumu krātuvju demontāžu;
bīstamie atkritumi izņemti un atsūknēti
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Kopš jūnija mēneša Olaines
šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves teritorijā aktīvi notiek
sanācijas darbi. To laikā jau
veikta cieto atkritumu izņemšana un šķidro bīstamo atkritumu
izsūknēšana, kā arī uzsākta abu
atkritumu veidu sagatavošana
apglabāšanai un pilnīgai apstrādei. No teritorijas nepārtraukti
tiek atsūknēti piesārņotie gruntsūdeņi. Turpinot vēsturiskā piesārņojuma sanāciju, uzsākta arī
četru bīstamo atkritumu krātuvju
demontāža un notiek meliorācijas sistēmas būvdarbi. Pilnībā
attīrīt Olaines šķidro bīstamo
atkritumu izgāztuves piesārņoto
teritoriju plānots līdz oktobrim.
Par bīstamo atkritumu izgāztuves
sanācijas darbu projekta izstrādi
un sanāciju Valsts vides dienests
(VVD) noslēdzis līgumu ar SIA
"VentEko", savukārt par šo darbu inženiertehnisko uzraudzību – ar SIA "Geo Consultants".
Līgumi starp uzņēmumiem un
VVD tiek īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
līdzfinansētā projekta "Olaines
šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1. kārta" (Nr. 3DP/3.4.1.4.0/12/IPIA/
VARAM/001) ietvaros. Kopējās

darbu izmaksas ir 6 806 828,38
(ieskaitot PVN) euro, no tām
70% jeb 4 764 779,87 euro finansē Eiropas Savienība (ES).
Projekta "Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1. kārta" mērķis
ir likvidēt atklātu piesārņojuma
avotu, lai novērstu turpmāku
piesārņojošo vielu, galvenokārt
organiskās sintēzes blakusproduktu un atkritumvielu emisijas
vidē.
Projekta rezultātā tiks likvidēts
vēsturiskais piesārņojums un samazināsies piesārņoto vielu koncentrācija vēsturiski piesārņotās
vietas "Olaines šķidro bīstamo
atkritumu izgāztuve" teritorijā,
kā arī samazināsies draudi turpmākai piesārņojošo vielu emisijai gruntsūdeņos no vēsturiski
piesārņotās vietas, līdz ar to arī
draudi iedzīvotāju veselībai.
Līguma ar SIA "VentEko" kopējās izmaksas ir 6 762 433,48
(ieskaitot PVN) euro, no tām
4 733 703,44 euro finansē ES un
2 028 730,04 euro iegulda Latvijas Republika (LR). Līguma ar
SIA "Geo Consultants" kopējās
izmaksas ir 44 394,90 (ieskaitot
PVN) euro, no tām 31 076,43
euro finansē ES un 13 318,47
euro iegulda LR.
Šķidro bīstamo atkritumu krātuves Olainē tika izveidotas 1972.
gadā, taču to tehniskā izpildījuma nepilnību dēļ vairākkārt notika piesārņojošo vielu noplūde,

kas radīja gruntsūdeņu piesārņojumu, tūkstošiem reižu pārsniedzot pieļaujamās piesārņojošo
komponentu koncentrācijas normas. Nozīmīgākie piesārņojošie
savienojumi, kas nonākuši vidē
– piridīns un butanols.
VVD uzdevums ir organizēt
vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju četros īpaši bīstamos vides
objektos valstī. 2012. gadā jau
veiksmīgi noslēgusies Jelgavas
bīstamo atkritumu izgāztuves
"Kosmoss" likvidēšana, šā gada
oktobrī tiks pabeigta Olaines
šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācija. Ar Šveices valdības atbalstu norit Sarkandaugavas teritorijas attīrīšana Rīgas
Brīvostas teritorijā, kā arī līdz
2019. gadam tiks īstenota Inčukalna sērskābo gudrona dīķu
sanācija.
Projektu "Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1. kārta" līdzfinansē
Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Valsts vides dienests.
Projekta administratīvās, finanšu
un tehniskās vadības uzraudzību
nodrošina LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija.
Informāciju sagatavoja Jūlija
Ņikitina, Valsts vides dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste.

JAUNS ĀRA TRENAŽIERU
LAUKUMS MEDEMCIEMĀ
Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansiālu atbalstu Medemciema biedrība ir realizējusi projektu
"Āra trenažieru laukuma izveide"
(Nr. 14-04-LL37-L413201-000009).
Projekta rezultātā ir ierīkots āra trenažieru laukums
Medemciemā, Torņa ielā 1, kas aprīkots ar nožogojumu,
līdztekām, pievilkšanās stieni, līdzsvara baļķi, preses/muguras
solu, āra galda tenisa galdu, šķēršļu trasi un citiem trenažieriem,
kas paredzēti sportam un aktīvai atpūtai, kā arī ir labiekārtota
teritorija, veicot apzaļumošanu.
Projekta kopējās izmaksas bija 10 563,22 EUR, no kurām
ELFLA līdzfinansējums veidoja 90% – 9506,90 EUR un
pašvaldības finansējums veidoja 10% – 1563,22 EUR.
Izsakām pateicību projekta realizēšanā Medemciema
iedzīvotājiem, Olaines novada domei un
SIA "Sabiedrība "RONA""!
Āra trenažieru laukums ir brīvi pieejams bez maksas visiem
iedzīvotājiem un novada viesiem. Laipni lūdzam!
Medemciema biedrība
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80 SKOLĒNI PIEDALĪSIES PROJEKTĀ
"SPORTO VISA KLASE"

Olaines novada pašvaldība kopā ar Olaines skolu pārstāvjiem
pozitīvi vērtē Latvijā realizēto projektu "Sporto visa klase", kura
mērķis ir uzlabot iesaistīto 3. un 4. klašu skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un stāju, vienlaikus motivējot nodarboties ar
sportu. Šo projektu organizē Latvijas Olimpiskā komiteja sadarbībā ar pašvaldībām. Tāpēc, lai arī Olaines skolu 3. klašu skolēni varētu piedalīties šajā projektā, pašvaldība ir pieņēmusi
lēmumu piešķirt finanšu līdzekļus līdz 10 000 EUR (ekipējuma komplektu iegādei skolēniem un skolotājiem un atalgojumam skolotājiem par papildu stundām) kā Olaines novada
pašvaldības līdzdalību un atbalstu projektam "Sporto visa
klase". Pašvaldība kopā ar skolām un potenciālo projekta dalībnieku bērnu vecākiem ir vienojusies, ka 2015./2016. mācību
gadā projektā piedalīsies 52 skolēni no Olaines 1. vidusskolas
3.a un 3.b klases un 28 skolēni no Olaines 2. vidusskolas 3.c
klases.
Projekts "Sporto visa klase" paredz 3 fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā, papildus tām dienām, kad notiek 2 noteiktās obligātās sporta stundas. Viena papildu nodarbība būs peldēšanā,
otra būs sporta spēļu nodarbība vai nodarbība svaigā gaisā, savukārt trešā būs stājas korekcijas un vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbība.

