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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA IZSAKA PATEICĪBU
VISIEM TALCINIEKIEM PAR NESAVTĪGO DARBU
25. APRĪLĪ – LIELĀS TALKAS IETVAROS!
Ir paveikts liels darbs. Šogad vairāk nekā 1000 novadnieku
kopīgiem spēkiem ir savākuši 50 tonnas atkritumu, sakopuši divas
atpūtas vietas Olaines Mežaparkā, nokrāsojuši soliņus.
Olaines novadā talkā piedalījās ne tikai novada iedzīvotāji,
bet arī 26 pārstāvji no Ogres Valsts Tehnikuma un 40 pārstāvji no
SIA "R GRUPA". Saimniecībā "Vecrijnieki", kura atrodas Olaines
novadā, atjaunoja mežu 5,8 ha platībā, iestādot vairāk
nekā 15 000 priedes kailsakņu stādus.
Aicinām ikvienu rūpēties par apkārtējo vidi ikdienā, lai talkas laikā
savākto atkritumu daudzums aizvien samazinātos un mēs visi kopā
varētu veikt citus darbus novada labā!
Fotoreportāža no talkas – www.olaine.lv.
Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
aicina uz klientu apkalpošanas centra "Gaismas"
10 gadu jubilejas svinībām 2015. gada 25. maijā plkst. 15.00
klientu apkalpošanas centrā "Gaismas", Gaismas ielā 6, Stūnīšos.
Ar savu klātbūtni apmeklētājus priecēs Jaunolaines Kultūras
nama senioru vokālais ansamblis "Sarma".
Pakavēsimies atmiņās par desmit gadu laikā
padarīto un sasniegto!

1,5 GADU VECU BĒRNU VECĀKU IEVĒRĪBAI!
Olaines privātā izglītības iestāde "Saulīte" uzņem bērnus no
1,5 gadu vecuma 2015./2016. mācību gadam. Pateicoties valsts
un pašvaldības atbalstam, vecākiem par bērnu no 1,5 gadu
vecuma jāmaksā tikai ēdināšanas izmaksas.
Detalizēta informācija, zvanot uz tālr. 67963069, 29530664
vai apmeklējot www.tavasaulite.lv.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA NODROŠINA TRANSPORTU
IEDZĪVOTĀJIEM NOKĻŪŠANAI UZ OLAINES NOVADA SVĒTKIEM
23. MAIJĀ PLKST. 14.00 UN 18.00
Transports atpakaļ no Olaines – plkst. 23.50. Lūdzam pieteikties tos Olaines novada iedzīvotājus,
kuri vēlas piedalīties Olaines novada svētkos un kuri dzīvo novada apdzīvotajās vietās,
no kurām nekursē sabiedriskais transports uz novada administratīvo centru – Olaini.
Pieteikties var līdz 21. maijam, zvanot uz tālruni 67811618.
Par izbraukšanas laikiem saņemsiet informāciju pēc pieteikšanās.
Lūdzam laicīgi informēt pasākuma organizatorus, ja izlemjat atteikties no brauciena.
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Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests"
organizē atbalsta grupu vecākiem,
kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām.
Nodarbības grupas dalībniekiem ir bezmaksas,
dalību grupā apmaksā Olaines sociālais dienests.
Atbalsta grupas nodarbības vadīs psiholoģe, psihoterapeite
Ritma Lasmane.
Pieteikties dalībai atbalsta grupā var līdz 2015. gada 22. maijam,
zvanot uz tālr. 29167744 (Ritma Lasmane).
Papildu informācija www.olaine.lv.
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PAŠVALDĪBA LĪDZFINANSĒ DĀRZKOPĪBAS SABIEDRĪBU
KOPLIETOŠANAS ZEMJU LABIEKĀRTOŠANU
Tāpat kā iepriekšējos gadus, pašvaldība atbalsta Olaines novada
dārzkopības sabiedrības, līdzfinansējot to koplietošanas zemes
labiekārtošanas projektus.
2015. gadā ir palielināts līdzfinansējuma apmērs. Ja projekta
summa nepārsniedz konkrētās
dārzkopības sabiedrības kopējo nekustamā īpašuma nodokļa
summu, tad 50% vietā pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu
līdz pat 80% no iesniegtā projekta realizēšanai nepieciešamā
finansējuma, bet, ja projekta
summa pārsniedz kopējo nekustamā īpašuma nodokļa summu,

tad finansējums no pašvaldības
tiek piešķirts šādi: līdz 80% no
iesniegtā projekta realizēšanai
nepieciešamā finansējuma (no
saņemtā nekustamā īpašuma nodokļa) un līdz 50% no iesniegtā
projekta realizēšanai nepieciešamā finansējuma no summas,
kura pārsniedz nekustamā īpašuma nodokļa kopējo summu.
Dārzkopības sabiedrību infrastruktūras uzlabošanas projektu
realizēšanai 2015. gadā paredzēts finansējums 200 000 EUR
apmērā.
Pašvaldības finansējumu piešķir šādām aktivitātēm:

• iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem īpašumiem izbūvei;
• iekšējā apgaismojuma izbūvei;
• iekšējās melioratīvās sistēmas
sakārtošanai un/vai izbūvei;
• citam zemes gabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukums, atkritumu konteineru
laukums, gājēju ietves izbūve
u.tml.).
Noteikumi "Kārtība, kādā Olaines novada pašvaldība piešķir
finansējumu dārzkopības sabiedrībām koplietošanas zemes
labiekārtošanai" ir pieejami

pašvaldības interneta mājas lapas www.olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Citi
dokumenti".
Ar jautājumiem par dokumentu
sagatavošanu un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību lūdzam
vērsties pie Olaines novada pašvaldības Īpašuma un juridiskās
nodaļas vadītājas Ineses Čepules, tālr. 67146029, 29406641,
e-pasts: inese.cepule@olaine.lv.
Ar jautājumiem par iecerēta projekta priekšmetu (melioratīvie
grāvji, pievedceļi, gājēju ietves,
atkritumu konteineru laukumi
u.c.), tehniskajiem jautājumiem

un projekta tāmi lūdzam vērsties pie Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas ceļu
inženiera Kristapa Kauliņa,
tālr. 27093332, e-pasts:
kristaps.kaulins@olaine.lv.
Saskaņā ar Olaines novada domes noteikumiem "Kārtība,
kādā Olaines novada pašvaldība
piešķir finansējumu dārzkopības
sabiedrībām koplietošanas zemes labiekārtošanai" kopš 2013.
gada ar pašvaldības līdzfinansējumu atbalstīti 11 dārzkopības
sabiedrību koplietošanas zemju
labiekārtošanas projekti.

