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OLAINES NOVADA AKTUALITĀTES
• Olaines novada pašvaldība
2015. gadā, dažādojot un uzlabojot iedzīvotāju atpūtas iespējas pie ūdens, papildus iepriekš
veiktiem uzlabojumiem veica arī
šādus darbus:
• Klīvēs (Līdumu karjerā) uzlika slidkalniņu, pievilkšanās
stieņus, uzara pludmales zonas teritoriju un pludmales volejbola laukuma pamatni;
• Jāņupes karjerā uzlika papildu bērnu rotaļu iekārtas: tīkla piramīdu, šūpoles ligzdu,
volejbola sietu, pievilkšanās
stieņus, soliņu (Jāņupes karjers atrodas Olaines novada
teritorijā, precīzāk – skat.
www.olaine.lv).
Aicinām baudīt vasaras priekus
Olaines novada atpūtas vietās,
kā arī ievērot tur sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību un rūpēties
par savu drošību. Atgādinām,
ka saskaņā ar Olaines novada
domes Saistošajiem noteikumiem Nr. 16 nav atļauts mazgāt
transportlīdzekli Olaines novada
sabiedriskajās vietās, t.sk. pie
ūdenstilpnēm.
• Pavasarī pašvaldība, izrādot
iniciatīvu, uzstādīja bērnu rotaļu iekārtas un laukumus, kā
arī sporta iekārtas 14 dārzkopības sabiedrībās: d/s "Tiltiņi",
d/s "Ostnieks", d/s "Liepas",
d/s "Druva", d/s "Vīksnas", d/s
"Tulpes", d/s "Zīles", d/s "Vaivadi", d/s "Virši", d/s "Komutators", d/s "Bitīte", d/s "Ieviņas
99", d/s "Pavasaris", d/s "Vasara". Vingrošanas iekārtas tika
uzstādītas arī šādās apdzīvotās
vietās – Birzniekos, Jaunolainē
(Pionieru ielā 87/89 un Meža
ielā 12), Olainē (Drustu gatvē 4).
Pēterniekos tagad ir jauns slidkalniņš un šūpoles.
• Šā gada jūlijā XI Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos Olaines novadu
pārstāvēs 352 dalībnieki. Esam
priecīgi, ka svētkos piedalīsies
Jaunolaines Kultūras nama bēr-

Rotaļu iekārtas Jāņupes karjerā Olaines novadā

Slidkalniņš uz pontona Klīvēs

Rotaļu laukums d/s "Liepas"

nu deju kolektīvs "Pienenīte", Olaines Kultūras nama deju kolektīvs
"Oļi", Olaines 1. vidusskolas tautas deju kolektīvs "Dzērve", Olaines 2. vidusskolas deju kolektīvs "Dzērvene", Olaines pirmsskolas
izglītības iestādes "Dzērvenīte" deju kolektīvs, Olaines Mūzikas un
mākslas kamerorķestris, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas jauniešu koris "Skandijs". Lai mūsu kolektīviem veicas!
• Par godu Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Magonīte"
(Jaunolainē) 50 gadu jubilejai maija mēnesī tās darbinieki, bērni un
viņu vecāki iestādes teritorijā bērnu veselības stiprināšanai izveidoja
Sajūtu taku. Taka veidota no dažādiem dabas materiāliem – čieku-

PRIORITĀTE – DZĪVOJAMĀ
FONDA SAKĀRTOŠANA
Dzīvojamās mājas, kā arī sabiedriskās ēkas, kas celtas periodā 1950.–
1990. g., fiziski noveco, tās ir ar zemu siltuma noturību – siltums aizplūst caur neblīviem logiem un durvīm, plānām sienām, nesiltinātu
bēniņu un jumta pārsegumu, sliktu pagraba pārseguma siltumizolāciju u.c. Lai to novērstu, nepieciešama kompleksa ēku renovācija ar
siltināšanu. Saprotot renovācijas lietderību, pašvaldība pakāpeniski
saved kārtībā savu īpašumu – publiskos objektus (jau ir nosiltinātas
pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, veselības centrs u.c.), rūpējoties gan par ekonomiskiem rādītājiem, jo apkures izmaksas nosiltinātajos objektos samazinās, gan par sava īpašuma tehnisko stāvokli,
gan par mūsu iedzīvotāju labsajūtu esošajos objektos. Renovācijas
rezultātu nevar vērtēt tikai naudas izteiksmē, jāatceras, ka renovācija
paildzina mājas dzīves ciklu. Bez siltumenerģijas ekonomijas cilvēki
arī iegūst gan augstu komforta līmeni, gan drošību, gan jaunas ēkas
iekšējās komunikācijas. Protams, nevar nenovērtēt arī ēku renovācijas pienesumu novada vizuālā tēla veidošanā. Kad šie jautājumi ir
sakārtoti, pašvaldība var iet tālāk pa attīstības ceļu.
Dzīvoklis ir viens no vērtīgākajiem cilvēka īpašumiem, tādēļ jautājumiem, kas saistīti ar dzīvokļa un kopīpašuma – daudzdzīvokļu
mājas – uzturēšanu, nedrīkst pievērsties virspusēji. Ja dzīvokļu īpašnieki nerūpēsies par savu īpašumu, t.sk. arī kopīpašumu, neuzturēs
to atbilstošā kārtībā, tad, ņemot vērā dzīvojamo māju tehnisko stāvokli, iedzīvotāji tuvākā vai tālākā nākotnē saskarsies ar to, ka viņu
dzīves vides apstākļi būs neapmierinoši. Ja raugāmies pēc sliktākā
scenārija, tad kādu dienu cilvēkiem, iespējams, nebūs, kur dzīvot...
Otrs aktuālais jautājums ir maksas par siltumu samazinājums. Renovētajos objektos izmaksas par siltumu ir zemākas, tas saistīts gan ar
renovācijas tehnoloģiju, gan ar racionālu un taupīgu saņemtā siltuma
izlietošanu, kuru var regulēt paši iedzīvotāji. Ir jāatceras, ka, kompleksi nosiltinot daudzdzīvokļu māju, tas ir, visas ārsienas, bēniņu
stāvu un pagrabstāvu konstruktīvos elementus, uzlabojot ventilācijas
sistēmu, māju iedzīvotājiem uzlabojas dzīvojamā fonda energoefektivitāte un kvalitāte. Bet, protams, iedzīvotāju jeb daudzdzīvokļu
namu atsevišķo īpašumu īpašnieku kopīgais pozitīvais lēmums ir
galvenais priekšnoteikums mājas renovācijas un siltināšanas procesa
uzsākšanai.
Cilvēki bieži vien prasa, lai apsaimniekotājs mājā nomaina caurules,
uzliek jaunu jumta segumu, nosiltina pagrabu utt., bet, ja sarēķina,
cik izmaksā katrs atsevišķs darbs, iznāk, ka vienkāršāk ir uzreiz renovēt māju. Rezultāts būs daudz labāks. Iedzīvotājiem finansiāli izdevīgāk ir veikt mājas siltināšanu un atmaksāt kredītu, panākot sava
dzīvokļa vērtības pieaugumu un iespēju dzīvot sakārtotā vidē, nekā
nedarīt neko un maksāt par pašreizējo enerģijas patēriņu, jo šī maksa
var būt lielāka par siltinātas mājas siltuma patēriņa un kredīta atmaksas kopējo maksājumu.
Jāpiebilst, ka Olaines novadā piecām daudzdzīvokļu mājām veikta
visas ēkas fasādes siltināšana, bet 14 mājām veikta ēkas gala sienu
siltināšana (pavisam Olaines novadā ir 149 daudzdzīvokļu mājas).
Saprotot jautājuma nopietnību, kā arī apzinoties to, ka Olaines novadā gandrīz visi dzīvokļi ir privatizēti (izņemot ap 200 pašvaldībai
piederošus dzīvokļus), tātad ir privātīpašums, aicinām iedzīvotājus
domāt par savu īpašumu un, izvērtējot savas iespējas, pieteikties ES
finansējumam un renovēt mājas. Nākotnē renovācijas izmaksu atbalsts no ES fondiem nebūs tik liels kā iepriekš.
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"KĀ DZĪVOT LABĀK?"