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS ĢIMENĒM
SAKARĀ AR JAUNO MĀCĪBU GADU
Olaines sociālais dienests aicina daudzbērnu ģimenes, aizbildņus,
kā arī ģimenes ar bērniem, kurām piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes statuss, iesniegt iesniegumus, lai
saņemtu pabalstu bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs un pabalstu
bērna izglītībai un audzināšanai.
Iesniegumus var iesniegt:
1. P/a "Olaines sociālais dienests" Zemgales ielā 33, Olainē,
214.kabinetā, tālrunis 67146043.
Pieņemšanas laiki:
pirmdiena: 9.00-12.00, 13.00-19.00;
trešdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00;
ceturtdiena: 8.00-12.00, 13.00-18.00.
Klientu pieņemšana Olaines pilsētā notiek ar iepriekšēju pierakstu,
tālr. 67146055.
2. P/a "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrā
Jaunolainē, Meža ielā 2, tālrunis 67811295.
Pieņemšanas laiki:
pirmdiena: 10.00-12.00, 13.00-18.00;
ceturtdiena: 8.00-12.00, 13.00-18.00.
3. P/a "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrā
Stūnīšos, Gaismas ielā 6, tālrunis 67931164.
Pieņemšanas laiki:
pirmdiena: 9.00-12.00, 13.00-18.00;
ceturtdiena: 9.00-12.00, 13.00-18.00.
Pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar Olaines novada domes 2011. gada
25. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Par materiālās palīdzības
pabalstiem Olaines novadā" un 2015. gada 28. janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr. 2 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem
Olaines novadā". Saistošie noteikumi pieejami mājas lapas
www.olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Saistošie
noteikumi" un klātienē pašvaldībā.

PIEEJAMAS BEZMAKSAS
SPECIĀLISTU KONSULTĀCIJAS
Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests" bez maksas nodrošina speciālistu – psihologa, psihoterapeita, psihiatra, narkologa konsultācijas. Tās primāri pieejamas ģimenēm ar bērniem, taču tās var saņemt arī citas grūtībās
nonākušas personas.
Lai saņemtu nosūtījumu bezmaksas konsultācijām, nepieciešams sazināties ar Olaines sociālā dienesta darbiniekiem
(tālr. 67146042) vai sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāju
S. Degli (tālr. 67146039).
Ja Jūs saskatāt nepieciešamību pēc speciālistu atbalsta vai zināt kādu, kam konsultācijas būtu nepieciešamas un noderīgas,
lūdzam vērsties Olaines sociālajā dienestā (Zemgales ielā 33,
Olainē, 2. st.) vai informēt potenciālo pakalpojuma saņēmēju par
speciālistu pieejamību.
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Ceru, ka Latvijas Velo svētki
Olainē kļūs par tradīciju un katru
gadu šeit pulcēsies visu paaudžu
riteņbraucēji, lai apliecinātu sevi
sportā, gūtu jaunu pieredzi un
vienkārši pavadītu laiku kopā ar
ģimeni un draugiem."
Salvis Lapiņš, AS "Olainfarm"
valdes loceklis: "Latvijas Velo
svētki Olainē ir apliecinājums
tam, ka aizvien vairāk cilvēku
izvēlas brīvo laiku pavadīt sportiskā kustībā. Vesela un aktīva
sabiedrība ir pamats mūsu valsts
attīstībai, tāpēc mēs, "Olainfarm", atbalstām šo augsta līmeņa sporta pasākumu, lai sekmētu
veselīga dzīvesveida nostiprināšanos. Atliek vien vēlēt, lai arī
nākamgad visi Latvijas riteņbraukšanas entuziasti satiktos
Olainē, un vēl kuplākā skaitā!"
Visas dienas garumā Olainē
valdīja svētku atmosfēra, kuru
īpaši krāšņu padarīja Ģimenes
brauciens – šajā distancē netika
noskaidroti ātrākie, bet ģimenes tika aicinātas nesteidzīgā
braucienā pa Olaini. Savukārt
kuplais dalībnieku skaits Bērnu
braucienā apliecināja, ka Latvijā
aug jauna riteņbraucēju paaudze.
Sacensības organizēja sporta
pasākumu aģentūra "Alpha Baltic Sport" sadarbībā ar Olaines
novada pašvaldību un Latvijas
Riteņbraukšanas federāciju. Pasākumu un veselīgu, sportiski
aktīvu dzīvesveidu atbalstīja AS
"Olainfarm".
Pateicamies Olaines novada
iedzīvotājiem par sapratni satiksmes ierobežojumu laikā!
Liene Kindzule,
SIA "Alpha Baltic" sabiedrisko
attiecību projektu vadītāja

2. SEPTEMBRĪ CSP UZSĀKS TAUTAS
MIKROSKAITĪŠANU
2015. gada 2. septembrī Centrālā statistikas pārvalde (CSP)
uzsāks tautas mikroskaitīšanu,
kuras mērķis ir noskaidrot, cik
precīzi oficiālā statistika atspoguļo iedzīvotāju skaitu Latvijā,
republikas nozīmes pilsētās un
novados.
CSP ir atlasījusi 15 tūkstošus
mājokļu Latvijā, no tiem 210
Olaines novadā, un 2015. gada
tautas mikroskaitīšanā noskaidros, cik pastāvīgo iedzīvotāju
dzīvo šajos mājokļos. Aptaujā
piedalās to mājokļu iedzīvotāji,
kuri saņēmuši CSP vēstuli ar aicinājumu piedalīties 2015. gada
tautas mikroskaitīšanā.
No 2. septembra līdz 15. septembrim iedzīvotāji varēs aizpildīt
aptaujas anketu elektroniski:
https://eintervija.csb.gov.lv.