AR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU ATBALSTĪTIE LABIEKĀRTOŠANAS PROJEKTI (KOPŠ 2013. GADA)
N.p.k. Projekta nosaukums
		
1.
"Koplietošanas infrastruktūras labiekārtošanas pasākumu
realizēšanai (iekšējās melioratīvās sistēmas sakārtošanai)"
2.
"Atkritumu konteinera laukuma ierīkošana Ezīša ciematā"
3.
"Sabiedrības iekšējo ielu apgaismojums"
4.
"DKS "Virši" koplietošanas zemes labiekārtošana,
iekšējo pievadceļu izbūve"
5.
"DKS "Bērziņi" grāvja tīrīšanas darbi uz DKS "Bērziņi"
koplietošanas zemes ar kadastra apzīmējumu 8080 015 0530"
6.
"Par iekšējās melioratīvās sistēmas sakārtošanu (grāvju tīrīšana)
uz DKS "Lazdas" koplietošanas zemes"
7.
"Dārzkopības sabiedrības "Liepas" iekšējā koplietošanas
ceļa asfaltseguma izbūve"
8.
"DKS "Virši" koplietošanas zemes labiekārtošana,
iekšējo pievadceļu izbūve"
9.
"Par Sabiedrības meliorācijas grāvju atjaunošanu"
10.
"Atkritumu konteineru laukuma Nr. 2 ierīkošana Ezīša ciematā"
11.
"DKS "Jāņupe-2" koplietošanas infrastruktūras (ceļa)
seguma atjaunošana"
Kopā

Pašvaldības
Projekta
līdzfinansējums, EUR kopējā summa, EUR

Līdzfinansējuma saņēmējs

1110,00
761,00
2582,51

2219,50
1521,10
5165,00

dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "Jāņupe-2"
dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "Ezītis"
dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "VEF Baloži"

569,15

1138,29

dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "Virši"

3316,97

6633,95

dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "Bērziņi"

1459,26

2918,52

dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "Lazdas"

2003,76

4007,52

dārzkopības sabiedrība "Liepas"

450,00
6730,38
464,54

900,00
13 460,77
929,09

dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "Virši"
dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "Komutators"
dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "Ezītis"

6823,26
9474,42
26 270,83		

dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "Jāņupe-2"

Viena no Olaines novada dārzkopības sabiedrībām, kas aktīvi izmanto pašvaldības finansiālo atbalstu koplietošanas zemes labiekārtošanas projektu realizēšanā, ir
dārzkopības sabiedrība "Jāņupe-2". Lai uzzinātu vairāk par šī kooperatīva līdzšinējo pieredzi pašvaldības līdzfinansēto projektu realizēšanā, "Olaines Domes Vēstis"
uz sarunu aicināja dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Jāņupe-2" vadītāju Antoņinu Grunšteini.
Pastāstiet, lūdzu, mazliet par
līdz šim realizētajiem labiekārtošanas projektiem un par
to, vai Jūs kopumā esat apmierināta ar sasniegtajiem rezultātiem.
Pirmkārt, ar rezultātiem esmu
ļoti apmierināta. Pēdējo sešu
gadu laikā ir realizēti jau trīs
projekti, un šogad tiks realizēts
ceturtais. Vēlos piebilst arī to, ka
mēs bijām viens no pirmajiem
Olaines novada kooperatīviem,
kas izmantoja iespēju labiekārtot
koplietošanas zemi ar pašvaldības līdzfinansējumu.
Runājot par realizētajiem projektiem, pirmais projekts, kas
bija vairāk tāds kā izmēģinājuma projekts, bija saistīts ar caurteku izveidi zem ceļiem. Mūsu
dārzkopības sabiedrībā ceļi ir
diezgan paplati, līdz ar to caurtekas pārsniedza pat sešu metru
garumu. Nākamā projekta ietvaros tika paplašināti meliorācijas
grāvji, lai ūdens tiktu novadīts
līdz upei, un paralēli tika atjaunotas arī caurtekas. Trešā projekta ietvaros tika tīrīti un paplašināti ugunsdzēsības dīķi, veicot
arī apkārtējās vides labiekārtošanas darbus.
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Kā jau minēju, šogad tiks realizēts ceturtais projekts. Tā ietvaros ir paredzēts kooperatīvā esošo ceļu kapitālremonts, kopumā
remontējot ceļus 550 metru garumā. Šajā projektā ar pašvaldības finansiālu atbalstu ir plānots
ieguldīt aptuveni 10 000 eiro.
Kas īsti pieņem lēmumus par
veicamajiem darbiem katra
labiekārtošanas projekta ietvaros, un kurš uzņemas procesa vadīšanu?
Lēmumi tiek pieņemti kopsapulcēs. Parasti kooperatīva valde
nāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par veicamajiem
darbiem, un tad kopīgi arī tiek
izlemts, kādi darbi tiks veikti.
Procesa vadīšanu principā uzņemos es pati, un man aktīvi palīdz
arī citi dārzkopības sabiedrības
"Jāņupe- 2" valdes locekļi.
Kad labiekārtošanas projekts
ir uzsākts, cik ātri darbi virzās
uz priekšu?
Projekti uz priekšu virzās raiti.
Piemēram, iepriekšējā projekta
realizācija tika uzsākta jau pavasarī, lai gan darbus bija plānots
uzsākt tikai vasarā.