Reizēm mēs vēlamies mainīt savu dzīvi uz labo pusi, bet nezinām, kā to izdarīt. Šā iemesla dēļ ir derīgi
sazināties ar līdzcilvēkiem, kuri jau nostaigājuši grūto ceļu, varbūt uzsituši punus pierē, bet panākuši labvēlīgu rezultātu. Olaines pilsētas dzīvokļu īpašnieki – māju vecākie – stāsta, ko viņi ir paveikuši kopā ar
savas mājas iedzīvotājiem, kā viņiem gāja ar mājā veiktajiem labiekārtošanas darbiem, kā arī pauž savu
viedokli par to, vai ir vērts veikt mājas renovāciju.
Felikss Ciunels,
Zemgales iela 21
To, ka mājai, kas kādu laiku bija
bez vecākā, atkal ir vajadzīgs
viens "galvenais" cilvēks, Felikss apjauta laikā, kad mājai tika
nojaukti dūmeņi, bet iedzīvotāju
viedoklis iepriekš par to nebija
noskaidrots. Tāpat jau dažus gadus bija "iesaldēts" projekts par
jumta renovāciju. Tā kā Felikss,
kas pēc izglītības pats ir būvinženieris, saprata, ka nevēlas
vairs turpmāk dzīvot nesakārtotā vidē, viņš aicināja uz sarunu
savas mājas 55 dzīvokļu īpašniekus. Tika nolemts, ka Felikss
turpmāk pildīs mājas vecākā pienākumus, un viņš arī uzreiz sācis
aktīvi darboties. Pirmais darbiņš,
kas tagad tiek realizēts, ir mājas
jumta seguma maiņa un bēniņu
siltināšana. Felikss ir noskaņots
optimistiski un stāsta, ka noteikti plāno apspriest ar kaimiņiem
arī iespēju pilnībā renovēt māju.
Viņš norāda, ka nebūtu prātīgi
laist garām šādu iespēju tieši tagad, jo, viņa ieskatā, ņemot vērā
pašvaldības iesaisti, šis ir viens
no labvēlīgākajiem brīžiem, kad
vienoties par renovācijas sākšanu. Pagaidām, kamēr ideja par
renovāciju ir tikai iedzīvotāju
prātos, Felikss spriež, ka visneskaidrākā ir projekta finansiālā
daļa, kas iedzīvotājos arī raisīs
visvairāk jautājumu. Viņš norāda, ka saprot, ka siltums nākotnē
lētāks nepaliks, tāpēc ir jārīkojas
jau tagad, un ir vērsies ar iesniegumu uzņēmumā "Olaines ūdens
un siltums", lai saprastu, kā rīkoties, lai visu procesu iekustinātu.
Viņš arī norāda, ka renovācija atmaksātos piecu gadu laikā, jo neesot zināms, vai arī turpmāk apkurei Olainē izmantos gāzi, taču
jebkurā gadījumā apkures cenas
nākotnē celsies, un siltinātā mājā
siltuma patēriņš būs mazāks, tātad – mazākas arī izmaksas. Viņš
pat uzskata, ka, maksājot kredītu, ikmēneša maksājums pretstatā ietaupījumam par siltumu
jau pēc gada būtu "pa nullēm".
Felikss norāda arī to, ka renovēta
īpašuma vērtība celsies jebkurā
gadījumā, un jānovērtē arī ieguvums – sakārtota vide.
Jautra Mūrniece,
Jelgavas iela 30
Jautras kundze mājas vecākā
pienākumus pilda nu jau vienpadsmito gadu. Viņa stāsta, ka
mājai jau ir siltinātas gala sienas, salabots jumts, nomainītas
notekcaurules un ventilācijas lūkas. Mājas vecākā atzīst, ka, lai
gan līdz šim jau izdarīts tiešām
daudz, tomēr nemaz tik viegli tas
nav nācis. Mājā ir 60 dzīvokļi, un
liela daļa iedzīvotāju ir pensionāri, kas nav tā turīgākā sabiedrības daļa. Kā ar nelielu ironijas
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piedevu norāda Jautras kundze,
tad nesen mājai apritēja apaļa jubileja – 40 gadi, un tāpēc mājas
iedzīvotāji pacentušies savam
miteklim sagādāt arī "dāvanas",
proti, ir veiksmīgi nomainīti arī
mājas stāvvadi. Jautras kundze
saka – negribas jau lielīties, bet
ir gandarījums par paveikto, jo
apkures sezonā visu padarīto
darbiņu rezultātā apkures izmaksas mājā ir vienas no zemākajām
Olainē, efekts ir panākts, tomēr
negribas apstāties pie jau padarītā, tāpēc, ja iedzīvotāji piekritīs, tad Jautras kundze gatava arī
darīt visu, lai mājā tiktu īstenota
renovācija. Tiesa, pagaidām esot
jānogaida, jo īsti vēl nav zināma
kārtība, kādā tas viss novadā tiks
realizēts. Bet, ja kaimiņi, kas
līdz šim mājas uzlabošanā ir ieguldījuši savus līdzekļus, būs ar
mieru, tad uzņēmīgā mājas vecākā centīsies, lai mājvieta iegūtu
jaunu veidolu.
Tatjana Luņova,
Drustu gatve 10
Drustu gatves 10. nams ekspluatācijā tika nodots 1988. gadā, un
ir viena no salīdzinoši jaunākajām Olaines daudzdzīvokļu mājām. Laiks no 2001. gada līdz
2009. gadam bijis savdabīgs ar
to, ka mājas apsaimniekotājs nebija "Olaines ūdens un siltums",
bet gan pašu iedzīvotāju kooperatīvs, kura valdes priekšsēdētāja bija Tatjana, kura arī ir mājas
vecākā kopš 2009. gada rudens,
kad par apsaimniekotāju kļuva
"Olaines ūdens un siltums". Viņa
atzīst, ka līdz šai dienai mājā ir
diezgan daudzi darbi izdarīti, kas
lielā mērā ir pateicoties faktam,
ka savulaik iedzīvotāji vienojušies par augstāku apsaimniekošanas maksu, no kuras var veidot uzkrājumus, no kā savukārt
īstenot dažādus labiekārtošanas
darbus. Jau iepriekš kāpņu telpā tika veikta logu nomaiņa un
kosmētiskais remonts. Tatjana
uzsver, ka tas noticis pēc pašu
iedzīvotāju iniciatīvas, un galu
galā visi ir apmierināti, ka kāpņu
telpas, kurās sākotnēji nebija pat
durvju, tagad ir sakoptas.
Šobrīd ar Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu tiek realizēta mājas daļēja
renovācija, proti, īstenots jumta
remonts un bēniņu siltināšana, ir
nomainīti stāvvadi un guļvadi,
kā arī šogad tiek siltinātas mājas
gala sienas un cokols.
Rolands Jurēvičs,
Zeiferta iela 16
Rolands, kurš mājas vecākā pienākumus 90 dzīvokļu namā ir uzņēmies nu jau aptuveni 15 gadu
garumā, atceras, ka savulaik viņa
māja bijusi viena no sliktākajām,
kas nodotas ekspluatācijā, pat

radiatorus dzīvokļos iedzīvotāji
uzstādījuši paši un veikuši cita
veida remontus, pirms ievākties
uz dzīvi šajā namā.
Rolanda kunga vadībā Zeiferta
ielas 16. namā un tā pagalmā īstenoto darbu saraksts ir ļoti garš.
Viens no pirmajiem darbiem
bija asfalta ieklāšana, un, tā kā
pie mājas bija arī liela bedre, tās
aizbēršanai tika atvestas vairāk
nekā 20 mašīnas ar zemi. Tāpat
5-6 metru attālumā no mājas
tika likvidēti koki, tādējādi pasargājot māju no lieka mitruma
un ēnas, un to vietā iesēts zālājs.
Viņš arī stāsta, ka savulaik veikts
remonts kāpņu telpās, nomainīti
visi stāvvadi. Pagrabs esot bijusi
visīstākā "miskaste", jo tajā varēja ieiet tikai gumijas zābakos, tāpēc pagraba līmenis tika pacelts
ar šķembām par aptuveni 30 cm.
Arī tehniskais koridors esot bijis, maigi izsakoties, briesmīgs.
Tas bija jātīra vairākas dienas, jo
nav noslēpums, ka ir cilvēki, kuriem ir pārāk grūti aiznest savu
miskastes maisu līdz atkritumu
tvertnei, vieglāk izmest kaut kur
pie mājas... Runājot par tehnisko koridoru, Rolands arī piemin
izcīnīto cīņu ar "kaķu tantēm",
un kaķi no tehniskajām telpām
tagad ir "izmesti". Cilvēkiem ir
grūti aptvert, ka šie dzīvnieciņi
no caurulēm skrāpē un plēš nost
siltumizolāciju. Visa iepriekšminētā dēļ tehniskā koridora atslēga tagad ir tikai mājas vecākajam
un santehniķim. "Elektrība visā
mājā ir savilkta, un kāpņu telpas
ir kārtībā", norāda Rolands, piebilstot, ka visilgāk ievilkās jumta remonta jautājumi, par ko ilgi
nevarēja vienoties iedzīvotāji,
un uz kādu laiku jautājums pat
bija "iesaldēts". Galu galā tomēr
vienošanās par jumta remontu tika panākta, un visi tagad ir
laimīgi. "Gala sienas arī nosiltinājām – cita lieta!" savu gandarījumu pauž Rolanda kungs, un
piebilst, ka vajadzētu nosiltināt
arī atlikušās sienas, jo apkures
jautājums ir lielākā problēma,
proti, ja vienā dzīvoklī ir +16
grādi, otrā ir +21 grāds, tad grūti
atrast variantu, kas apmierinātu
visus kaimiņus. Viņš arī atgādina, ka viņa mājas iedzīvotāji
ir vieni no retajiem pilsētā, kas
jau 2005. gadā vienojās maksāt
palielinātu
apsaimniekošanas
maksu, lai veidotos uzkrājumi
dažādiem mājas remontdarbiem
un uzlabojumiem. Turklāt Rolands norāda, ka šie maksājumi
varētu būt pat vēl lielāki, un par
sasniegto rezultātu savā mājā pateicas arī "Olaines ūdens un siltums" darbiniekiem, jo viss paveiktais ir sasniegts tikai sadarbojoties un uzklausot. Joprojām
esot grūti pārliecināt cilvēkus,
kas uzskata, ka viņu mājās uz-

Dzīvojamais fonds (daudzdzīvokļu mājas)
Olaines novadā (Olaines pilsētā un Olaines pagasta teritorijā)
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1972.
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1975.
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Stacija Olaine 1
Kūdras 7 (pārbūvēta 2007.)
Bērzpils 10-01
Kūdras 10
Kūdras 21
Kūdras 25, Birznieki 2
Kūdras 18
Zemgales 10, Zemgales 14, Zemgales 16,
Zemgales 20, Rīgas 8
Stacija Baloži 1, Rīti – 2
Zemgales 4, Zemgales 6, Zemgales 11, Zemgales 13,
Zemgales 15, Zeiferta 5, Baznīcas 13
Baznīcas 11, Stacija Baloži 2
Stacijas 14, Zeiferta 1, Zeiferta 3, Baznīcas 6
Zeiferta 9, Zemgales 8, Zemgales 19, Zemgales 21,
Kūdras 15, Baznīcas 8
Stacijas 10, Stacijas 18, Stacijas 22, Zeiferta 12,
Zemgales 2, Zemgales 27, Baznīcas 4
Jelgavas 7, Kūdras 11, Kūdras 13, Stacijas 24
Jelgavas 9, Zeiferta 14, Zeiferta 16, Zeiferta 24,
Gaismas 1
Zemgales 18, Zemgales 22, Zemgales 23,
Zemgales 25, Zemgales 28, Zeiferta 20, Kūdras 3,
Baznīcas 7, Pēternieki 70
Stacijas 20, Zemgales 12, Gaismas 2, Birznieki 1
Skolas 2, Stacijas 12, Kūdras 4, Baznīcas 5,
Stacija Baloži Nr.3
Jelgavas 22, Jelgavas 26, Jelgavas 30
Jelgavas 16, Kūdras 23, Zemgales 35, Gaismas 3,
Stacija Baloži 4
Jelgavas 28, Kūdras 17, Pēternieki 71
Jelgavas 24, Zemgales 30
Gaismas 4
Jelgavas 12, Jelgavas 18, Jelgavas 20, Zemgales 32
Jelgavas 14, Zemgales 34, Meža 18
Stacijas 40
Stacijas 36, Zemgales 41, Zemgales 45, Kūdras 14,
Meža 16, Gaismas 5
Stacijas 34, Stacijas 38, Pionieru 84
Parka 12
Zemgales 43, Zemgales 47, Meža 5, Meža 10
Kūdras 6, Parka 4, Stacijas 42
Parka 8, Parka 16, Meža 7, Meža 8
Parka 6, Stacijas 32, Zemgales 49, Pionieru 85,
Pionieru 86, Pionieru 87, Pionieru 89, Pionieru 91
Meža 4, Meža 6, Meža 9, Gaismas 6
Drustu g. 10, Parka 2, Parka 10, Kūdras 19,
Pionieru 88
Parka 7, Parka 11, Parka 13, Parka 14, Pionieru 92
Zemgales 51, Stacijas 46
Pionieru 90
Parka 1, Meža 14
Drustu g. 8
Stacijas 44
Zeiferta 7
Drustu g. 4
Dalbes 8