Ja anketa netiks aizpildīta līdz
15. decembrim, CSP intervētājs
aptaujās mājokļa iedzīvotājus telefonintervijā vai klātienē.
2015. gada sākumā Olaines novadā dzīvoja 19 718 iedzīvotāji. Gada laikā iedzīvotāju skaits
nav mainījies, bet, salīdzinājumā
ar 2011. gadu, Olaines novadā ir
par 2,1% jeb 426 iedzīvotājiem
mazāk. Pērn novadā piedzima
209 mazuļi – par 1,5% vairāk
nekā 2013. gadā.
75% Olaines novada iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu mājās,
bet 21% – individuālajās mājās.
Līdz 1945. gadam būvētās mājās
dzīvo 3% novadnieku, 1946.–
1990. gadā būvētās mājās – 77%
un pēc 1990. gada būvētās mājās
– 17%. Ūdensvads ir pieejams
95% Olaines novada iedzīvotā-

ju, bet centrālapkure – 84%.
Olaines novadā 60% pastāvīgo
iedzīvotāju mājās pārsvarā lieto
krievu valodu, bet 39% – latviešu valodu. 18% iedzīvotāju ir
augstākā izglītība (ieskaitot doktora grādu), bet 4% – zemāka par
pamatizglītību.
Plašāka informācija par 2015.
gada tautas mikroskaitīšanu pieejama vietnē
csb.gov.lv/skaitisana.
Tautas mikroskaitīšanas bezmaksas konsultatīvais tālrunis:
80000320.
E-pasts: skaitisana@csb.gov.lv
Konsultantu darba laiks: no 2.
līdz 15. septembrim katru dienu
no plkst. 8.30 līdz 20.00;
no 16. septembra līdz 15. decembrim darbadienās no plkst. 8.30
līdz 17.00.

Saņem

Ja vēlaties saņemt "Olaines Domes Vēstis" savā pasta kastītē,
tad piesakieties pakalpojuma
saņemšanai. Pieteikuma forma
pieejama www.olaine.lv un klātienē uz vietas pašvaldībā (Zemgales ielā 33, Olainē, un Meža

ielā 2, Jaunolainē) un Gaismu
bibliotēkā (Gaismas ielā 1-1,
Gaismās, Stūnīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma
numuri elektroniskā formātā
(sākot no 2006. gada) ir atrodami www.olaine.lv

Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums

pa pastu!

FOTOMIRKĻI NO OLAINES
JAUNĀS ĒDINĀŠANAS IZMAKSAS
OLAINES SKOLĀS NEIETEKMĒS SKOLĒNU NOVADA JAUNIEŠU DIENAS
VECĀKU MAKSU PAR PAKALPOJUMU
Vairāk foto: www.olainesjauniesiem.lv

Ņemot vērā to, ka līgums ar iepriekšējo ēdinātāju SIA "Nadine
Plus" bija beidzies, 2015. gada
1. jūnijā atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 8. panta septītās
daļas noteikumiem pašvaldība
izsludināja B daļas pakalpojumu
iepirkumu (konkursu) "Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana
Olaines novada vidusskolās".
Iepirkuma uzvarētājs un jaunais
ēdinātājs Olaines vidusskolās ir
SIA "Baltic Restaurants Latvia".
Saskaņā ar uzvarētāja iesniegto

tehnisko un finanšu piedāvājumu
ēdināšanas pakalpojumu maksa
kopgaldam Olaines 1. vidusskolas un Olaines 2. vidusskolas
1. – 12. klases skolēniem ir 1,42
EUR (ar PVN) par porciju dienā,
Olaines 1. vidusskolas 5–6 gadu
vecuma izglītojamai grupai par
trīsreizēju ēdināšanas pakalpojumu – 2,65 EUR dienā, Olaines
1. vidusskolas un Olaines 2. vidusskolas 1. – 4. klases pagarinātās dienas grupas skolēniem –
0,65 EUR dienā par vienu launa-

DOMES LĒMUMS PAR ĒDINĀŠANAS
PAKALPOJUMU (KOPGALDA) MAKSU
OLAINES VIDUSSKOLĀS
Noteikt ēdināšanas pakalpojumu (kopgalda) maksu OLAINES 1. VIDUSSKOLĀ, tai skaitā OLAINES 1. VIDUSSKOLAS STRUKTŪRVIENĪBĀ "OLAINES SĀKUMSKOLA":
1. – 4. klases skolēna ēdināšanai 1,42 EUR dienā par vienas
dienas ēdienkarti no valsts mērķdotācijas līdzekļiem;
5. – 12. klases skolēniem 1,42 EUR dienā par vienas dienas
ēdienkarti, tai skaitā bērna vecāku maksa dienā –
0,55 EUR;
5–6 gadu vecuma izglītojamai grupai par trīsreizēju
ēdināšanas pakalpojumu 2,65 EUR dienā, tai skaitā
5–6 gadus vecā bērna vecāku maksa dienā –
1,60 EUR;
1. – 4. klases pagarinātās dienas grupas skolēniem
0,65 EUR dienā par vienu launaga porciju.
Noteikt ēdināšanas pakalpojumu (kopgalda) maksu
OLAINES 2. VIDUSSKOLĀ:
1. – 4. klases skolēna ēdināšanai 1,42 EUR dienā par vienas
dienas ēdienkarti no valsts mērķdotācijas līdzekļiem;
5. – 12. klases skolēniem un 5–6 gadu vecuma izglītojamai
grupai 1,42 EUR dienā par vienas dienas ēdienkarti,
tai skaitā bērna vecāku maksa dienā – 0,55 EUR;
1. – 4. klases pagarinātās dienas grupas skolēniem
0,65 EUR dienā par vienu launaga porciju.
Apmaksāt Olaines 1. vidusskolas un Olaines 2. vidusskolas
skolēniem, kuri saņem ēdināšanas pakalpojumu (kopgaldu),
no domes apstiprinātās ēdināšanas pakalpojumu maksas no
p/a "Olaines sociālais dienests" budžeta līdzekļiem:
Olaines 1. vidusskolas un Olaines 2. vidusskolas
5. – 12. klašu skolēniem 0,87 EUR dienā par vienas dienas
ēdienkarti;
Olaines 1. vidusskolas 5–6 gadu vecuma izglītojamai grupai
par trīsreizēju ēdināšanas pakalpojumu 1,05 EUR dienā;
Olaines 2. vidusskolas 5–6 gadu vecuma izglītojamai grupai
0,87 EUR dienā par vienas dienas ēdienkarti.
Lēmums stājas spēkā ar 2015. gada 1. septembri.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