Pašvaldība līdzfinansē labiekārtošanas projektus, bet ir
jābūt arī dārzkopības sabiedrības finansējumam. Kā iegūstat pārējos nepieciešamos
līdzekļus?
Finansiālos līdzekļus labiekārtošanas projektiem mēs iegūstam
no kooperatīva biedru iemaksām. Visa nauda, kas saņemta no
biedriem, lielākoties tiek ieguldīta tieši šajos projektos.
Kā sākotnēji uzzinājāt par
pašvaldības piedāvātajām iespējām?
Manuprāt, pirmo reizi par šādu
iespēju uzzināju tieši no raksta
informatīvajā izdevumā "Olaines Domes Vēstis".
Ko Jūs varētu ieteikt citām
dārzkopības sabiedrībām?
Citām dārzkopības sabiedrībām
iesaku cītīgi strādāt un noteikti
nekautrēties izmantot pašvaldības piedāvātās iespējas. Pati neesmu no tām visvairāk pieredzējušām kooperatīva vadītājām,
tomēr es eju un interesējos par
piedāvātajām iespējām, un jāsaka, ka līdz šim man nekur nav
atteikušies sniegt atbalstu.

Neformālās izglītības atbalsta fonds sadarbībā ar Rīgas Tehnisko
universitāti, kā arī ar Olaines novada domes un Latvijas vides
aizsardzības fondu organizē diennakts nometni bērniem un
jauniešiem "Enerdžaizers".
Nometne notiks Olaines novadā no 27.07. līdz 01.08.
Nometnes mērķis ir radošā veidā izglītot bērnus un jauniešus
enerģijas jomā, izveidojot tādus objektus kā saules kolektors,
vēja ģenerators un tvaika dzinējs. Notiks arī citas aktivitātes.
Pateicoties Olaines novada domes finansiālam atbalstam,
dalībniekiem, kas dzīvo vai mācās Olaines novadā,
nometnes maksa ir 20 eiro.
Sīkāka informācija: oskars.lusis@rtu.lv, tālr. 26403676,
www.draugiem.lv/rtukursi

INTERESENTI AICINĀTI UZ SEMINĀRIEM
PAR ATBALSTA UN SADARBĪBAS IESPĒJĀM

Biedrība "Pierīgas partnerība"
turpina darbu pie sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes, pēc kuras apstiprināšanas novadu iedzīvotāji
varēs īstenot savus projektus
LEADER programmas finansējuma apguvei 2014.-2020. gada
plānošanas periodā. Lai veicinātu vietējo iedzīvotāju sadarbību,
maijā un jūnijā notiks vairāki
tematiskie semināri, kas solās
būt aizraujoši, jaunām tēmām un
idejām bagāti.
Semināru laikā tiks apzinātas dažādu iedzīvotāju grupu vajadzības un idejas par vietējās teritorijas attīstību, to veicinošiem un
kavējošiem faktoriem. Balstoties
uz sniegtajiem ieteikumiem, tiks
izstrādāts rīcības plāns LEA
DER programmas finansējuma
apguvei līdz 2020. gadam.
Iepriekšējā plānošanas periodā,
izmantojot LEADER programmas piešķirtos līdzekļus (Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonds), Babītes, Mārupes
un Olaines novados ir īstenoti
kopumā gandrīz 100 projekti.
Ar projektu palīdzību sakārtotas
novadu teritorijas, izveidoti veloceliņi, parki, bērnu rotaļu un
sporta laukumi; biedrības ir labiekārtojušas peldvietas, iegādāti
tērpi dejotājiem un dziedātājiem,
uzņēmēji ir attīstījuši infrastruktūru un iegādājušies ražošanas
iekārtas.
Jaunā plānošanas perioda ietvaros tiek veicināta vietējās ekonomikas attīstība, ir paredzēts
finansējums jaunu uzņēmumu
dibināšanai un esošo uzņēmumu
dažādošanai. Īpašs atbalsts paredzēts uzņēmumiem mājražošanā
un lauku tūrismā, kuru apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000
EUR/gadā. Finansējums tiek
paredzēts arī teritorijas sakārtošanai un sabiedrisko aktivitāšu,
t.sk. apmācību, sociālo aprūpes
vietu un brīvā laikā pavadīšanas
aktivitāšu, nodrošināšanai. Plānots, ka LEADER programmas
ieviešana sāksies 2016. gada
sākumā, un uzņēmējdarbības
atbalstam tiks novirzīts vismaz
50% no kopējā finansējuma.
Semināru dalībniekiem būs ie-

spēja uzzināt par līdzfinansējuma piesaistes iespējām, piedalīties LEADER projektu izstrādes
darbnīcā un dibināt jaunus biznesa kontaktus – tikties ar potenciālajiem sadarbības partneriem.
Aicinām visus Babītes, Mārupes
un Olaines novada mājražotājus,
amatniekus, tūrisma pakalpojumu sniedzējus un citus interesentus!
Biedrības pārstāvji jau ir tikušies
ar iedzīvotājiem Babītē, Piņķos,
Spuņciemā, Mārupē, Jaunmārupē, Tīrainē, Skultē, Olainē,
Jaunolainē, Stūnīšos (Gaismās),
Medemciemā un Jāņupē. Tikšanos laikā biedrības valdes
priekšsēdētāja Nadīna Millere
informēja iedzīvotājus par LEA
DER pieeju un skaidroja, kā
katrs iedzīvotājs var iesaistīties
teritorijas attīstībā. Interesenti
tika iepazīstināti ar LEADER
programmā līdz šim jau īstenotajiem projektiem, bet pašvaldību
pārstāvji informēja par novadu
attīstības mērķiem un tuvākajām aktivitātēm. Tikšanos laikā
projektu īstenotāji stāstīja par
savu pieredzi, īstenotajiem projektiem – to, kā ideja var pārtapt
realitātē, kā arī par projekta dokumentācijas sagatavošanu.
Vietējās attīstības stratēģijas
izstrādei tika apkopotas iedzīvotāju vajadzības un ieteikumi
par novadu vides labiekārtošanu,
uzņēmējdarbības attīstību, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu,
sociālo pakalpojumu pieejamību
un jauniešu un senioru iesaisti
sabiedriskajā dzīvē. Piemēram,
iedzīvotāji vēlētos, lai novados
būtu pieejami jauni velomaršruti, dabas takas, labiekārtotas
peldvietas, sporta laukumi, nodrošināti atkritumu šķirošanas
punkti, izveidotas jaunas tirdzniecības vietas, saieta nami u.c.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību, zvanot uz
tālr. 28644888. Detalizētāka informācija par biedrības darbību
pieejama mājas lapā
www.pierigaspartneriba.lv.
Alīna Lukjanceva
Biedrības "Pierīgas partnerība"
projektu vadītāja

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Olaines novada pašvaldība
atsavina tai piederošo
nekustamo īpašumu "25. km dzelzceļa ēka",
Pārolainē, Olaines pagastā,
Olaines novadā, kadastra numurs 8080 011 0419.
Nekustamo īpašumu veido zemes gabals 0,3474 ha platībā un
uz tā esošā vienstāva ēka (kopējā platība – 88,00 m²).
Pieteikšanās termiņš – līdz 2015. gada 9. jūlija plkst. 12.00.
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.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapas
www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".