labojumi ir jāveic kādam citam
par kāda cita naudu. "Gribu ieteikt nebaidīties no renovācijas,"
noslēgumā piebilst Rolands, atbildot uz jautājumu, kāds būtu
viņa aicinājums citiem Olaines
iedzīvotājiem. Viņš norāda, ka
loģiski domājošie uzņemsies
sākt māju renovāciju, jo šobrīd
ir izdevīgākais brīdis, proti, būs

pieejama Eiropas nauda, projektus finansiāli atbalstīs arī novada
dome, un projekta izmaksas pašiem iedzīvotājiem noteikti būs
mazākas nekā pirms kādiem trīs
gadiem. "Iesaku visiem apdomāt
šo iespēju, un obligāti atcerēties
par ventilācijas sistēmu nepieciešamību, un galu galā – ekonomiskais ieguvums būs visiem!"

SVARĪGI ZINĀT
1. Pieņemot kopsapulcē lēmumu par procesa uzsākšanu,
līdz pilnībā renovētai ēkai būs
vajadzīgi 6-18 mēneši. Laba
rezultāta priekšnoteikums ir
arī operatīva svarīgu lēmumu
pieņemšana kopsapulcēs.
2. Lēmums par projektēšanas
uzsākšanu nenozīmē renovētu
ēku un iztērētu naudu. Tas ir
pirmais solis garajā procesā.

3. Lai process noritētu veiksmīgi, no mājas nepieciešams
pārstāvis, kas piedalās visos
procesos, no projektēšanas
līdz darbu nodošanai "Altum".
4. Pirms projekta izstrādes
skaidri jāzina, kādus darbus
plānots veikt un kādus – nē.
5. Speciālisti iesaka kompleksus
daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas risinājumus – veikt
renovāciju pilnībā, sakārtojot

fasādes, inženiertīklus (arī kanalizāciju un ūdeni), jumtu un
bēniņus, pagrabu un koplietošanas telpas, ventilāciju.
6. Galīgās būvniecības izmaksas
tiek noteiktas iepirkuma procedūras/konkursa kārtībā, ko
organizē darbu pasūtītājs.
7. Ja izmaksas neatbilst plānotajām un Jūsu iespējām, pirms
ir uzsākta būvniecība un
veikts aizņēmums, vienmēr
var apstāties un pateikt "NĒ".

novērtējams ieguldījums novada
attīstībā.
Tie iedzīvotāji, kuri kaut kādu
iemeslu dēļ neapmeklēja šos
seminārus, vēl neko nav nokavējuši. Papildu informāciju par
renovācijas procesu un finansējuma iespējām, kā arī citiem ar
renovāciju saistītiem jautājumiem iedzīvotāji var saņemt AS
"Olaines ūdens un siltums", SIA
"Zeiferti", Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļā (Māris
Grasis, Zemgales iela 33, Olaine,
411. kab., tālr. 67146017,
29455101).
Mēs vēlamies, lai mūsu iedzīvotāji būtu gatavi iesaistīties jaunajā programmā, tiklīdz tā tiks
atvērta. Mēs vēlamies palīdzēt
sakārtot un uzlabot dzīvojamo
fondu, vēlamies, lai cilvēki dzīvotu komfortā, tāpēc esam izskatījuši pašvaldības iespējas, un ar
2015. gadu pašvaldība uzsāka atbalsta programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu realizēšanai. Apzinoties,
ka dzīvojamā fonda tehniskais
stāvoklis Olainē, Jaunolainē un
Gaismās ir slikts, un ņemot vērā,
ka iedzīvotāju maksātspēja ir
ierobežota, pašvaldība no savas
puses apņēmusies iedzīvotājus
atbalstīt un paredzējusi finanšu

līdzekļus (vairāk nekā 160 000
EUR) māju (kurās pieņems pozitīvu lēmumu par renovāciju)
energoaudita veikšanai, tehniskā
projekta izstrādei un renovācijas
projekta pieteikuma sagatavošanai ES finansējuma saņemšanai,
lai veicinātu cilvēku aktivitāti
viņu īpašuma (daudzdzīvokļu
māju) sakārtošanā ar energoefektivitātes projektu īstenošanas palīdzību. Tāpat pašvaldība
ieplānojusi finanšu līdzekļus ar
daudzdzīvokļu māju renovāciju saistīto procentu maksājumu
segšanai.

 Turpinājums no 1. lpp.
Tāpēc aicinām daudzdzīvokļu
māju dzīvokļu īpašniekus nepalaist garām pēdējo iespēju nosiltināt māju ar maksimālu ES
fondu atbalstu šajā programmā,
kuru plānots atvērt 2015. gada
rudenī. Pašvaldība nevar izdarīt
šo darbu – renovēt daudzdzīvokļu mājas – iedzīvotāju vietā, tas
ir jādara pašiem iedzīvotājiem,
taču mēs varam un gribam jūs
atbalstīt. Lai palīdzētu iedzīvotājiem izprast renovācijas
nepieciešamību un būtību, projekta īstenošanas procesus un
ieguvumus, 2015. gada pavasarī
esam rīkojuši seminārus Olainē,
Jaunolainē un Gaismās. Esam
pateicīgi tiem iedzīvotājiem,
kuri izrādīja interesi par māju
renovāciju un apmeklēja šos
seminārus. Priecē, ka semināri
bija lietderīgi, par ko liecina renovācijas jautājumu virzība pēc
tiem. Aktīvie iedzīvotāji jau ir
vērsušies AS "Olaines ūdens un
siltums" pēc papildu informācijas un ar lūgumiem organizēt atsevišķu māju kopsapulces, kuras
būs saistītas ar konkrētu māju
renovācijas projektiem. Pateicamies šiem iedzīvotājiem, kā arī
tiem, kuri uzņemsies savas mājas renovācijas projekta virzību,
jo šis ir ļoti smags darbs un ne-

Aicinu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus izprast dzīvojamā
fonda sakārtošanas nepieciešamību un iesaistīties šā jautājuma
risināšanā. Pašvaldība pirmo soli
jau ir spērusi, atbalstot iedzīvotājus un paredzot līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu realizēšanai,
nākamais solis jāsper iedzīvotājiem. Pozitīva lēmuma gadījumā
priekšā ir garš un sarežģīts ceļš,
bet tas ir tā vērts. Uzdrošinieties!
Kopā mums izdosies!
Ar cieņu, Andris Bergs
Olaines novada domes
priekšsēdētājs

PAR NODOMU PAGARINĀT TERMIŅU AIZLIEGUMAM
AUDZĒT ĢENĒTISKI MODIFICĒTUS KULTŪRAUGUS
OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ
Vēlamies informēt par nodomu pagarināt termiņu aizliegumam audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus
audzēšanai Olaines novada pašvaldības teritorijā uz pieciem gadiem – līdz 2020. gada 19. augustam.
Olaines novada iedzīvotāji un citi sabiedrības pārstāvji priekšlikumus vai iebildumus var iesniegt rakstveidā Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (Zemgales ielā 33,
Olainē, Olaines novadā, LV-2114) un Olaines pagasta pārvaldē (Meža iela 2, Jaunolainē, Olaines novadā,
LV-2127) līdz 2015. gada 7. jūlijam.

"OLAINES DOMES VĒSTIS" NĀKAMAIS NUMURS
IZNĀKS 2015. GADA AUGUSTĀ

Iecere
par renovāciju
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2
3

Iedzīvotāju informēšana un lēmumu pieņemšana

• Jūs iegūstat pilnībā renovētu ēku, kurā tuvāko 20 gadu
laikā nav nepieciešams novērst avārijas, nav nepieciešami
kārtējie remonti;
• uzlabojas mājas iekšējais klimats un komforts;
• Jūs iegūstat iespējas pašiem regulēt temperatūru
dzīvoklī;
• Jūs maksāsit par Jūsu patērēto siltumu;
• palielinās nekustāmā īpašuma vērtība;
• samazinās ēkas ekspluatācijas izmaksas;
• samazinās izmaksas par siltumu;
• sakārtota vide.

PLĀNOTĀ SHĒMA "DAUDZDZĪVOKĻU
MĀJU RENOVĀCIJAS PROCESA VIRZĪBA
LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI"
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7
Projekta iesnieguma sagatavošana
un iesniegšana

KĀPĒC JĀVEIC DAUDZDZĪVOKĻU
ĒKAS RENOVĀCIJA?