ga porciju. Iepirkuma rezultātā
noteiktās ēdināšanas maksas tika
apstiprinātas Olaines novada domes augusta sēdē. Plānotais līguma par ēdināšanas pakalpojumu
nodrošināšanu Olaines novada
vidusskolās darbības termiņš ir
4 gadi.
Kopš 2012. gada nodrošinot veselīga uztura normām atbilstošo
pusdienu pieejamību pēc iespējas lielākam skolēnu skaitam
Olaines skolās, Olaines novada
pašvaldība izrāda iniciatīvu un
apmaksā vairāk nekā pusi no
ēdināšanas izdevumiem tiem vecākiem, kuru bērni izmanto ēdināšanas pakalpojumus kopgaldā.
Līdz ar to 5. – 12. klašu skolēnu vecāku maksa (neatkarīgi
no ģimenes finansiālā stāvokļa) par vienas dienas ēdienkarti
(kopgaldā) ir tikai 0,55 EUR
un neatkarīgi no ēdināšanas pakalpojuma maksas, kuru piedāvā
ēdinātājs, paliek nemainīga, jo
pārējo ēdināšanas pakalpojuma
maksas daļu sedz pašvaldība.
Tas nozīmē, ka, ja šajā mācību
gadā plānotā ēdināšanas maksa ir 1,42 EUR par porciju, tad
vecāku līdzfinansējums veido
tikai 39%, bet pārējo 61%
sedz pašvaldība.
Pateicoties pašvaldības atbalstam, krasi palielinājies 5. – 12.
klašu skolēnu skaits, kas izmanto kopgaldu. Iepriekšējā mācību
gadā kopgaldu izmantoja vidēji
95% no visiem skolēniem abās
skolās. Tiem skolēniem, kuru
vecāki nevar nodrošināt pusdienu apmaksu (trūcīgie vai maznodrošinātie), kā arī daudzbērnu ģimeņu skolēniem pusdienu
maksu sedz p/a "Olaines sociālais dienests".
Papildus tam, ar skolas direktora rīkojumu par no mērķdotācijas brīvpusdienām ieekonomētajiem līdzekļiem bez maksas
tiek ēdināti skolēni, kuriem nav
iepriekšminētā statusa, bet nepieciešams atbalsts. Pašvaldība
saņem valsts mērķdotācijas līdzekļus 1. – 4. klases bērnu ēdināšanai, līdz ar to šo klašu grupu
skolēni tiek ēdināti bez vecāku
maksas.

VAIRĀK PUBLISKO INTERNETA
PIEEJAS PUNKTU OLAINES NOVADĀ

Olaines novada pašvaldība ir
īstenojusi Eiropas reģionālās
attīstības fonda (ERAF) projektu "Publisko interneta pieejas
punktu attīstība Olaines novadā" Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/
VRAA/034, kura rezultātā ir
izveidoti 3 jauni publiskie interneta pieejas punkti un pilnveidoti 2 esošie publiskie interneta pieejas punkti.
Projekta mērķis ir palielināt piekļuves iespējas internetam pēc
iespējas plašākām sabiedrības

grupām Olaines novadā. Projekta ietvaros ir izveidots jauns publiskā interneta pieejas punkts ar
pieeju 3 datoriem un multifunkcionālo iekārtu Olaines novada
pašvaldībā (Zemgales ielā 33,
Olainē), kā arī papildināti esošie publiskie interneta pieejas
punkti – Olaines pagasta pārvaldē (Meža ielā 2, Jaunolainē) un
Olaines sociālā dienesta Klientu
apkalpošanas centrā "Gaismas"
(Gaismas iela 6, Stūnīši). Papildus tam ir izveidotas WiFi zonas

Olaines Mežaparkā un Jaunolaines stadionā, kas ļauj iedzīvotājiem ērti piekļūt publiskās
pārvaldes un komercsabiedrību
piedāvātajiem elektroniskajiem
pakalpojumiem un informācijai.
Kopējais projekta attiecināmo
izmaksu budžets ir 24 549,00
EUR, no kuriem 85% līdzfinansē
ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds), 2,25% no finansējuma veido valsts budžeta dotācija,
bet 12,75% veido pašvaldības finansējums.

5

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZSOLES
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Olaines novada pašvaldība
atsavina sev piederošu divistabu dzīvokli Gaismas ielā 5-7,
Stūnīšos, Olaines novadā (46,30 m2).
Nekustamā īpašuma atsavināšanas sākumcena ir 10 600 EUR.
Atsavināšanas izsoles solis ir 200 EUR.
Atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda)
ir 1060 EUR.
Atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa ir 36,30 EUR.
Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 17. septembra plkst. 12.00.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Olaines novada pašvaldība
atsavina sev piederošu zemes gabalu (0,0596 ha platībā)
dārzkopības sabiedrībā "Vaivadi" Nr. 264, Vaivados, Olaines
pagastā, Olaines novadā (kadastra numurs 8080 016 0622).
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – kods 0601 –
"Individuālo dzīvojamo māju apbūve".
Nekustamā īpašuma atsavināšanas sākumcena ir 1800 EUR.
Atsavināšanas izsoles solis ir 200 EUR.
Atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda)
ir 180 EUR.
Atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa ir 30 EUR.
Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 17. septembra plkst. 12.00.
Cilvēkus kopā satur
mīlestība un pienākums.
Kad ir abi, tad nāk arī svētība.
/Anda Līce/

Olaines novada dome
sveic DIMANTA kāzās
Leonidu un Jeļenu Fjodorovus!

(Laulība reģistrēta 1955. gada 18. jūlijā Molodečnas apgabala Plisas
rajona Zjabkovas ciema padomē.

sveic ZELTA kāzās
Antonu un Mariju Jurkevičus!

(Laulība reģistrēta 1965. gada 23. jūnijā Rīgas rajona Dalbes ciema
izpildu komitejā.)

Modri un Ligitu Ribickus!

(Laulība reģistrēta 1965. gada 26. jūnijā Kokneses pilsētciemata izpildu komitejā.)

Konstantinu un Gelenu Savickus!

(Laulība reģistrēta 1965. gada 29. jūnijā Vitebskas apgabala Braslavas rajona
Slobodkovas ciema padomē.)

Eduardu un Birutu Gulbjus!

(Laulība reģistrēta 1965. gada 30. jūlijā Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu birojā.)

Aivaru un Māru Batragus!

(Laulība reģistrēta 1965. gada 28. jūlijā Azerbaidžānas PSR Šemahinas rajona
civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā.)

 Turpinājums no 1. lpp.
AS "Sadales tīkls" Olaines novadā veic elektrotīkla uzlabošanas darbus
Lai nodrošinātu kvalitatīvu, nepārtrauktu un drošu elektroenerģijas piegādi, AS "Sadales tīkls"
šogad Olaines novadā realizēs
3 investīciju projektus, kuru ietvaros Jaunolainē, Pionieru ielā,
tiks veikta zemsprieguma 0,4 kV
gaisvadu elektrolīnijas pārbūve
par kabeļu līniju 0,7 km garumā,
bet Olaines pagasta apdzīvotajā
vietā "Stūnīši" zemsprieguma
gaisvadu elektrolīniju pārbūve
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par kabeļu līnijām plānota 3,7
km garumā. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas darbu pabeigšanas
elektroapgādes drošums paaugstināsies 109 Olaines novada iedzīvotājiem.
Jāņupes ciemam izveidots savs
interneta portāls
Šī gada pavasarī biedrība "Jāņupes iedzīvotāji" izveidoja portālu janupe.lv. Tas radīts, lai ciema
aktualitātes būtu pieejamas vienuviet, un informācijas apmaiņa
cilvēkiem, kas dzīvo un atpūšas
Jāņupē, būtu vienkāršāka. Interesenti var lasīt par aktualitātēm