Saņem
Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums

pa pastu!

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

"SWEDBANK" PAKALPOJUMI
NO 1. JŪNIJA BŪS PIEEJAMI VESELĪBAS IELĀ 1

Lai nodrošinātu Olaines iedzīvotājiem iespēju saņemt ikdienā
nepieciešamos bankas pakalpojumus arī ārpus "Swedbank" filiāļu ierastā darba laika, sākot ar
šā gada 1. jūniju Olaines filiāle
kļūs par klientu pašapkalpošanās centru un turpmāk atradīsies Veselības ielā 1 (veikalā
"Maxima X"). Tādējādi "Swedbank" pakalpojumi būs pieejami
katru dienu, laikā no 8.00 līdz
22.00.
Olaines iedzīvotāju ērtībai šeit
tiks gan uzstādīts naudas iemaksas un izmaksas bankomāts, gan
nodrošināta iespēja lietot internetbanku. "Swedbank" pašap-

kalpošanās zonā klienti varēs
apmaksāt rēķinus, izņemt un
iemaksāt skaidru naudu. Turpat
tiks nodrošināta arī piekļuve internetbankai, ar kuras palīdzību
var veikt ne tikai rēķinu apmaksu, bet arī dažādus pārskaitījumus. Ja klientiem rodas kādi jautājumi vai nepieciešama palīdzība ārpus bankas darba laika,
aicinām Olaines iedzīvotājus
zvanīt uz bankas konsultāciju
centru pa tālruni 67444444,
kas strādā 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā.
Savukārt, ja klientiem nepieciešamas konsultācijas par dažādiem jautājumiem, kas prasa

lielāku iedziļināšanos un piemērotāko risinājumu meklēšanu,
piemēram, kādu apdrošināšanas veidu izvēlēties vai kā var
pieteikties 3. pensiju līmenim,
Olaines iedzīvotājiem ir iespēja
apmeklēt tuvākās "Swedbank"
pilna servisa filiāles: t/c "Rīga
Plaza", Rīgā, Mūkusalas ielā;
filiāle "Āgenskalns", Rīgā, Mazā
Nometņu ielā 27; Jelgavas filiāle, Jelgavā, Pasta ielā 47.
Plašāka informācija par
"Swedbank" filiālēm,
bankomātiem un to darba
laikiem pieejama mājas lapā
www.swedbank.lv.
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UZSTĀDĪTAS URNAS DZĪVNIEKU EKSKREMENTIEM
21. aprīlī Olaines novada teritorijā tika uzstādītas 20 urnas
dzīvnieku ekskrementiem: 17 no
tām Olaines pilsētā un 3 – Jaunolainē. Aicinām iedzīvotājus mest
tajās sava mājdzīvnieka – suņa
vai kaķa – ekskrementus, kas ir
savākti maisiņā pastaigas laikā.
Dzīvnieka īpašniekam vai turētājam pašam vajadzētu parūpēties
par maisiņu (maisiņa veids ir pēc
izvēles – papīrs, celofāns u.c.),
kurā nepieciešamības gadījumā
varētu savākt ekskrementus.
Dzīvnieku ekskrementiem paredzēto urnu atrašanās vietas:
Jaunolainē:
• pie Meža ielas 2
(gājēju celiņš) – 2 gab.,
• Baznīcas ielā 3
(pie spēļu laukuma);
Olainē:
• Zeiferta ielā 10A
(meža parks),
• Zeiferta ielā 11A (parks),
• Stacijas ielā 14a (parks),
• Stacijas ielā
(pie Stacijas 18, 22),
• Stacijas ielā (pie Stacijas 44),

Olaines novada pašvaldība
izsludina konkursu Olaines speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte"
VADĪTĀJA AMATA PRETENDENTU ATLASEI
Prasības pretendentiem:
1. Izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta
"Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides
kārtību" noteiktajām prasībām.
2. Prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts
valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas
Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai
nepieciešamajā apjomā.
3. Pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba
pieredze attiecīgajā izglītības jomā vai pieredze izglītības
vadības darbā. Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze
speciālajā izglītībā.
4. Zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos.
5. Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu
tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt
par pedagogu.
Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana Olaines
novada pašvaldībai līdz 2015. gada 1. jūnija plkst. 19.00,
pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.
Tālr. uzziņām – 67146015.
Konkursa nolikums un informācija par iesniedzamajiem
dokumentiem pieejami www.olaine.lv sadaļā "Vakances".

• Olaines Mežaparkā
(pie gājēju celiņa) – 3 gab.,
• pie meža celiņa (no Jelgavas
ielas 34 līdz Dalbes ielai),
• Zemgales ielā (pie kanāla),
• Zemgales ielā (gājēju celiņš),
• Parka ielā (pie Parka 14),
• Parka ielā (gājēju celiņš
pie spēļu laukuma
(pie Drustu gatves 10)),
• Dalbes ielā,
• Jelgavas ielā (gājēju celiņš
uz rūpnīcu),
• Kūdras ielā (pie Kūdras 19),
• pie Skolas ielas 1
(pie 2. vidusskolas).

dām kaut kādu iemeslu dēļ nesavāc sava mīluļa ekskrementus,
aicinām to darīt, kā arī atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 266 "Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī
suņa apmācībai" 9. nodaļas 52.3
punktu, apdzīvotu vietu teritorijā mājas (istabas) dzīvnieka
īpašniekam vai turētājam ir pienākums savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus.