Gandrīz visi dzīvokļi ir privatizēti. Tas nozīmē, ka tie ir iedzīvotāju privātīpašums. Daudzdzīvokļu ēkā iedzīvotājiem ir
arī kopīpašums, par kuru visiem
mājas dzīvokļu īpašniekiem jārūpējas. Kopīpašumā esoša
mājas daļa ir daudzdzīvokļu
mājas daļa, kas sastāv no ārsienām, dzīvokļus atdalošām sienām, jumta, bēniņiem, kāpņu
telpām, pagrabtelpām, kā arī
logiem, durvīm, komunikācijām, iekārtām un citiem ar mājas
ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistītiem elementiem, kas
nepieder pie dzīvokļa.

Dzīvokļu īpašnieku iesniegums mājas
apsaimniekotājam par vēlmi uzsākt
renovācijas procesu savā daudzdzīvokļu
mājā.
Iesniegums jāiesniedz AS "Olaines ūdens un
siltums" vai SIA "Zeiferti".
Aptaujas anketas nosūtīšana dzīvokļu
īpašniekiem.
Kopsapulce I
Informācijas sniegšana dzīvokļu īpašniekiem:
• par esošo situāciju;
• par renovācijas ieguvumiem;
• par ES un pašvaldības atbalsta iespējām;
• par aptaujas anketas saturu;
• par lēmumu pieņemšanas kārtību.
Dzīvokļu īpašnieki aizpilda aptauju,
kurā pieņem lēmumu par
• renovācijas uzsākšanu;
• pilnvaroto personu mājas renovācijas
procesa organizēšanai;
• mājas energoaudita un tehniskās
apsekošanas atzinuma sagatavošanu;
• dalību pašvaldības līdzfinansētajā
renovācijas projektā;
• vienkāršotās renovācijas projekta vai
būvprojekta sagatavošanu;
• būvniecības tāmes sastādīšanu.
Aptaujas rezultātu apkopošana un
informācijas nosūtīšana dzīvokļu
īpašniekiem par aptaujas rezultātā
pieņemtajiem lēmumiem.
Kopsapulce II
Tiek sniegta informācija dzīvokļu īpašniekiem:
• par energoaudita un tehniskās apsekošanas
rezultātiem;
• par paredzamajiem būvdarbiem;
• par paredzamajām kopējām būvdarbu
izmaksām.
Dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par
mājas renovācijas uzsākšanu.

Tiek sagatavots renovācijas projekta
pieteikums, t.sk.:
• dzīvokļu īpašnieku kopsapulces balsošanas
protokols;
• izziņa par daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas siltumenerģijas patēriņu;
• sertificēta energoauditora izstrādāts
ēkas energoaudita pārskats;
• būvvaldē saskaņots būvprojekts vai,
ja paredzēta vienkāršotā renovācija,
būvvaldē saskaņota apliecinājuma karte;
• u.c. dokumentācija.
Projekta pieteikuma iesniegšana finansiāla
atbalsta saņemšanai mājokļu siltināšanas
valsts programmas 2014. – 2020. gada
ietvaros.

Saņem
Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums

pa pastu!
Ja vēlaties saņemt "Olaines
Domes Vēstis" savā pastkastītē, 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 formā ir
atrodami www.olaine.lv
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ANKETA STŪNĪŠU (BĒRZPILS, BALOŽU STACIJA,
GAISMAS), MEDEMCIEMA, BIJUŠĀS LUBAUŠU
TERITORIJAS UN BIRZNIEKU IEDZĪVOTĀJIEM!
1. Maršrutā "Rīga – Gaismas – Lubauši – Jaunolaine – Olaine" darba dienās 2 reisu vietā caur
Gaismām ir ierosināts ieviest 2 papildu reisus katrā virzienā pa ceļu V13 (caur Tīraini), tālāk pa
A5 apvedceļu uz Birznieku ceļu un caur Lubaušu teritoriju.
2. Lūdzam iedzīvotājus paust savu viedokli par piedāvātajiem papildu autobusu reisu laikiem – kad
tie būtu jums aktuālāki. Lūgums norādīt mērķi, kur šajos laikos plānojat doties, lai izprastu un
iespēju robežās pielāgotos jūsu ērtībām.
RĪGA – GAISMAS – LUBAUŠI – JAUNOLAINE – OLAINE
DARBA DIENĀS
7.00 (esošs)
13.00 piedāvātais reiss		
17.40 piedāvātais reiss		

mums būtu ērts		
mums būtu ērts		

šajā laikā nav aktuāli
šajā laikā nav aktuāli

mums virzienā uz Olaini būtu aktuāls cits izbraukšanas laiks – _____________________,
lai nokļūtu_____________________________________________________________________
22.00 (esošs)
SESTDIENĀS, SVĒTDIENĀS UN SVĒTKU DIENĀS
13.00 (esošs)			
22.00 (esošs)			

izmantoju šo reisu		
izmantoju šo reisu		

šajā laikā nav aktuāli
šajā laikā nav aktuāli

OLAINE – JAUNOLAINE – LUBAUŠI – GAISMAS – RĪGA
DARBA DIENĀS

NEPALAID GARĀM
STARPTAUTISKO SPĒKAVĪRU
ČEMPIONĀTU OLAINĒ!
Šī gada jūnijā Latvijā viesosies
pasaules spēcīgākie atlēti, kuri
cīnīsies par uzvarētāja kausu
sacensībās "Strongman Champions League Latvia 2015", kuras
tradicionāli jau vairākus gadus
pēc kārtas notiek Olainē.
28. jūnijā plkst. 15.00 Olaines
stadionā pie Olaines 1. vidusskolas skatītājiem būs unikāla iespēja vērot čempionātu un just līdzi
saviem favorītiem. Divpadsmit
pasaules klases spēkavīri centīsies uzstādīt jaunus un uzlabot
vecos rekordus dažādos spēka
vingrinājumos.
Sacensībās startēs tādi pasaules līmeņa spēkavīri kā Kristofs
Radzikovskis (Krzystof Radzikowski), Vidas Blekaitis (Vidas
Blekaitis), Ole Martins Hansens
(Ole Martin Hansen), Alekss
Mūnens (Alex Moonen) un citi.
Sacensībās redzēsim arī mūsu
pašu labākos atlētus – Daini
Zāģeri, Oskaru Martužanu un
Didzi Zariņu. Spēkavīriem sava
meistarība būs jāpierāda sešos
vingrinājumos: "Mucu mešana",
"Pulkstenis", "Baļķa celšana uz
reizēm", "Vilkme no zemes",
"Spēka stafete" un "Spēka trepe".

Pasākumu vadīs un skatītājus
ar saviem komentāriem izklaidēs Armands Simsons. Skatītāji
varēs piedalīties dažādos konkursos, kā arī baudīt atraktīvus
priekšnesumus.
Pasākums tiek rīkots ar ģenerālsponsora SIA "AB BUILD",
Olaines novada domes un sponsoru "Olainfarm" un "Gas Company" atbalstu. Ieeja sacensībās
skatītājiem ir bez maksas.
Spēkavīru sporta čempionāts
"Strongman Champions Lea
gue" ir starptautiskas spēkavīru
sacensības, kurās pasaules līmeņa atlēti sacenšas par uzvarētāja
kausa un titula iegūšanu, kā arī
uzstāda jaunus rekordus. Ik gadu
sacensības tiek veidotas aptuveni 15 dažādos posmos, un katrs
no tiem tiek organizēts citā pasaules valstī. Čempionāta posmu
organizēšanā iesaistītas valstis
gan no Eiropas, Āzijas un Ziemeļamerikas, gan citām pasaules
vietām.
Pirmais starptautiskais spēkavīru sporta čempionāts "Strongman Champions League" tika
organizēts 2008. gadā. Zīmīgi,
ka čempionāts tika atklāts tieši
ar sacensību posmu Latvijā.

6.40 piedāvātais reiss		
vai
7.40 piedāvātais reiss		
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• Pašvaldība ir panākusi uzlabojumus divos autobusa maršrutos no Rīgas Jāņupes virzienā.
Ar 11. maiju ir spēkā izmaiņas
autobusa maršrutā Nr. 5171
"Rīga – Mežsētas – Vaivadi",
līdz ar to autobuss arī vasaras
sezonā turpinās kursēt pēc ziemas reisu grafika. Tas nozīmē,
ka iedzīvotāji, kuri izmanto šo

šajā laikā nav aktuāli

mums būtu ērts		

šajā laikā nav aktuāli

mums virzienā uz Rīgu būtu aktuāls cits izbraukšanas laiks – _____________________,
lai nokļūtu____________________________________________________________________
12.30 (esošs)			
15.30 (esošs)			

izmantoju šo reisu		
izmantoju šo reisu		

šajā laikā nav aktuāli
šajā laikā nav aktuāli

21.00 piedāvātais reiss 		
vai
22.00 piedāvātais reiss		

mums būtu ērts		

šajā laikā nav aktuāli

mums būtu ērts		

šajā laikā nav aktuāli

SESTDIENĀS, SVĒTDIENĀS UN SVĒTKU DIENĀS
11.00 (esošs)			
12.20 (esošs)			
21.00 piedāvātais reiss		
vai
22.00 piedāvātais reiss		

izmantoju šo reisu		
izmantoju šo reisu		
mums būtu ērts		

šajā laikā nav aktuāli
šajā laikā nav aktuāli
šajā laikā nav aktuāli

mums būtu ērts		

šajā laikā nav aktuāli

Lūgums savu viedokli darīt zināmu, atdodot aizpildītās anketas līdz 14. jūlijam
kādā no veidiem, kas jums ir ērtāks:
1) nosūtot elektroniski uz e-pastu pagasts@olaine.lv (anketa pieejama www.olaine.lv);
2) nosūtot uz faksu 67811292;
3) izsakot savu viedokli mutiski, zvanot uz tālr. 67962442 vai 67811290;
4) atdodot tās Gaismu bibliotēkā vai sociālajā dienestā (Stūnīšos);
5) ievietojot aizpildītās anketas brūnā pasta kastītē ar uzrakstu "Olaines pagasta pārvaldei"
pie Olaines pagasta pārvaldes durvīm, Jaunolainē, Meža ielā 2;
6) atdodot aizpildītās anketas Olaines pagasta pārvaldē, Jaunolainē, Meža ielā 2, 101./102. kabinetā
vai Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Olainē, Zemgales ielā 33.
Paldies par veltīto laiku! Olaines novada pašvaldība