kooperatīvos, ciema vēsturi,
Jāņupes un tuvējās apkārtnes
uzņēmumiem, interesantām personībām, dabas objektiem, sastaptajiem dzīvniekiem, kā arī
pašvaldības ziņām, kas aktuālas
Jāņupes iedzīvotājiem. Portālā
izveidota arī sludinājumu sadaļa,
kurā ikviens savu piedāvājumu
var publiskot bez maksas.
Portāla saturu veido biedrības
brīvprātīgie, taču to aicināti papildināt visi interesenti, iesūtot
ziņas, fotogrāfijas, video materiālus vai kontaktinformāciju
tiem cilvēkiem, kuri var pastāstīt
citiem interesantus stāstus.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Olaines novada pašvaldība
atsavina sev piederošu vienistabas dzīvokli Jelgavas ielā
16-71, Olainē (36,80 m2).
Nekustamā īpašuma atsavināšanas sākumcena ir 8000 EUR.
Atsavināšanas izsoles solis ir 200 EUR.
Atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda)
ir 800 EUR.
Atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa ir 36,30 EUR.
Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 15. oktobra plkst. 12.00.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Olaines novada pašvaldība
atsavina sev piederošu zemes gabalu (0,0580 ha platībā)
dārzkopības sabiedrībā "Rītausma" Nr. 9,
Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
(kadastra numurs 8080 002 0063).
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – kods 0601 –
"Individuālo dzīvojamo māju apbūve".
Nekustamā īpašuma atsavināšanas sākumcena ir 3800 EUR.
Atsavināšanas izsoles solis ir 200 EUR.
Atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda)
ir 380 EUR.
Atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa ir 30 EUR.
Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 15. oktobra plkst. 12.00.
Olaines novada pašvaldība izsludina
īres tiesību izsoli uz 12 gadiem
divistabu dzīvoklim Zemgales ielā 4-11,
Olainē (39,67 m², 1. stāvs);
vienistabas dzīvoklim Parka ielā 4-72,
Olainē (33,7 m², 4. stāvs);
vienistabas dzīvoklim Jelgavas ielā 14-35,
Olainē (39,20 m², 3. stāvs).
Īres tiesību izsoles sākumcena dzīvokļiem Zemgales ielā 4-11
un Parka ielā 4-72 – 1000 EUR, dzīvoklim Jelgavas ielā 14-35
ir 800 EUR. Īres tiesību izsoles solis – 100 EUR.
Pieteikšanās termiņš īres tiesību izsolēm –
2015. gada 17. septembra plkst. 12.00.
Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties pašvaldības
mājas lapas www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".
Visi, kuri slimo ar HIV/AIDS, viņu tuvinieki un draugi bez
maksas var saņemt psiholoģisku, emocionālu un sociālu
atbalstu, vēršoties pie Olaines sociālā dienesta speciālistiem
katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.
Kontakttālruņi: 29321861, 67146043 – sociālā darbiniece
Signe Sirsniņa, 26026058 – medicīnas māsa Irīna Vasiļjeva
HIV/AIDS profilakses punktā.
Profilakses punktā veic HIV, vīrushepatītu B, C un sifilisa
eksprestestus, sniedz konsultācijas par slimību ārstēšanu un
profilaksi, izlietoto šļirču un adatu apmaiņa, konsultācijas
narkotisko vielu lietotājiem un viņu tuviniekiem par ārstēšanās
un rehabilitācijas iespējām.
Piedāvājam bezmaksas psihologa un psihoterapeita
konsultācijas, kā arī pieteikties dalībai atbalsta grupā
līdzatkarīgām personām – tālr. 29321861.

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (JŪNIJS, JŪLIJS)
• Apsveikt Olaines 1. un 2. vidusskolas pirmklasniekus Zinību dienā
ar suvenīru – pildspalvu un zīmuli ar
pašvaldības simboliku.
• Piešķirt 2967 EUR papildu amata vienības "skolotāja palīgs" ieviešanai Olaines pirmsskolas izglītības
iestādē "Magonīte" laika periodā no
2015. gada 1. augusta līdz 31. decembrim.
• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās sabiedrības (turpmāk - DKS)
"Vizbuļi 2" projektu "DKS "Vizbuļi 2"
koplietošanas iekšējās melioratīvās
(centrālās) sistēmas sakārtošana"
par kopējo summu 1958,41 EUR ar
līdzfinansējumu 1566,73 EUR no
pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļas "Notekūdeņu apsaimniekošana".
• Atbalstīt dārzkopības sabiedrības
(turpmāk – d/s) "Liepas" projektu
"D/s "Liepas" iekšējā koplietošanas
ceļa asfaltbetona seguma izbūve"
par kopējo summu 4007,52 EUR ar
līdzfinansējumu 3206,02 EUR apmērā no pašvaldības pamatbudžeta
izdevumu sadaļas "Autotransports".
• Atbalstīt DKS "VEF-Baloži"
projektu "Koplietošanas zemes labiekārtošana (iekšējo ceļu uzlabošana) DKS "VEF-Baloži" 1. sektorā"
par kopējo summu 16 788,98 EUR
ar līdzfinansējumu 80% apmērā no
iesniegtā projekta realizēšanai nepieciešamā finansējuma (no saņemtā
NIN), kas sastāda 13 431,18 EUR.
• Apstiprināt grozījumus Olaines
novada ceļu seguma rekonstrukcijas programmā 2011.–2020. gadam,
t.sk. apstiprināt 2015. gadā veicamos ceļu, ielu, gājēju celiņu un iekšpagalmu segumu atjaunošanas un
izbūves darbus Olaines novadā.
• Pieņemt dāvinājumu (ziedojumu)
700 EUR apmērā no ziedotāja SIA
"AUTO KADA" ar mērķi iegādāties
Olaines Kultūras centra vidējās pa-