Protams, tajās vietās, kur tuvumā nav šādu urnu, var izmantot parastās atkritumu urnas vai
konteinerus.
Pašvaldība atzinīgi novērtē to,
ka Olaines novadā aizvien vairāk iedzīvotāju savāc sava dzīvnieka ekskrementus, rūpējoties
par tīru vidi un izrādot cieņu pret
līdzcilvēkiem, kuri ikdienā dodas pa tām pašām gājēju ietvēm,
taciņām utt.
Tos iedzīvotājus, kuri vēl pagai-

SLĀVU KULTŪRAS NEDĒĻA

Olainē ir noslēdzies ikgadējais
pavasara pasākums "Slāvu kultūras nedēļa". Pasākumu cikls
13. aprīlī tika atklāts ar izstādi
"Marja – Iskusņica", kura bija
apskatāma Olaines Vēstures un
mākslas muzejā. Ik gadu šī izstāde priecē apmeklētājus ar Olaines rokdarbnieču darinājumiem
tradicionālajās slāvu kultūras
rokdarbu tehnikās – izšūšanā
gleznās ar pērlītēm un krustdūrienā, tamborēšanā, adīšanā,

gleznošanā un filcēšanā. Olaines
Kultūras namā krievu romanču
cienītājiem bija iespēja apmeklēt mākslinieka Viktora Kozlitina koncertu. Savukārt 17. aprīlī
bardu dziesmu cienītāji pulcējās
uz autordziesmu izpildītāju koncertu. Sestdienas pēcpusdienā
Olaines muzikālā kluba "Gamma" draugu kolektīvi "Lira" no
Saldus un "Razdolje" no Balviem priecēja ar skanīgu koncertu. Šajā koncertā no Olaines pie-

dalījās vokālais ansamblis "Ivuški", jaunās Olaines dziedātājas
Anastasija Inkina, Alina Ustinova, Varvara Iljenko, Angelina
Borisova, Veronika Šķupova,
Aļona Ivanova un Irina Kitova,
kā arī Olaines 2. vidusskolas
deju kolektīvs "Sirds ritms".
19. aprīlī Olaines Kultūras namā
viesojās ansamblis "Skaz" no
Pleskavas, kas skatītājus pārsteidza, atraktīvi muzicējot ar krievu
tautas instrumentiem. Mākslinieki dejoja un priecēja skatītājus ar skanīgām un pazīstamām
dziesmām un melodijām.
Olaines Kultūras centrs izsaka
pateicību par sadarbību šo pasākumu organizēšanā muzikālajam klubam "Gamma", Olaines
Vēstures un mākslas muzejam,
Olaines Krievu kopienai un dalībniekiem!
Olaines Kultūras centra
administrācija
Vairāk foto: www.olaine.lv

IEDZĪVOTĀJI JAUTĀ
Pašvaldības izdevumā un mājas lapā bieži ir sastopama informācija par īres tiesību izsolēm. Kas tas tāds ir? Kas tajās
var piedalīties? Ar ko tās atšķiras no izsolēm, kurās īpašums
tiek atsavināts?
Ar īres tiesību izsolēm saprot
to, ka pašvaldība sev piederošo
dzīvokļa īpašumu izlemj nodot
publiskā īres tiesību izsolē.
Ar domes lēmumu tiek apstiprināti izsoles noteikumi.
Izsolē var piedalīties personas,
kuru deklarētā dzīvesvieta ir
Olaines novada administratīvajā
teritorijā un kurām ir pastāvīgi
(ikmēneša) ienākumi (to pierāda
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ar darba devēja izsniegtu izziņu
vai VSAA izziņu par ikmēneša
pensijas saņemšanu).
Ja pašvaldība izsola vienistabas
dzīvokli, izsolē var piedalīties
jebkura persona, kurai ir pastāvīgi ienākumi (darba alga, pensija
u.tml.).
Ja pašvaldība izsola divistabu
dzīvokli, izsole tiek paredzēta
divās kārtās.
Pirmajā kārtā piedalās personas,
kurām ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Ja uz pirmās kārtas
izsoli nepiesakās personas ar
nepilngadīgiem bērniem, notiek
otrās kārtas izsole, kurā var piedalīties jebkura persona.
Ja pašvaldība izsola trīsistabu

dzīvokli, izsole tiek paredzēta
trīs kārtās. Šajā gadījumā parādās prasība – perona, kurai ir
divi vai trīs nepilngadīgi bērni.
Persona, kura vairāksolīšanā ir
ieguvusi pašvaldības dzīvokļa
īpašuma īres tiesības uz 12 gadiem, izveido dzīvoklī tādu kārtību, lai tas būtu ērts īrnieka un
viņa ģimenes locekļu (laulātā un
nepilngadīgo bērnu) dzīvošanai,
nodrošinot iekšējo kosmētisko
remontu, kā arī uz īres līguma
pamata pieslēdz citus pakalpojumus, piem., elektrību, gāzi,
interneta vai televīzijas pakalpojumu.
Atšķirība starp īres un atsavināšanas izsolēm:

• īres tiesību izsolē vairāksolīšanas rezultātā personai nodod
pašvaldības dzīvokļa īpašuma
īres tiesības uz 12 gadiem. Ja
īres līguma darbības laikā netiek
konstatēti īres līguma pārkāpumi, pēc īrnieka lūguma līgumu
var pagarināt uz noteiktu laiku.
Ja personai ir deklarēta dzīvesvieta ne mazāk kā trīs gadus un
nav īres līguma pārkāpumu, īrnieks var ierosināt īres dzīvokļa
atsavināšanu saskaņā ar likuma
"Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" prasībām.
Šī jautājuma izskatīšana ir domes kompetencē;
• atsavināšanas izsolē vairāksolīšanas rezultātā persona savā

īpašumā iegūst pašvaldības dzīvokļa īpašumu, īpašuma tiesības
ieraksta zemesgrāmatā uz sava
vārda un saņem zemesgrāmatu
aktu. Šajā gadījumā dzīvoklis
kļūst par personas īpašumu, kas
dod tiesības īpašniekam lemt par
tālāko rīcību ar sev piederošo
īpašumu, kā, piemēram, dāvināt,
pārdot, izīrēt, iekļaut mantojuma
sastāvā, slēgt uzturlīgumu u.tml.
Informācijai par izsolēm
aicinām sekot līdzi mājas lapas
www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".
Inese Čepule, Olaines novada
pašvaldības Īpašuma un
juridiskās nodaļas vadītāja

EIROPAS ATBALSTA FONDA PALĪDZĪBA
VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM
2014. gada 12. martā stājās
spēkā Eiropas Parlamenta un
Eiropas Padomes 2014. gada
11. marta regula Nr. 223/2014
par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Latvijas
Darbības programmu pārtikas
un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām
personām 2014.-2020. gada plānošanas periodam Eiropas Komisija apstiprinājusi 2014. gada
30. oktobrī.