OLAINES NOVADA IEDZĪVOTĀJ!
Ja esi novērojis kādu nekārtību,
esi neapmierināts ar pašvaldības vai tās iestāžu darbību, esi
piefiksējis kādas pieļautās kļūdas, aicinām Tevi par to ziņot
Olaines novada pašvaldībai:

• klātienē Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā
(Zemgales ielā 33, Olainē)
vai Olaines pagasta pārvaldē
(Meža ielā 2, Jaunolainē);
• telefoniski, zvanot uz
tālr. 67964333, 67146022;

• elektroniski, rakstot uz
e-pasta adresi
olainesdome@olaine.lv
(ja tiek ziņots par pārkāpumiem, tad pielikumā to
pierādīšanai jāpievieno foto).

autobusu, var no rīta aizbraukt
uz Rīgu un atgriezties mājās ar
autobusu plkst. 15.10 vai 18.05.
Līdz šim tika piedāvāts atgriezties mājās plkst. 9.45 vai 18.05.
Pateicoties šķembu kārtas atjaunošanas darbiem pievedceļam
pie DKS "Straume", ko pašvaldība paveica 2014. gadā, Sabiedriskā transporta padome vei-

ca izmaiņas autobusa maršrutā
Nr. 6852 "Rīga – Straume", pārceļot galapunkta pieturvietu par
1,1 km tuvāk dārzkopības sabiedrībai "Straume". Līdz ar to
tagad autobuss kursēs līdz pašai
DKS "Straume" Jāņupes ciemā,
un iedzīvotājiem nebūs jāiet
1,1 km caur mežu.

• Olaines privātā izglītības
iestāde "Saulīte" uzņem bērnus
2015./2016. gadam no 1,5 gadu
vecuma. Pateicoties valsts un
pašvaldības atbalstam, vecākiem
par bērnu no 1,5 gadu vecuma
jāmaksā tikai ēdināšanas izmaksas. Informācija, zvanot uz
tālr. 67963069, 29530664 vai
apmeklējot www.tavasaulite.lv.

 Turpinājums no 1. lpp.
riem, oļiem, zīlēm, kastaņiem,
koka mizām, baļķiem, šķembām, akmeņiem u.c., un tā ir lielisks veids, kā veikt pēdas masāžu. Šajā pavasarī Olaines novadā
parādījās divas sajūtu takas reizē
– viena Olaines Mežaparkā (izveidoja Olaines 2. vidusskolas
audzēkņi), otra OPII "Magonīte".

mums būtu ērts		

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

UZSĀKTA ERAF PROJEKTA
"ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA
OLAINES NOVADA STŪNĪŠU CIEMĀ,
II KĀRTA" REALIZĀCIJA

2015. gada jūnija mēnesī uzsākti ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines
novada Stūnīšu ciemā, II kārta"
(3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/106) realizācijas darbi.
Darbu izpildes laikā tiks veikta
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu izbūve Stūnīšu ciema apdzīvotajās vietās – Bērzpils, Stacija Baloži, kā arī Stūnīšu ciema
Miglas ielā un daļā no Skuju,
Ūdeļu un Vēju ielām.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
Stūnīšu ciema iedzīvotāji tiek
aicināti sekot līdzi būvdarbu laikā uzstādītajām ceļazīmēm par
apbraucamajiem ceļiem, kā arī
ņemt vērā, ka darbu izpildes laikā ierastā maršruta izbraukšana
var būt apgrūtināta un aizņemt
vairāk laika.
Konkrētās darbu izpildes vietas ir norādītas satiksmes organizācijas shēmās, kas tiek
publicētas Olaines novada pašvaldības mājas lapā
www.olaine.lv.

Plānots, ka pēc saskaņojuma
saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, tiks veikti ūdensvada
un kanalizācijas izbūves darbi
Dzērvju ielā un atlikušajā Vēju
ielas daļā.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar
būvdarbu pasūtītāju – SIA "Zeiferti", tālr. 67965897, mob. tālr.
26411988.
Līgums par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu projekta realizācijai starp SIA "Zeiferti" un
V/A "Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra" tika noslēgts 2014.
gada 21. janvārī.
Projekta realizācijas mērķis:
kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana, ūdens
resursu aizsardzība un ar komunālajiem
notekūdeņiem
vidē novadītā piesārņojuma
apjoma samazināšana.
Projekta realizācijas laikā tiks
veikta tehniskā projekta izstrāde
un būvdarbi:

• maģistrālo
ūdensapgādes
L 2440 m un kanalizācijas tīklu L 1700 m paplašināšana un
rekonstrukcija;
• divu turpmāk neizmantojamo
artēzisko aku (80 m un 130 m)
tamponāža;
• trīs kanalizācijas sūkņu staciju
(Q=3 m3/h; Q=7 m3/h; Q=16
m3/h) un L 1055 m kopgarumā
kanalizācijas spiedvadu izbūve;
• notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, palielinot
iekārtu jaudu par 150 m³/dnn.
Kopējās plānotās projekta realizācijas izmaksas (bez PVN) ir
1 067 600 EUR, tai skaitā: ES
ERAF līdzfinansējums 425 000
EUR apmērā un Olaines novada pašvaldības līdzfinansējums
642 600 EUR apmērā.
Projekta realizācijas beigu datums ir 2015. gada 20. novembris.
V. Liepa
SIA "Zeiferti" valdes loceklis

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Iedzīvotāju ievērībai! Lai organizētu vienmērīgu apmeklētāju plūsmu sociālās un
materiālās palīdzības saņemšanai, klientu pieņemšana sociālajā dienestā Olainē
no 1. jūlija notiks ar iepriekšēju pierakstu. Tālr. 67146055.
Sociālās palīdzības saņemšanai
un
trūcīgas/maznodrošinātas
personas/ģimenes statusa noteikšanai iesniedzamie dokumenti:
• banku pārskati par ienākošo
un izejošo naudas plūsmu par
pēdējiem trim pilniem mēnešiem
pirms iesnieguma iesniegšanas;
• apliecinoši dokumenti par
citas valsts saņemto pensiju un
pabalstiem (pensijas vecuma
personām);
• dokumenti, kas apliecina
veiktos maksājumus par komu-

nālajiem un citiem pakalpojumiem par pēdējiem trim pilniem
mēnešiem;
• izziņa no izglītības iestādes,
ja bērns nemācās Olaines novada izglītības iestādē;
• ja kādam no ģimenes locekļiem pieder akcijas vai kapitāla
daļas uzņēmumā, jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka īpašniekam nav iespēju rīkoties ar
viņam piederošajām akcijām vai
kapitāla daļām;
• dokumenti, kas apliecina ienākumus no saimnieciskās dar-

Aicinām iepazīties ar informāciju par to, kādas nometnes, radošās darbnīcas, kultūras, sporta un izklaides
pasākumi šovasar pieejami Olaines novada bērniem un jauniešiem. Vairāk: www.olaine.lv
No 6. jūlija līdz 28. augustam 60 Olaines novada skolēniem (vecumā no 15 līdz 17 gadiem) ir iespēja
iesaistīties nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā Olaines novada pašvaldības iestādēs.   Katram
skolēnam ir iespēja strādāt 2 nedēļas, 4 stundas dienā (nepilnu darba dienu), saņemot atlīdzību valstī
noteiktās minimālās stundas tarifa likmes (2,477 euro) apmērā par faktiski nostrādātajām stundām.
• Olaines slidotava (inline hokejs – t.sk. treniņi, basketbols); darba laiks un slidotavas noslogotība pieejama –
www.olainessports.lv.
• Skeitparki Jaunolainē un
Olainē.
• Jaunolaines stadions, kur jaunieši var nodarboties ar dažā-

Sporta studija "ACTIVE" veiksmīgi realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētu projektu "Aktīva un veselīga dzīvesveida dažādošana Olaines novadā"
(Nr. 14-04-LL37-L413201-000001).
Sporta studija "ACTIVE" darbojas Olaines novadā vairāk nekā gadu
un piedāvā tā iedzīvotājiem apmeklēt dažādas fitnesa nodarbības
sertificētu treneru vadībā – TRX piekares sistēmas treniņus, šobrīd
pasaulē aktuālās bodyART un deepWORK nodarbības, vingrošanu
bērniem un citas aktuālas treniņprogrammas.
Lai nodrošinātu daudzveidīgas un efektīvas nodarbības un treniņus,
projekta ietvaros tika iegādāts sporta un fitnesa inventārs un aprīkojums: matrači, BOSU līdzsvara platformas un vingrošanas bumbas
bērnu nodarbībām, kā arī smaguma aproces, smaguma maisi, vingrošanas stieņi un bezvadu mikrofons.
Projekta kopējās izmaksas bija 2972,63 EUR, no kurām ELFLA
līdzfinansējums veidoja 60% – 1783,58 EUR, Olaines domes līdzfinansējums bija 30% – 891,79 EUR un privātais finansējums veidoja
10% no kopējām attiecināmajām izmaksām – 297,26 EUR.
Esi aktīvs un pievienojies arī Tu sporta studijas "ACTIVE" treniņos! Sīkāka informācija www.facebook.com/studijaActive
Sporta studija "ACTIVE"

bības vai profesionālās darbības
par laika posmu no iepriekšējā
gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;
• ja pēdējo 12 mēnešu periodā
pārdots kādam ģimenes loceklim piederošs nekustamais vai
kustamais īpašums, jāiesniedz
dokumenti, kas apliecina gūtos
ienākumus un to izlietojumu;
• apliecinoši dokumenti par atsevišķi dzīvojoša bērna vecāka,
laulātā vai citas personas sniegto
materiālo atbalstu.
P/a "Olaines sociālais dienests"

BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS IESPĒJAS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
2015. GADA VASARĀ OLAINES NOVADĀ

Visas vasaras garumā strādās:
• Olaines stadions un stadions
pie Olaines 2. vidusskolas,
kur bērni un jaunieši var nodarboties ar dažādiem sporta
veidiem – basketbolu, futbolu,
volejbolu, vieglatlētiku – kā
arī vingrot uz āra trenažieriem.
Darba laiks:
darba dienās 8.00 – 22.00,
brīvdienās 10.00 – 20.00.