audzes deju kolektīva "Janita" dalībnieku mēģinājumu tērpus.
• Piešķirt Fjodorovu ģimenei vienreizēju materiālo palīdzību sakarā ar
Fjodorovu ģimenes Dimanta kāzu
jubileju.
• Apstiprināt nolikumu Nr. 8 "Par
finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un
izlietošanu".
• Atlikt Olaines pieaugušo un
bērnu bibliotēkas rekonstrukcijas
projekta ēkā Veselības ielā 7, Olainē, realizāciju 2015. gadā. Plānot
līdzekļus Olaines novada pašvaldības 2016. gada budžetā Jaunolaines
sporta zāles būvniecībai. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ģ. Batragam meklēt iespējas piesaistīt ES
fonda līdzekļus ēkas Veselības ielā
7, Olainē, renovācijai.
• Ievēlēt Līgu Margevičus par
Olaines novada bāriņtiesas locekli uz bāriņtiesas pilnvaru laiku līdz
2019. gada 29. septembrim. Atļaut
L. Margevičus savienot bāriņtiesas
locekļa amatu ar Valsts policijas
Rīgas reģiona pārvaldes Olaines
iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
inspektora amatu.
• Finansiāli atbalstīt (220 EUR
apmērā) P. P. dalību Latvijas Jauniešu Pūtēju orķestra radošajā vasaras
nometnē un dalību Pasaules pūtēju
orķestru festivālā un konkursā Austrijā 2015. gadā no 21. jūlija līdz
2. augustam.
• Piešķirt braukšanas izdevumu
kompensāciju bērna invalīda A. K.
vecākam J. K. 140 EUR mēnesī uz
laiku no 2015. gada 1. septembra
līdz 2016. gada 31. maijam transporta nodrošināšanai no dzīvesvietas
līdz Rīgas 3. speciālajai pamatskolai
un atpakaļ.
• Piešķirt braukšanas izdevumu
kompensāciju bērna invalīda D. R.

vecākam A. R. 140 EUR mēnesī uz
laiku no 2015. gada 1. septembra
līdz 2016. gada 31. maijam transporta nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz Rīgas 71. vidusskolas Bērnu
invalīdu izglītības un rehabilitācijas
centra skolēnu autobusa pieturvietai
Rīgā un atpakaļ.

pu Nr. 4 16,30 m² platībā un Nr. 31
11,4 m² platībā nomu 5.2.1. punkta
saistību izpilde".

• Piešķirt braukšanas izdevumu
kompensāciju bērna invalīda E. E.
vecākam S. E. 140 EUR mēnesī uz
laiku no 2015. gada 1. septembra
līdz 2016. gada 31. maijam transporta nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz Rīgas 71. vidusskolas Bērnu
invalīdu izglītības un rehabilitācijas
centra skolēnu autobusa pieturvietai
Rīgā un atpakaļ.

• Atsavināt pašvaldības dzīvokli Zemgales ielā 21, Olainē. Slēgt
pirkuma līgumu ar dzīvokļa īrnieku
T. N. par pašvaldībai piederošā vienistabas dzīvokļa Zemgales ielā 21
(25,70 m² platībā) atsavināšanu.

• Atļaut I. L. savienot Olaines novada pašvaldības policijas inspektora amatu ar SIA "NLL" jurista amatu.

• Atzīt, ka Olaines pilsētas zemes
komisijas darbība ir izbeigusies sakarā ar likuma "Par zemes reformu
Latvijas Republikas pilsētās" 6. panta 4. punktā, 8. panta 1. punktā un
2. pantā noteikto pasākumu izpildi.

• Pieņemt saistošos noteikumus
Nr. 8 "Par grozījumiem Olaines novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 1 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2015. gadam"".
• Iznomāt telpas 12 m² platībā,
Meža ielā 2, Jaunolainē, SIA "Lattelecom" no 2015. gada 1. jūlija līdz
2017. gada 31. janvārim. Noteikt
nomas maksu par vienu nomas telpas m² mēnesī 3,13 EUR (ar PVN).
Nomas maksā ir iekļauta maksa
par nomas telpu apkuri. Kopējā
nomas maksas summa mēnesī ir
37,56 EUR (ar PVN).
• Slēgt vienošanos pie 2011. gada
4. novembra un 2014. gada 10. februāra līguma par nekustamā īpašuma
Stadiona ielā 2, Olainē (peldbaseina
ēka), nedzīvojamo telpu Nr. 4 16,30
m² platībā un Nr. 31 11,4 m² platībā nomu, papildinot līguma 5.2.1.
punktu ar 5.2.1.1. apakšpunktu šādā
redakcijā: "NOMNIEKAM laika periodā no 2015. gada 15. jūnija līdz
2015. gada 1. septembrim tiek pārtraukta Līguma par nedzīvojamo tel-

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

Aizliegums ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Olaines novada dome 2010. gada
18. jūnija sēdē pieņēma saistošos
noteikumus Nr. 9 "Par aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Olaines novadā", kuros
bija noteikts aizliegums audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus uz
pieciem gadiem, tas ir, līdz 2015.
gada 19. augustam.
Līdz ar to pašvaldībai bija jāpieņem
lēmums – pagarināt vai nepagarināt

termiņu aizliegumam audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Olaines novada teritorijā.
Lai ģenētiski modificētie organismi
neradītu negatīvu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi,
lai saglabātu dabisko bioloģisko
daudzveidību un veicinātu ilgtspējīgu vietējās lauksaimniecības attīstību, Olaines novada dome 2015.
gada 20. maijā pieņēma lēmumu

Saistošie noteikumi Nr. 9
"Grozījumi 2010. gada 18. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9
"Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Olaines novadā""
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2015. gada 22. jūlija sēdes
lēmumu (8. prot., 25. p.).
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma
22. panta otro daļu un likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
13. punktu. Stājas spēkā no 27.08.2015.
Izdarīt Olaines novada domes 2010. gada 18. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 9 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Olaines novadā" šādus grozījumus:
1. aizstāt 2. punktā vārdus "uz pieciem gadiem" ar termiņu
"līdz 2020. gada 19. augustam";
2. svītrot 4. punktu.

"Par nodomu pagarināt termiņu aizliegumam ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Olaines novada
pašvaldības teritorijā", ar kuru informēja sabiedrību par nodomu pagarināt termiņu aizliegumam audzēt
ģenētiski modificētos kultūraugus
Olaines novada pašvaldības teritorijā uz pieciem gadiem – līdz 2020.
gada 19. augustam – un aicināja sabiedrību līdz 2015. gada 7. jūlijam
izteikt priekšlikumus un iebildumus.
Ņemot vērā, ka noteiktajā termiņā
iedzīvotāju priekšlikumi un iebildumi nav saņemti, tika pieņemts
lēmums apstiprināt Olaines novada
domes saistošos noteikumus Nr. 9
"Grozījumi 2010. gada 18. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 9 "Par
aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Olaines novadā"", līdz ar to tika pagarināts
termiņš aizliegumam audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus līdz
2020. gada 19. augustam.
Saistošie noteikumi attiecas uz pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošām komercsabiedrībām, kas nodarbojas ar lauksaimniecību.

• Piekrist atsavināt zemes gabalu d/s "VEF Baloži" Nr. 608, Medemciemā, 0,0582 ha platībā zemes
nomniekam – B. D.

• Piekrist, ka SIA "Technicus" iegūst īpašumā 1/2 domājamo daļu no
zemes d/s "Puriņi" Nr. X (Jāņupe).