Latvijā paredzēts atbalstīt šādu
materiālās nenodrošinātības veidu risināšanu:
• nenodrošinātība ar pārtiku;
• mājsaimniecību ar bērniem
materiālā nenodrošinātība.
Tiesības saņemt Fonda pārtikas
palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos ir ģimenēm vai
atsevišķi dzīvojošām personām
(turpmāk – ģimene (persona)),
kuras atbilst trūcīgas ģimenes
(personas) statusam, kā arī ār-

DIVUS GADUS GARAIS
STARPTAUTISKAIS PROJEKTS
IR NOSLĒDZIES

kārtas vai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām).
Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir
bērni, tām ir iespējams saņemt
arī pamata materiālo palīdzību
– higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz
18 gadiem) un individuālos mācību piederumus vai skolas somas (katram bērnam vecumā no
5 līdz 16 gadiem).

ATBALSTA KOMPLEKTU IZDALES GRAFIKS OLAINES NOVADĀ 2015. GADĀ
(komplektu izdale tiks uzsākta maijā)
Izdales vieta
Izdales diena
Izdales laiks
Sociālā dienesta higiēnas centrā,
Zemgales ielā 31, Olainē, tālr. 20221070
Ceturtdiena
14.00 – 17.00
Sociālā dienesta Jaunolaines klientu apkalpošanas 		
08.00 – 12.00
centrā, Meža ielā 2, Jaunolainē, tālr. 67811295
Ceturtdiena
13.00 – 18.00
Sociālā dienesta Gaismu klientu apkalpošanas centrā,
Gaismas ielā 6, Stūnīšos, tālr. 67931164
Ceturtdiena
13.00 – 18.00
Klienta dzīvesvietā (ja objektīvu iemeslu dēļ klientam
nav iespējams atbalsta komplektus saņemt
kādā no izdales vietām), tālr. 25708254, 67146047
Vienojoties par piegādes laiku
PAPILDPASĀKUMI 2015. GADĀ
Lekcija par jaunumiem sociālajā jomā valstī un pašvaldībā. Par mērķgrupas vajadzībām
atbilstošu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības pieejamību.
Datums
Vieta
Laiks
13.08.2015.
Sociālā dienesta higiēnas centrā, Zemgales ielā 31, Olainē
13.00 – 14.00
12.11.2015.
Sociālā dienesta higiēnas centrā, Zemgales ielā 31, Olainē
13.00 – 14.00
"Praktiskas saimniekošanas skola"
Datums
Vieta
20.05.2015.
Sociālā dienesta higiēnas centrā, Zemgales ielā 31, Olainē
11.06.2015.
Sociālā dienesta Gaismu klientu apkalpošanas centrā,
Gaismas ielā 6, Stūnīšos
22.07.2015.
Sociālā dienesta higiēnas centrā, Zemgales ielā 31, Olainē
19.08.2015.
Sociālā dienesta higiēnas centrā, Zemgales ielā 31, Olainē
17.09.2015.
Sociālā dienesta Gaismu klientu apkalpošanas centrā,
Gaismas ielā 6, Stūnīšos
21.10.2015.
Sociālā dienesta higiēnas centrā, Zemgales ielā 31, Olainē
25.11.2015.
Sociālā dienesta higiēnas centrā, Zemgales ielā 31, Olainē
10.12.2015.
Sociālā dienesta Gaismu klientu apkalpošanas centrā,
Gaismas ielā 6, Stūnīšos

Laiks
14.00 – 15.00
14.00 – 15.00
14.00 – 15.00
14.00 – 15.00
14.00 – 15.00
14.00 – 15.00
14.00 – 15.00
14.00 – 15.00

Individuālas psihoterapeita konsultācijas – piesakoties individuāli, zvanot uz tālr. 28808841.
Konsultācijas nodrošina Solvita Degle – psihoterapeite apmācībā, sertificēta psihoterapijas
(geštaltterapijas) praktiķe.
Informāciju par atbalsta komplektu izdali un papildpasākumiem var saņemt atbalsta komplektu izdales
vietās, kā arī – zvanot sociālajai darbiniecei Lailai Antonovičai uz tālr. 25708254, 67146047.

Aprīļa vidū Olaines novada pašvaldība piedalījās starptautiskā
projekta "Handbook of positive European Citizen" ("Pozitīva
Eiropas pilsoņa rokasgrāmata") noslēguma vizītē Polijas pilsētā
Radomsko. Projekta mērķis ir Eiropas pilsoņa identitātes stiprināšana caur dažādu valstu pieredzi jauniešu vidū. Projekts tiek
īstenots no 2013. gada, un šī bija ceturtā projekta tikšanās vizīte
(pirmā tikšanās noritēja Ungārijā, otrā – tepat Olainē un trešā –
Lielbritānijā).
Noslēguma projekta tikšanās vizīte noritēja Polijā no 16. līdz
19. aprīlim, kurā astoņiem jauniešiem no Olaines 1. vidusskolas un Olaines 2. vidusskolas bija iespēja dalīties pieredzē un
diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar līdzdalību dažādos līmeņos. Projekta vadošais partneris ir Polijas pilsētas Radomsko
pašvaldība, kas sadarbībā ar 3 pašvaldībām – Olaines novada
pašvaldību (Latvija), Mako pašvaldību (Ungārija) un Linkolna
pašvaldību (Lielbritānija) – organizēja projekta aktivitātes.
Projekta rezultātā izveidos rokasgrāmatu, kas atspoguļos iegūto
pieredzi un atziņas pēc visām četrām tikšanās vizītēm Eiropas
pilsoņu vidū. Tā tiks izdota četrās valodās un būs pieejama ne
tikai projekta dalībniekiem, bet arī citiem interesentiem, kā
arī tiks izveidota projekta mājas lapa. Projektu īstenoja Eiropas Savienības programmas "Eiropa pilsoņiem" (2007.-2013.)
apakšpasākuma "Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās"
ietvaros, un tā kopējais budžets ir 66 000 EUR.
Ilze Mazure
Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu
vadītāja un ekonomiste

• OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •
• Piešķirt finansējumu šādiem
projektiem Olaines novada
pašvaldības bērnu un jauniešu
vasaras nometņu projektu konkursa ietvaros: Olaines Kultūras
centra vasaras nometnes projektam "discoversummer.jaunolaine 2015" – 536 EUR; Olaines
Sporta centra vasaras nometnes
projektam "Supervaronis" –
570 EUR; nodibinājuma "Neformālās izglītības atbalsta fonds"
vasaras nometnes projektam
"Enerdžaizers" – 1260 EUR. Nepiešķirt finansējumu biedrības
"Māk-onis" vasaras nometnes
projektam "Kāpt".
• Apbalvot Olaines 2. vidusskolas skolotāju Veltu Šinkarenko ar Olaines novada domes
Atzinības rakstu par ilggadēju,

mērķtiecīgu un apzinīgu darbu
Olaines 2. vidusskolā sakarā ar
nozīmīgu dzīves jubileju.
• Apbalvot Olaines 2. vidusskolas mūzikas skolotāju Veru
Gahajevu ar Olaines novada
domes Pateicības rakstu par
ilggadēju un profesionālu darbu Olaines 2. vidusskolā sakarā ar skolas Dziesmu festivāla
15. gadadienu un nozīmīgu dzīves jubileju.
• Iecelt Lindu Vagali par Olaines Kultūras centra direktori uz
OKC direktores Leldes Kiršteines bērna kopšanas atvaļinājuma laiku, sākot no 2015. gada
23. aprīļa.
• Apstiprināt noteikumus Nr. 4

"Par Olaines novada pašvaldības
apbalvojumiem Olaines novada
pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem un kultūras iestāžu audzēkņiem un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, valsts un
starptautiskajos konkursos".

• Saglabāt dzīvokļa īpašumus
Kūdras ielā 13-11, Olainē, Parka
ielā 2-27, Olainē, Gaismas ielā
4-68, Stūnīšos, un "Birznieki 1"3, Jaunolainē, pašvaldības īpašumā, lai sniegtu palīdzību novada
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

• Apstiprināt nolikumu Nr. 5
"Olaines novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums".

• Piešķirt ģimenei vienreizēju
materiālo palīdzību 500 EUR

• Apstiprināt nolikumu Nr. 6
"Olaines novada bāriņtiesas nolikums".
• Piešķirt 6518 EUR Olaines
Sporta centram interešu izglītības programmas "Lidmodelisms" īstenošanai 2015. gadā.

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

apmērā sakarā ar Dimanta kāzu
jubileju. Uzdot Dzimtsarakstu
nodaļai organizēt sveikšanu.
• Atbrīvot no amata Olaines
speciālās pirmsskolas izglītības
iestādes "Ābelīte’" vadītāju Valdu Zošu 2015. gada 30. aprīlī
saskaņā ar Darba likuma 114.
pantu – darbiniekam un darba
devējam savstarpēji vienojoties.

Apsveicam AS "Olainfarm" ar Valsts
ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju
balvas un atzinības raksta saņemšanu
nominācijā "2014. gada lielākais eksportētājs
pēc eksporta apjoma uz trešajām valstīm
vai trešajām teritorijām"!
Sveicam AS "Olainfarm" valdes priekšsēdētāju
Valēriju Maliginu nozīmīgajā dzīves jubilejā un novēlam
arī turpmāk sekmīgi vadīt uzņēmumu!
Olaines novada dome
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JAUNDZIMUŠIE OLAINES NOVADĀ
Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!
/K. Apškrūma/
Olaines novada domē 18. un
25. aprīlī notika pasākums
"Jaundzimušo svinīga reģistrācija". Kopā bijām uzaicinājuši
97 Olaines novada jaundzimušos bērniņus, kuri dzimuši 2014.
gada otrajā pusgadā – 47 meitenītes un 50 puisīšus, kā arī viņu
vecākus. No 97 mazulīšiem 45
ir pirmdzimtie bērniņi, 38 – otrās atvasītes, 12 – trešie bērniņi,
1 – ceturtais un 1 – sestais bērniņš ģimenē. Kopā ar mammām,
tētiem, radiem un draugiem bija
ieradušies 82 mazulīši. Olaines
novada domes priekšsēdētājs
Andris Bergs apsveica 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 kuponus
veikalā "Drogas".
Jaundzimušos un viņu vecākus, radus un draugus 18. aprīļa pasākumā priecēja Olaines
1. vidusskolas meiteņu vokālais
ansamblis "Unda" skolotājas Sanitas Šefleres vadībā, bet 25. aprīlī – bērnu vokālais ansamblis
"Olaines cālīši" skolotājas Aijas
Liepiņas vadībā.
Pēc pasākumu svinīgās daļas
notika kopīga fotografēšanās
un bija iespēja apmeklēt Olaines novada Vēstures un mākslas
muzeju, iemalkot kafiju vai tēju
un brīvā gaisotnē aprunāties ar
domes priekšsēdētāju Andri Bergu par sev interesējošām tēmām.
Mazuļi vecumā no 4 līdz 10 mēnešiem ar interesi vēroja notiekošo.
Mīļi sveicam – Viktoriju Kuksu,
Kristiānu Frišbergu, Andžeju Bitenieku, Bruno Kokoreviču, Ņikitu Gončarovu, Artūru Baltpurviņu, Rūtu Rozi, Kristeru Krauzi,
Viktoriju Rečkinu, Elīzu Endeli,
Annu Ignatovu, Sabīni Karlīnu
Gravenieci, Kārli Dīriņu, Ēriku
Mūrnieku, Oliveru Cimošku,
Radomiru Butenieku, Matveju
Šabanovu, Robertu Berdņikovu,
Kristīni Jākabsoni, Beāti Loginu, Viktoriju Deičmani, Līvu
Gaili, Kārli Gaili, Iļju Tiškinu,
Dārtu Ozoliņu, Ēriku Siņicinu,
Gabrielu Krupski, Mihailu Grigorjevu, Luīzi Aukšmukstu, Arturu Hļebņikovu, Ronaldu Kakarānu, Amēliju Ivaškinu, Viktoriju Akuli, Madaru Strodi, Kirilu
Fjodorovu, Elizabeti Buķi, Tīnu
Dāvi, Tīnu Zīli, Daniilu Gucolu,
Aleksandru Seredinu, Stefanu
Svarinski, Jekaterinu Gubinu,
Nilu Berezinu, Austri Berķi, Artjomu Makareviču, Sofju Kruglovu, Mariju Doloresu Baško,
Jeļizavetu Aleksejevu, Emīliju
Liepiņu, Danielu Skorohodu,
Dāvidu Zemīti, Aneti Gavari,
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Martinu Braijenu Liekmani,
Polinu Ivanovu, Karolinu Krasohinu, Emīliju Skuteli, Mihailu Fedosovu, Gabrielu Rokolu,
Elzu Lāci, Arseniju Matoru, Nikolu Savrinoviču, Liliju Krūzi,
Emmu Izabellu Šumaheri, Vladimiru Račiku, Nikolu Jasmīnu
Stepi, Martu Kuzņecovu, Tomasu Adrianu Rutku, Doru Zellāni, Arinu Samitinu, Gustavu
Filipu Zavicki, Daniilu Kušniru,
Artūru Guobi, Artemiju Dolganovu, Kamillu Pauniņu, Anni
Loti Indersoni, Gati Rozentālu,
Aleksandru Aleksejevu, Jasīnu
Mohamedu-Mohamedu-Salehu,
Sabīni Baueri-Bimšteini, Eliza-