ĪSTENOJOT PROJEKTU, IEGĀDĀTS JAUNS
UN INOVATĪVS FITNESA INVENTĀRS

diem sporta veidiem – basketbolu, futbolu, volejbolu, vieglatlētiku – kā arī vingrot uz āra
trenažieriem.
• Olaines bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs "OLAKS"
piedāvā radošās darbnīcas, aktīvas spēles – tenisu, novusu,
badmintonu u.c. Darba laiks:
darba dienās 10.00 – 18.00.

Aicinām bērnus un jauniešus, pavadot brīvo laiku vasarā, rūpēties par savu drošību un ievērot iekšējās
kārtības noteikumus sporta objektos! Atgādinām, ka bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, braucot ar velosipēdu, galvā jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei! Aicinām arī skeitparkos izmantot aizsargķiveres, ceļu
un elkoņu sargus!
Olaines novada pašvaldība

TAVA VASARAS PIETURA –
NOMETNE "SUPERVARONIS"
Zirnekļcilvēks, Betmens, "Powerpuff" meitenes, Lāčplēsis,
mamma – katram ir savs supervaronis. Piedalies aktīvā dzīvesveida nometnē, izmēģini daudz ko jaunu un iekāp arī Tu nākamajā supervaroņa līmenī!
Dienas nometne "Supervaronis", kas norisināsies no 3. līdz
7. augustam Olaines Sporta namā un citviet novadā, aicina
jauniešus vecumā no 10 līdz 14 gadiem pieteikties savam aktīvākajam un foršākajam vasaras piedzīvojumam. Nometne
paredzēta gan tiem, kam sports patīk, gan tiem, kam tas uzdzen
šermuļus.
Programmā paredzēti jautri sadarbības uzdevumi, interesantas
un vēl neizmēģinātas sporta nodarbības, izaicinājuma aktivitātes, tikšanās ar slaveniem sportistiem.
Tiem jauniešiem, kas deklarēti vai mācās Olaines novadā, dalības maksa ir 15 EUR. Dalībniekiem tiek nodrošināta divreizēja
ēdināšana, nodarbības, inventārs.
Nometni organizē Olaines Sporta centrs, un to atbalsta Olaines
novada pašvaldība.
Piesakies līdz 30. jūnijam, sūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu,
vecumu, kontaktinformāciju uz sports@olaine.lv, un nepalaid garām savu piedzīvojumu!
Sīkāka informācija – Brigita Medne (tālr. 28835009)
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JAUNDZIMUŠIE OLAINES NOVADĀ
Tik katram laimes bija,
Cik ielika šūpulī,
Cik kuram māmuliņa
Maziņam iedziedāja
/K. Štrāls/
Olaines novada domē 2015.
gada 6. jūnijā notika pasākums
"Jaundzimušo svinīga reģistrācija". Kopā bijām uzaicinājuši 33
Olaines novada jaundzimušos
bērniņus, kuri dzimuši no 2015.
gada janvāra līdz martam – 13
meitenītes un 20 puisīšus, kā arī
viņu vecākus. No 33 mazulīšiem
14 ir pirmdzimtie bērniņi, 13 –
otrās atvasītes, 4 – trešie bērniņi
un 2 – ceturtie bērniņi ģimenē.
Kopā ar mammām, tētiem, radiem un draugiem bija ieradušies 26 mazulīši. Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris
Bergs apsveica bērniņu vecākus
ar īpašo notikumu viņu dzīvē –
mazulīša piedzimšanu, pasniedzot apsudrabotu melhiora karotīti ar iegravētu bērna vārdiņu un
dzimšanas datiem, naudas balvu
150 eiro apmērā, grāmatu "Mūsu
bērns", kā arī atlaižu kuponu veikalā "Drogas".
Jaundzimušos un viņu vecākus,
radus un draugus pasākumā prie-

Vēstures un mākslas muzeju, kā
arī iemalkot kafiju vai tēju un
brīvā gaisotnē aprunāties ar domes priekšsēdētāju Andri Bergu
par sev interesējošām tēmām.

cēja bērnu vokālais ansamblis
"Olaines cālīši" skolotājas Aijas
Liepiņas vadībā.

Pēc pasākumu svinīgās daļas
notika kopīgā fotografēšanās un
bija iespēja apmeklēt Olaines

Mīļi sveicam:
Dominiku Zavadski, Kiru Krasiļņikovu, Timuru Andronovu,
Krišjāni Vītiņu, Artūru Atiķi,
Maksimu Martiņuku, Jeļizavetu
Gammu, Lindiju Skubeņiču, Damiru Suļemenkovu, Rēziju Kiršteini, Krišjāni Kristvaldu, Sintiju
Emerbergu, Miķeli Barvidaiti, Ediju Griķi, Arīnu Dauksti,
Ratmiru Timofejevu, Elizabeti

Čukuri, Robertu Zeņku, Reini
Spādi, Renāru Zazerski, Montu
Cinati, Elizabeti Orleāni, Nelliju
Nacjaku, Amāliju Bērziņu, Igoru
Muzičuku, Miķeli Žogotu, Odriju Lapkovsku, Alekseju Kriušovu, Kristianu Medni, Jasmini
Klaudiju Zemjancevu, Markusu
Villeru, Ervīnu Strodu, Ritvaru
Strodu un viņu vecākus!
Vēlam veselību, laimi un saticību ģimenē!
Ināra Brence,
Olaines novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Saistošie noteikumi Nr. 7
"Grozījumi Olaines novada domes 2011. gada 27. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 7 "Olaines novada pašvaldības aģentūras
"Olaines sociālais dienests" nolikums""

Izdarīt Olaines novada domes 2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 7 "Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests"
nolikums" šādus grozījumus:
1. papildināt 10. punktu pirms vārdiem "Sociālās palīdzības un sociālā darba
nodaļa" ar vārdiem "Sociālo pakalpojumu nodaļa,";

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 16. panta otro
daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 13. punktu.

2. pielikumu Nr. 3 aizstāt ar 3. pielikumu "Olaines novada pašvaldības
aģentūras "Olaines sociālais dienests" struktūra".

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2015. gada 20. maija sēdes lēmumu
(6. prot., 36.3. p.). Stājas spēkā no 19.06.2015.

3. pielikums

"OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS "OLAINES SOCIĀLAIS DIENESTS" STRUKTŪRA"
Olaines novada pašvaldības aģentūra
"Olaines sociālais dienests"

Lietvedība – arhīvs
Jurists
Transports

Sociālo
pakalpojumu nodaļa

Sociālās palīdzības
un sociālā darba nodaļa

Sociālās
aprūpes nodaļa

HIV
profilakses punkts

Pakalpojums
ģimenēm ar bērniem

Olaines pilsētas
klientu apkalpošanas punkts

Sociālās
aprūpes centrs

Higiēnas centrs,
zupas virtuve

Pakalpojums personām
bez noteiktas dzīvesvietas,
atkarīgām personām,
no ieslodzījuma vietām
atbrīvotām personām

Klientu apkalpošanas punkts
"Jaunolaine"

Dienas centrs
pieaugušām personām ar
garīgās attīstības traucējumiem

Bērnu un jauniešu
sociālā atbalsta centrs
"OLAKS"

Pakalpojums personām
ar invaliditāti un pensijas
vecuma personām

Klientu apkalpošanas
punkts "Gaismas"

VĒLAM SKAISTUS, SKANĪGUS UN TRADĪCIJĀM
BAGĀTUS SAULGRIEŽU SVĒTKUS!
Olaines novada pašvaldība sveic Olaines novadā dzīvojošos 323 Jāņus un 57 Līgas!
Pašvaldība vēl ar saulainiem un pozitīviem notikumiem
un emocijām bagātu, rosīgu vasaru!
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• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Apbalvot OPII "Dzērvenīte"
saimniecības daļas vadītāju Tamāru
Mazuri ar Olaines novada domes Atzinības rakstu par ilggadēju, godprātīgu un apzinīgu darbu pirmsskolas
izglītības iestādē "Dzērvenīte" sakarā ar 30 darba gadu jubileju.
• Piešķirt 3821 EUR OSPII "Ābelīte" lietus kanalizācijas remontam,
elektriskā ūdens sildītāja iegādei,
zemējuma kontūra izbūvei un diferenciālā automātiskā slēdža uzstādīšanai veļas mazgātavā.
• Apbalvot Olaines 1. un 2. vidusskolas 12. klases un Olaines Mūzikas un mākslas skolas absolventus
un klases audzinātājus ar grāmatām
15 EUR vērtībā (katra). Apbalvot ar
Pateicības rakstu un piemiņas grāmatu 15 EUR vērtībā katra priekšzīmīgā Olaines skolu 12. klases absolventa vecākus.
• Piešķirt 6000 EUR Olaines Sporta centram darbības pilnveidošanai –

mīkstā seguma iegādei. Uzdot Sporta centra direktoram izskatīt iespēju
slēgt līgumu ar biedrību "Olaines
Džudo skola" par telpu izmantošanu
džudo nodarbībām Olaines novada
bērniem.
• Sniegt finansiālu atbalstu – 360
euro mēnesī – vasaras periodā ģimenēm ar bērnu ar invaliditāti, ja:
- par bērnu ar invaliditāti ir noteiktas medicīniskas indikācijas
īpašas kopšanas nepieciešamībai
sakarā ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem;
- bērns ar invaliditāti ir skolēns (sākot no 1. klases);
- bērna ar invaliditāti vecāki veic
algotu darbu, izņemot, ja kāds no
vecākiem bērnam ar invaliditāti
sniedz tikai asistenta pakalpojumu pašvaldībā, bet neveic nekādu
cita veida algotu darbu.
Finansiālo atbalstu piešķirt par diviem mēnešiem ģimenēm, kur viens
no vecākiem aprūpē bērnu ar invaliditāti un par vienu mēnesi ģimenēm,

kur abi vecāki aprūpē bērnu ar invaliditāti.
• Piešķirt 200 EUR M. G. dalībai
Eiropas bezpeļņas organizācijas
Eiropas Nedzirdīgo jauniešu savienības organizētajā bērnu nometnē
Bad Malentē, Vācijā, no 9. līdz 17.
augustam.
• Apstiprināt noteikumus Nr. 5
"Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem".
• Apstiprināt nolikumu Nr. 7
"Olaines novada pašvaldības apbalvojumu nolikums".
• Atbrīvot V. Veinbergu no Olaines
novada bāriņtiesas locekļa amata
pēc pašas vēlēšanās ar 2015. gada
20. maiju.
• Atzīt, ka Olaines novada pašvaldības Nodokļu administrācijas nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma no-