• Izslēgt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8080 006 0227,
0,7800 ha platībā no Rezerves zemes fonda. Noteikt, ka šis zemes gabals piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāms zemes grāmatā uz pašvaldības
vārda. Piešķirt šim zemes gabalam
nosaukumu "Auroras ceļš", Virši.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā.
• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma (turpmāk - NĪ) "Liepas" Nr. 46
zemes vienību un NĪ "Liepas" Nr. 47
zemes vienību, Jāņupē, vienā nekustamajā īpašumā ar zemes vienības
kopējo platību 0,1186 ha. Noteikt NĪ
lietošanas mērķi apvienotajai zemes
vienībai – individuālo dzīvojamo
māju apbūve.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektus NĪ "Mežrozītes", Jaunolainē,
NĪ Priežu ielā 38B, Jaunolainē, NĪ
"Lintes", Olaines pagastā.
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu NĪ "Vasara" Nr. 111, "Vasara" Nr. 114 un "Vasara" Nr. 117,

Viršos, izveidojot divus pastāvīgus
NĪ.
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu NĪ "Dūšeļ-Lindes" un
"VEF Baloži" Nr. 682, Medemciemā.
• Atļaut SIA "Joker LTD" organizēt totalizatoru un derību likmju pieņemšanu Zemgales ielā 37A, Olainē
(esošajā spēļu zālē).
• Izīrēt dzīvojamo telpu "Birznieki 1", Jaunolainē (49,20 m²), J. K.
• Piešķirt SIA "Maestro" nokavētā nodokļa parāda par 2013., 2014.,
2015. gadu un nokavējuma naudas
samaksas termiņa pagarinājumu, par
NĪ Zeiferta ielā X, Olainē, līdz 2015.
gada 31. decembrim.
• Piešķirt SIA "Gratija" nokavētā
nodokļa parāda par 2013. gada IV
ceturksni, 2014. gadu un 2015. gadu
un nokavējuma naudas samaksas
termiņa pagarinājumu, par NĪ Jelgavas ielā X, Olainē, un NĪ d/s "Ezītis"
Nr. X, Ezītī, līdz 2016. gada 27. jūnijam.
• Piešķirt I. M. nokavētā nodokļa parāda par 2010., 2011., 2012.,
2013., 2014. un 2015. gadu un nokavējuma naudas samaksas termiņa
pagarinājumu par NĪ "Stacija Baloži
māja Nr. X", Olaines pagastā, līdz
2016. gada 18. augustam.
• Grozīt 2010. gada 16. jūlija nomas līgumu ar SIA "Stream Networks", izsakot līguma 2.1. punktu
šādā redakcijā: "Nomas līgums stājas spēkā 2010. gada 1. jūlijā un ir
spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam".
• Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 34. panta trešo daļu, tika
noraidīti sagatavotie lēmuma projekti - "Par d/s "Vasara" koplietošanas zemes atsavināšanu zemes nomniekam DKS "Vasara"" un "Par d/s
"Virši" koplietošanas zemes atsavināšanu, pirkuma maksas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
ar zemes nomnieku kooperatīvo d/s
"Virši"".

Pieejams Olaines novada pašvaldības
2014. gada publiskais pārskats
2015. gada 17. jūnija Olaines novada domes sēdē tika apstiprināts
Olaines novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats. Tā mērķis
ir sniegt informāciju par Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu
darbību un izmaiņām Olaines novadā 2014. gadā, kā arī informēt par
finanšu līdzekļu izmantošanu un iegūto rezultātu. Publiskais pārskats
ir sagatavots kā informatīvs materiāls ikvienam Olaines novada
iedzīvotājam, kā arī citiem interesentiem.
Šis dokuments ir pieejams:
• Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24, Olainē),
• Jaunolaines Bibliotēkā (Meža ielā 2, Jaunolainē),
• Gaismu Bibliotēkā (Gaismas ielā 1-1, Stūnīšos),
• Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā (Zemgales ielā 33, Olainē),
• Olaines pagasta pārvaldē (Meža ielā 2, Jaunolainē),
• Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā),
• pašvaldības interneta mājas lapas www.olaine.lv sadaļā
"Dokumenti" – "Publiskie pārskati".

Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests"
bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs "OLAKS" laika periodā

no šī gada 31. augusta līdz 1. novembrim būs slēgts
sakarā ar veicamajiem remontdarbiem.
Gaidīsim uz nodarbībām centra jaunajās,
renovētajās telpās no 2. novembra!
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Pasākumi Olaines novadā augustā, septembrī
KAD

KAS

29.08. plkst. 11.00
29.08. no plkst. 17.00
05.09. plkst. 17.00
12.09.
12.09. plkst. 14.00
12.09. plkst. 16.00
17.09. plkst. 19.00
19.09.
Izstāde apskatāma
līdz 26.09.
Atklāšana 29.09.
plkst. 16.00, izstāde
no 29.09. līdz 31.10.

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)
"Mirdziņas tirdziņš"
Jaunolaines stadionā
"Country diena" Olainē un "Country" balle
Olaines Mežaparka estrādē
(spēlēs grupa "Jauna diena")
Pasākums "Rock Out"
Olaines Mežaparka estrādē
Tēvu dienas pasākums
Olaines Mežaparka estrādē
Jaunolaines Kultūras nama
Jaunolaines Kultūras namā
sezonas atklāšanas svētki
Izrāde bērniem "Visi kopā"
Jaunolaines Kultūras namā
Dzejas vakars, Raiņa un Aspazijas
Pie Olaines Kultūras nama
jubilejas gads, uzvedums "Vēstules"
(dramatiskais kolektīvs "Oda")
"Dzērveņu festivāls"
Olaines Mežaparka estrādē
IZSTĀDES (sīkāka informācija – www.olainesmuzejs.lv)
Izstāde "Gleznas. Keramika." (LMA keramiOlaines Vēstures un mākslas muzejā
kas maģistrante Kristīne Boļšedvorova)
Raimonda Valtera zīmējumu un
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
militāro formu izstāde