Ar domes lēmumiem var iepazīties mājas lapas www.olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" – "Dokumenti".

dokli 2015. gadam Nr. 15-2104 daļā
par nekustamā īpašuma nodokli dārza mājai (4,98 EUR) un būvei (1,35
EUR) nosūtītajā nekustamā īpašuma
paziņojumā nav konstatējamas kļūdas attiecībā uz nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķinu par Valsts zemes
dienesta Kadastra reģistrā iekļautajiem objektiem. Atgādināt L. V. par
pienākumu ievērot likumdevēja noteiktās būvniecības reglamentējošās
prasības, vērsties būvvaldē (saņemt
skaidrojumu par īpašnieka tiesībām
un pienākumiem), iesniegt atbilstošus dokumentus, lai saņemtu būvvaldes skaņojumu un nodotu būves
ekspluatācijā.
• Slēgt zemes nomas līgumus uz
laiku līdz 5 gadiem ar pārvietojamo
garāžu īpašniekiem par viņu personīgo automašīnu garāžu atrašanos
uz pašvaldībai piederošiem zemes
gabaliem: "Katli" un "Skvērs", Jaunolainē; "Stūri", Stūnīšos, Olaines
novadā. Noteikt nomas maksu mēnesī par 1 m² 0,05 EUR apmērā (ar
PVN). Nomas maksa maksājama divas reizes gadā.

• Atļaut p/a "Olaines sociālais dienests" iznomāt telpas Zeiferta ielā 8,
Olainē (14,39 m2 platībā), ēkas otrajā stāvā, fizioterapeita pakalpojumu
sniegšanai Sociālās aprūpes centrā
(SAC) dzīvojošām personām un
Olaines novada iedzīvotājiem. Noteikt nomas maksu mēnesī 75 EUR
apmērā saskaņā ar p/a "Olaines sociālais dienests" telpu nomas maksas aprēķinu, un iegūtos ikmēneša
nomas maksas ieņēmumus izlietot
fizioterapeita pakalpojumu segšanai
SAC klientiem, kuri atrodas pilnā
pašvaldības apgādībā.
• Saglabāt dzīvokļa īpašumus
"Damradi 5"-X, Damrados, Kūdras
ielā 15-X, Zemgales ielā 49-X, Jelgavas ielā 16-X, Olainē, pašvaldības
īpašumā, lai sniegtu palīdzību novada iedzīvotājiem dzīvokļu jautājuma
risināšanā.
• Atsavināt pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu "25. km dzelzceļa ēka", Pārolainē, pirmpirkuma
tiesīgajai personai G. R., par nosacīto atsavināšanas cenu 3800 EUR.

• OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI •
Saistošie noteikumi Nr. 5 "Grozījumi Olaines novada domes 2015. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
"Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Olaines novadā""
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2015. gada 20. maija sēdes lēmumu (6. prot., 36.1. p.). Stājas spēkā no 19.06.2015.

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta ceturto daļu un piekto
daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 14. panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2010.
gada 30. marta noteikumu Nr. 299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu" 19.4. apakšpunktu, Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 "Noteikumi
par garantēto minimālo ienākumu
līmeni" 3. punktu.
Izdarīt Olaines novada domes
2015. gada 28. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2 "Par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Olaines novadā" šādus grozījumus:
1.
1.1.

papildināt 5. punktu ar:
5.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.7. vecuma pensijas saņēmējs – šo
saistošo noteikumu izpratnē ir
persona, ja:
5.7.1. tā sasniegusi valstī noteikto
pensijas vecumu, tai ir tiesības saņemt vecuma pensiju ar
atvieglotiem noteikumiem vai
tai ir tiesības saņemt vecuma
pensiju priekšlaicīgi saskaņā
ar likumu "Par valsts pensijām";
5.7.2. tā ir citas valsts vecuma pensijas saņēmējs un var uzrādīt
dokumentu par personas tiesībām saņemt citas valsts pensiju.";
1.2.

5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.8. sociālās atstumtības riskam
pakļauta persona – persona,
kurai ir liegta vai apgrūtināta iespēja iegūt pietiekamus
ienākumus, saņemt dažādus
pakalpojumus un preces, kuras ir būtiski nepieciešamas
pilnvērtīgai funkcionēšanai
sabiedrībā.";

2.

papildināt 8. punktu aiz
vārda "statusam" ar vārdiem "un/vai tiesībām saņemt
pabalstus";

3.

papildināt 9. punktu ar 9.5.
apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.5. dārza māja ar kopējo platību
līdz 40 m2 (ieskaitot), ja tā
nav piemērota pastāvīgai dzīvošanai un nav nodota lietošanā trešajām personām.";
papildināt 13. punktu ar
13.4.3. apakšpunktu šādā
redakcijā:
"13.4.3. sociālās atstumtības riskam
pakļautām personām.";

noteikumu 11.1. apakšpunktā
noteiktai maznodrošinātai ģimenei (personai).";
9.

10.

4.

5.

papildināt 13. punktu ar
13.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"13.9. transporta pabalsts.";
6.

7.

aizstāt 24. punktā vārdus un
skaitli "līdz nākamā mēneša 15. datumam" ar vārdiem
"viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas";
papildināt 30.1. apakšpunktu ar palīgteikumu "ja
ģimenē ir darbspējīgas personas";

izteikt 31. punktu šādā redakcijā:
"31. Dzīvokļa pabalstu ne vairāk
kā 285 euro kalendārajā gadā
piešķir:
31.1. trūcīgai ģimenei (personai), ja
ģimenē nav darbspējīgas personas;
31.2. atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas
saņēmējam vai arī ģimenei,
kurā nav neviena darbspējīga
persona, un vidējie ienākumi
katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedz 240 euro, ja tie
atbilst saistošo noteikumu
30.3.1. – 30.3.3. apakšpunktu
nosacījumiem vai saistošo

aizstāt 33.2. apakšpunktā skaitli un vārdus "11.1.
apakšpunktā noteiktai maznodrošinātai ģimenei" ar
skaitļiem un vārdiem "31.1. –
31.2. apakšpunktā noteiktām
personām";
papildināt 34.1.1. apakšpunktu pirms vārdiem "trūcīgai un" ar vārdiem "saistošo
noteikumu 30.1. apakšpunktā
noteiktai’’;

11. aizstāt 34.1.2. apakšpunktā skaitli un vārdus "11.1.
apakšpunktā noteiktai maznodrošinātai ģimenei" ar
skaitļiem un vārdiem "31.1.
– 31.2. apakšpunktā noteiktām personām" un papildināt
ar vārdu "nākošā" pirms vārdiem "mēneša 28. datumam";
12.

13.

8.

14.

svītrot 43. punktā, 39.1. un
40.1. apakšpunktā vārdus
"saistošo noteikumu 11.2.
apakšpunktā noteiktas";
svītrot 39.2.2 un 40.2.2.
apakšpunktā vārdus "saistošo noteikumu 11.2. apakšpunktā noteiktai";

papildināt ar 41.1 punktu
šādā redakcijā:
"41.1 Sociālās atstumtības riskam
pakļautām personām tiek
piešķirts ēdināšanas pabalsts
– 0,90 euro vienai personai
vienai ēdienreizei, ja objektīvu apstākļu dēļ ģimenei
(personai) nav iespējas vai ir
ierobežota iespēja nodrošināt
pietiekamu uzturu un ja ir
spēkā kāds no zemāk minētajiem nosacījumiem:
411.1. ģimenei (personai) ir piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statuss
un ģimenē nav darbaspējīgas

personas;
411.2. persona ir atsevišķi dzīvojošs
vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs, un personas
vidējie ienākumi mēnesī par
pēdējiem trim mēnešiem nepārsniedz 240 euro;
411.3. persona ir darbspējīga persona bez noteiktas dzīvesvietas
un dzīvo Olaines novada teritorijā, un personas vidējie ienākumi mēnesī par pēdējiem
trim mēnešiem nepārsniedz
128,06 euro.
Pabalsts tiek piešķirts par
trūcīgas vai maznodrošinātas
personas (ģimenes) statusa
vai iztikas līdzekļu deklarācijā noteikto periodu un
pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam vienu reizi mēnesī
par faktiskajām ēdienreizēm
iepriekšējā mēnesī.";
15.

papildināt 42. punktu aiz
vārdiem "katram bērnam" ar

vārdiem "trūcīgas ģimenes
statusa periodā";
16.

papildināt 44. punktu aiz
vārdiem "kalendārā gada laikā" ar vārdiem "trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes statusa periodā";

17.

izteikt 45.2. apakšpunktu
šādā redakcijā:
"45.2. Sociālais dienests nevar nodrošināt aprūpi mājās;";
papildināt ar XIII1 nodaļu
šādā redakcijā:
"XIII1. Transporta pabalsts
491. Pabalsts 30 euro apmērā kalendārā gadā tiek piešķirts personai ar invaliditāti, ja tai nav
piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai un personas vidējie ienākumi mēnesī par pēdējiem
trim mēnešiem nepārsniedz
320 euro.".

18.