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Futbola sacensību grafikam aicinām sekot līdzi www.afaolaine.lv
Vislatvijas spēka diena
Olaines stadionā
12.09.
Atklātais Olaines Šaha kluba
Olaines Sporta namā,
13.09. plkst. 11.00
čempionāts ātrajā šahā 2015
Zemgales ielā 33A
Sporta pasākumu kopums "Olaine bez auto"
Olaines pilsētā
19.09. un 20.09.
Olimpiskā sporta diena
Olaines stadionā
25.09.
(Olaines novada izglītības iestādēm)
Olaines novada rudens kauss tenisā
Olaines stadiona tenisa kortā
Laiks tiks precizēts
IZGLĪTĪBA
Muzejpedagoģiskā nodarbība "Tā maksāja
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Ar iepriekšēju
olainieši" (pieteikšanās, zvanot uz 26105156)
pieteikšanos
Muzejpedagoģiskā nodarbība
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Ar iepriekšēju
"Olaines vēstures izpētes laboratorija"
pieteikšanos
(pieteikšanās, zvanot uz 26105156)
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos
un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Olaines novada dome 2015. gada 22. jūlija sēdē
pieņēma lēmumu "Par vienotu nekustamo īpašumu
Ziemeļi, Nomaļi un Modri Grēnēs, Olaines pagastā,
Olaines novadā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu"
(8. prot., 23. p.).
SIA "Medmale" (vienotais reģ. Nr. 40103356062)
un SIA "Balse" (vienotais reģ. Nr. 40003835177) ir
detālplānojuma pasūtītāji un finansētāji, zemes gabalu
"Ziemeļi" (kadastra Nr. 8080 003 0041), "Nomaļi"
(kadastra Nr. 8080 003 0042) un "Modri" (kadastra
Nr. 8080 003 0043) īpašnieki.
Nekustamie īpašumi "Ziemeļi", "Nomaļi" un
"Modri" Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines novadā
ir "Rūpnieciskās apbūves teritorija" (RR) 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 Grafiskās daļas karti
M1:10000. Sk. lēmuma 1. pielikumu.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta
Olaines novada pašvaldības būvvaldes speciāliste
teritoriālplānojuma un zemes ierīcības jautājumos
Aija Zandere.
Ar detālplānojumu materiāliem varēs iepazīties
elektroniskajā vidē Olaines novada pašvaldības
tīmekļa vietnes www.olaine.lv sadaļā "Attīstība" –
"Detālplānojumi".
Papildu informāciju un konsultācijas sniedz
Olaines novada pašvaldības būvvaldes speciāliste
teritoriālplānojuma un zemes ierīcības jautājumos
Aija Zandere un detālplānojuma izstrādātāja Māra
Kalvāne (tālr. 67860302, metrum@metrum.lv).

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2015. gada 18. jūnija līdz 19. augustam reģistrētie mirušie
Juršiene Jadviga, 84 gadus veca, 02.07.2015.
Zikova Vassa, 88 gadus veca, 01.07.2015.
Adamovs Pēteris, 75 gadus vecs, 10.07.2015.
Aļeksejeva Ņina, 77 gadus veca, 07.07.2015.
Čerņavskis Leonīds, 73 gadus vecs, 25.06.2015.
Ezermanis Arnolds, 87 gadus vecs, 08.08.2015.
Fjodorova Tatjana, 89 gadus veca, 28.07.2015.
Gamarņiks Aleksandrs, 65 gadus vecs, 02.08.2015.
Kočņeva Anna, 92 gadus veca, 05.08.2015.
Kosačeva Ļubova, 88 gadus veca, 14.08.2015.
Krupeņņikovs Aleksejs, 83 gadus vecs, 22.06.2015.

Ļeonovs Ruslans, 32 gadus vecs, 02.08.2015.
Martinsone Nadežda, 89 gadus veca, 18.06.2015.
Mālmeistare Olita Aleksandra,
90 gadus veca, 01.07.2015.
Naumova Valentina, 81 gadu veca, 28.06.2015.
Ņikitins Vitalijs, 42 gadus vecs, 17.07.2015.
Parhomenko Anatolijs, 76 gadus vecs, 17.06.2015.
Prostjakova Aleksandra, 99 gadus veca, 26.06.2015.
Roze Normunds, 50 gadus vecs, 28.06.2015.
Tavgeņa Janina, 74 gadus veca, 04.07.2015.
Sarma Ruta, 89 gadus veca, 18.06.2015.

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
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Olaines novada pašvaldība
sirsnīgi sveic
JŪLIJĀ
70. gadskārtā
Artjomovu Valentinu
Babru Rudīti
Birznieku Antoniju
Čukšu Jāni
Ivanovu Valentinu
Klievēnu Astrīdu
Maļcevu Fainu
Matuzoni Jūliju
Ondzuli Pēteri
Petrušinu Oļegu
Skļareviču Raisu
Tolstopjatovu Ņinu
Trofimovu Vairu
Vegneri Anitu
75. gadskārtā
Bogdanovu-Čulkovu
Vladimiru
Ciganovu Tatjanu
Kalniņu Ilzi
Kalvišu Mariju
Kratovsku Valentīnu
Lapiņu Visvaldi
Martjugu Virgīniju
Nitišu Aleksandru
Ņikonovu Vladimiru
Ostapenko Leonidu
Paeglīti Jāni
Seņutu Irinu
Siromjatnovu Jefimiju
Starikovu Annu
Stasilo Vandu
Šimukoviču Reginu
Vītolu Viju
Zapoļnaju Annu
80. gadskārtā
Budkieni Mariti
Dolgiševu Ņinu
Gertsonu Aldi
Jaceviču Česlavu
Kalniņu Jāni
Mazzālīti Maigu
Požiļenkovu Jūliju
Supjevu Zinaidu
85. gadskārtā
Gutakovsku Annu
Konstantinoviču
Jaņinu
Voitenko Juriju
92. gadskārtā
Zubricku Annu

AUGUSTĀ
70. gadskārtā
Alksnāju Anitu
Andžāni Ļubovu
Baumani Regīnu
Gaili Ausmu

Gricuku Janinu
Petrovu Vladimiru
Pimenovu Ludmilu
Pokladu Tatjanu
Reinicanu Genadiju
Romanovu Valentīnu
Simakovu Dzintru
Šakurovu Vladimiru
Veselovu Veru
Zujevu Viju
75. gadskārtā
Bērziņu Beātu
Ērkšķi Olgu
Gailumu Māru
Kažoku Jāni
Kiriloviču Anatoliju
Kirjanu Gaļinu
Liepu Gunti
Līci Ģirtu
Poļaku Mihailu
Priedi Intu
Soldatkinu Mariu
Timošenko Staņislavu
Tkačuku Adamu
Travkinu Svetlanu
Zolotuhinu Nadeždu
80. gadskārtā
Daņilovu Lidiju
Jeseļevu Svetlanu
Mastaviču Jefimiju
Semjonovu Mariju
Sokolu Jekaterinu
Sorokinu Ludmilu
Ščerbakovu Aleksandru
Zagdaju Leonidu
Zavolokovu Olgu
Ziminu Janīnu
85. gadskārtā
Bogdanoviču Janinu
Burecu Fedosiju
Dementjevu Mariju
Frīdenbergu Stefāniju
Geržatoviču Veroniku
Putniņu Kārli
90. gadskārtā
Češli Jāni
Ļebedjko Ivanu
Rjabovu Jevdokiju
91. gadskārtā
Švēdi Mildu
94. gadskārtā
Pauniņu Stefāniju
97. gadskārtā
Burkevicu Ernu
Ziņas par jubilāriem
uz 20.08.2015.

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.