Š. g. 14. jūlijā Olaines pilsētas politiski represēto
personu klubs "Atbalss" aicina doties līdzi
izglītojošā braucienā pie Alsungas novada suitiem!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maršruts:
izbraukšana no Olaines
(no stāvvietas pie Olaines novada pašvaldības) plkst. 7.00;
Ēdoles pils;
Alsungas ordeņa pils un Alsungas vēstures muzejs;
etnogrāfiskais ansamblis "Suitu sievas";
Spēlmaņu krogā – suitu kulinārā mantojuma pusdienas;
mazo, piemīlīgo murkšķu apskatīšana Alsungas Murkšķu fermā;
Sv. Jāzepa Jūrkalnes katoļu baznīca;
Jūrkalnes stāvkrasts;
"Cerību bura" – piemiņas zīme latviešu bēgļiem uz Zviedriju;
pēc senām dzimtas receptēm ceptas kviešu un rudzu maizes
degustēšana "Bērziņu" mājās Jūrkalnē;
ap plkst. 21.00 plānota atgriešanās Olainē.

Plānotās brauciena izmaksas –13,00 EUR.
Olaines novada politiski represētās personas lūdzam pieteikties
no 1. jūlija pie NVO koordinatores S. Biķernieces.
Tālr. 25877788; 6796674
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Pasākumi Olaines novadā
KAD

KAS

23.06. plkst. 21.00
No 01.07. līdz 03.07.
plkst. 13.00
03.07. plkst. 17.00
03.07. plkst. 22.30
09.07. plkst. 13.00
No 13.07. līdz 17.07.
plkst. 10.00
17.07. plkst. 18.00
30.07. plkst. 10.00

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv, www.olainesmuzejs.lv)
Zaļumballe "Ielīgojam Jāņu dienu"
Olaines Mežaparka estrādē
"Galda spēļu pēcpusdienas muzejā" –
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
spēļu spēlēšana un jaunu spēļu gatavošana
(iepriekšēja pieteikšanās līdz 30.06., tālr. 26105156)
Atpūtas un izklaides pasākums bērniem "Brīnumainā
Olaines Mežaparka estrādē
vasara" (darbosies tehniski radošās darbnīcas)
Ģimenes kino seanss. Filma "Modris"
Olaines Mežaparka estrādē
Pārgājiens "Meklējot Olaines leģendas"
Pārgājiens pa Olaines vēsturiskajām
(iepriekšēja pieteikšanās līdz 07.07. Olaines Vēstures un
takām un vietām
mākslas muzejā vai zvanot uz 26105156)
Radošā teātra darbnīca
Olaines Kultūras namā

Aijas Andrejevas un draugu koncerttūre
"Olaines vēstures izpētes laboratorija"
(iepriekšēja pieteikšanās līdz 28.07., tālr. 26105156)
Klasiskās mūzikas vakars "Palutini mani… mazliet"
2.08. plkst.19.00
Kapu svētki
9.08.
IZSTĀDES (sīkāka informācija – www.olainesmuzejs.lv)
Atklāšana 14.07. plkst. 16.00, Izstāde "Ieskats Dziesmu svētku vēsturē"
no Roberta Kulpes privātkolekcijas
izstāde no 14.07. līdz 15.08.
Izstāde apskatāma līdz 04.07. Izstāde "Divas dabas – redzamā un neredzamā"
(ikonogrāfijas meistare Alevtina Mošenkova)
Izstāde apskatāma līdz 11.07. OMMS "Gada izteiksmīgāko darbu izstāde"
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Vispasaules Miera skrējiens cauri Olainei
28.06. plkst. 13.15
(aptuvenais laiks)
"Inline" skrituļslidošanas sacensības
18.07.
Olaines novada amatieru čempionāts volejbolā
25.07. plkst. 10.00
"Divi pret divi" (2. un 3. kārta)
un 15.08.
28.07., 4.08., 11.08. un 18.08. Velosacensības "Bērni uz riteņiem"
Olaines MTB Velomaratons
23.08.
Olaines novada čempionāts tenisā
Laiks tiks precizēts
Minifutbola turnīrs "Olaines kauss 2015"
Laiks tiks precizēts
Olaines Sporta centra kausa izcīņa "inline" hokejā
Laiks tiks precizēts

Olaines Mežaparka estrādē
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines novada kapsētās
IZSTĀDES
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Posmā no Olaines luksofora
līdz Olaines novada pašvaldībai
Jaunolaines skeitparkā
Olaines 2. vidusskolas stadionā
Olaines 2. vidusskolas stadionā
Olainē
Olaines stadiona tenisa kortā
Olaines stadionā
Olaines slidotavā

Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai www.olaine.lv un informācijas stendos novadā.
Pasākumu plāns, datumi un laiki var mainīties atbilstoši situācijai.

SKOLĒNI OLAINES MEŽAPARKĀ
IZVEIDOJA "BASKĀJU TAKU"
29. maijā Olaines Mežaparkā notika projekta "Baskāju taka" prezentācija. Projektu izstrādāja un ar pašvaldības finansiālu atbalstu
realizēja Olaines 2. vidusskolas 9.b klases audzēkņi. Projekta autori
ir Elizaveta Ulybina, Aleksandra Jegorova, Semjons Voronovs, Maksims Skryabins un Tatjana Zarecka. Paldies jāsaka arī vairāk nekā 70
skolas audzēkņiem, kuri palīdzēja izveidot veselības taku.  
Ideja izveidot taku radās pēc Ķemeru nacionālā parka apmeklēšanas.  
Mēs vēlējāmies, lai "Baskāju taka" būtu mūsu novadā, jo, kā zināms,
mūsdienās cilvēki maz laika pavada dabā. Staigājot basām kājām
pa dabiskām virsmām tikai 30 minūtes, mēs norūdāmies, uzlabojam
asinsriti, stiprinām kāju muskuļus, saites un locītavas, stabilizējam
asinsspiedienu, sniedzam atpūtu nogurušām kājām, uzlabojam līdzsvara izjūtu, aktivējot nervu galus pēdās, labvēlīgi ietekmējam visu
organismu. Paldies visiem, kas mūs atbalstīja!

Sagaidām, ka izveidoto taku aktīvi izmantos gan pieaugušie, gan
bērni, un tai pašā laikā ceram, ka iedzīvotāji ar cieņu izturēsies pret
jaunizveidoto objektu.
Olaines 2. vidusskolas 9.b klases audzēkņi

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā
no 2015. gada 6. maija līdz 17. jūnijam reģistrētie mirušie
Arduvanova Zainapa, 77 gadus veca, 14.06.2015.
Būrmanis Jānis, 77 gadus vecs, 11.05.2015.
Deičmane Olga, 86 gadus veca, 17.06.2015.
Djatļevska Jevgeņija, 74 gadus veca, 06.05.2015.
Fonika Nikolajs, 70 gadus vecs, 11.05.2015.
Golubovs Aleksejs, 27 gadus vecs, 14.06.2015.
Grāve Antoņina, 93 gadus veca, 07.06.2015.
Jakubjonoka Lidija, 79 gadus veca, 15.06.2015.
Jurgaitiene Hermine, 94 gadus veca, 13.06.2015.
Kornišova Aleksandra, 84 gadus veca, 29.05.2015.
Lauska Elza, 87 gadus veca, 07.06.2015.
Mihailova Jeļena, 88 gadus veca, 23.05.2015.
Miščenkovs Jurijs, 60 gadus vecs, 05.06.2015.
Muižnieks Jānis Arnolds, 90 gadus vecs, 05.05.2015.

Novodvorskis Vladimirs, 72 gadus vecs, 11.05.2015.
Osīte Emma, 77 gadus veca, 11.05.2015.
Pisukovs Nikolajs, 67 gadus vecs, 17.05.2015.
Pišinskis Mečislavs, 63 gadus vecs, 30.05.2015.
Prošenkova Anita, 85 gadus veca, 05.06.2015.
Ridere Milda Elza, 86 gadus veca, 16.06.2015.
Rodionovs Aleksandrs, 88 gadus vecs, 04.06.2015.
Sporāne Valērija, 100 gadus veca, 31.05.2015.
Svilāne Valentīna, 87 gadus veca, 09.05.2015.
Šarovs Genadijs, 65 gadus vecs, 14.06.2015.
Vasiļjeva Valentina, 81 gadu veca, 10.06.2015.
Vidauska Ailita, 61 gadu veca, 22.05.2015.
Viļumovs Artūrs, 43 gadus vecs, 12.06.2015.
Vinogradovs Vladimirs, 73 gadus vecs, 18.05.2015.

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.

8

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
jūnijā

70. gadskārtā
Āleri Joni
Batragu Māru
Bergmani Sarmu
Gerasimovu Mirdzu
Gorbačovu Innu
Lapiņu Zentu
Mocaku Veru
Osipoviču Gaļinu
Petrovu Nikolaju
Semkāni Guntu
Siliņu Lūciju
Smirnovu Velgu
Sundušņikovu Tatjanu
Štemeru Albertu
75. gadskārtā
Bajāri Mirdzu
Belodvorcevu Ļubovu
Bronzovu Vadimu
Fedoruku Fortunatu
Ivantsovu Vladimiru
Jurgēvicu Elgu
Katkovu Sergeju
Krilovu Martu
Krupeņņikovu Mariju
Kurilovu Veru
Lindi Viesturu
Morasti Viktoriju
Priekuli Airu
Romanovu Fainu
Rukšenu Danieļu
Simakovu Janīnu
Sokolovu Linu
Šņukuti Valentīnu
Timšu Francišku
Usanovu Pēteri
Vanagu Viju
Zvirgzdiņu Velgu
80. gadskārtā
Bočmanovu Mariju
Cvetkovu Jevgeņiju
Murāni Dzidru
Podrezu Antonu
Vasiļjevu Alfredu
85. gadskārtā
Andrejevu Žukovu
Anatoliju
Lukjančiku Mariju
Roni Birutu
90. gadskārtā
Gritčinu Gannu
Mālmeistari Olitu
92. gadskārtā
Arnicāni Annu
Bocharovu Elenu
94. gadskārtā
Bļinovu Annu
95. gadskārtā
Kalēju Mirdzu
99. gadskārtā
Iļjušenko Agripinu

Ziņas par jubilāriem uz 17.06.2015.