beti Žurevsku, Žani Karzubovu, Robertu Sprukuli, Mariju
Abramovu, Mārtiņu Aleksejevu,
Ralfu Kuzņecovu, Gabrielu Ancāni, Mariju Sevčuku, Alekseju
Strigunu, Gustavu Kārli Turlo,
Marianu Miglinieku, Iļju Belovu, Artūru Šveicu, Deni Lobaču,
Emīliju Daci, Milanu Jeršovu,
Vanesu Jasmini Dindjelu, Aleksandru Grigorjevu un viņu vecākus!
Vēlam veselību, laimi un saticību ģimenē!
Ināra Brence,
Olaines novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

PRIORITĀTE – NAMU RENOVĀCIJA UN APSAIMNIEKOŠANA
Par pašvaldības uzņēmumu
AS "Olaines ūdens un siltums"
(OŪS) viedokļi mēdz krasi atšķirties, bet nav noslēpums, ka
viena lieta no dažādiem skatpunktiem izskatās atšķirīgi. Šoreiz par uzņēmuma nostāju, darbību un citām aktualitātēm stāsta
valdes priekšsēdētājs Mārcis
Mazurs.
Vai esi pats definējis, kas ir
"Olaines ūdens un siltums"?
Pirms kāda laika tika veikta neliela aptauja un pētījums par
Olaini, kur viens no secinājumiem bija, ka pilsētu varētu salīdzināt ar "Volkswagen" markas auto. Tā kā šīs markas auto
var dēvēt arī par "tautas auto",
tad OŪS varētu būt viens no šī
"tautas auto" četriem riteņiem, ar
kura palīdzību Olaine un novads
virzās uz priekšu savā attīstībā.
Ikdienā ilgi filozofēt nesanāk,
tāpēc uzņēmums pilda tam uzticētās funkcijas – siltumenerģijas
ražošana, pārvade un realizācija,
dzeramā ūdens ražošana un piegāde, notekūdeņu pieņemšana
un attīrīšana, sadzīves atkritumu
apsaimniekošana, namu apsaimniekošana un teritorijas labiekārtošanas pakalpojumu sniegšana.
Atskatoties nesenā pagātnē,
2013. un 2014. gads mums pagāja, risinot dažādus siltumapgādes
un ūdensapgādes jautājumus, un
skaidrs ir viens – 2015. un 2016.
gads mums paies, prioritāri risinot ēku apsaimniekošanas un
renovācijas jautājumus.
Savā ziņā pirmais solis ir
sperts, jo novadā notikuši trīs
semināri par renovāciju. Kāpēc tas kļuvis aktuāli?
Renovācijas process ir vajadzīgs
ne tikai Olainē, bet daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām visā
Olaines novadā, ņemot vērā to
tehnisko stāvokli un energonoturību. Šobrīd nekas cits neatliek,
kā šo procesu turpināt, stāstot un
skaidrojot cilvēkiem, ka patiesībā šis ir vienīgais veids, kā viņi
var saglābt savu īpašumu daudzdzīvokļu mājās. Olainē to mēģinām darīt ar OŪS palīdzību, bet
Jaunolainē un Gaismās – ar SIA
"Zeiferti" palīdzību. Gribētos,
lai jaunu cilvēku šajos semināros
būtu vairāk. Mūsu mērķis ir radīt
interesi un uzrunāt tos cilvēkus,
kas vēlas darīt, mainīt un radīt
labos piemērus. Ja pirmajā posmā spētu renovēt vienu līdz trīs
mājas, tā jau būtu maza uzvara
un labais piemērs, kā arī stāsts,
ko vienas mājas iemītnieki varētu stāstīt blakus mājai, utt. Laba
pieredze iedvesmo.
Zinu, ka daudzu cilvēku apziņā joprojām dzīvo uzskats,
ka viņiem viss pienākas. Vai
varam runāt, ka pienācis laiks,
kad attiecības ar apsaimniekotāju ir attiecību forma "klients
– uzņēmums"? Tāpat kā ar
banku vai frizieri – es maksāju
un saņemu pakalpojumu.

Tieši tā. Iedzīvotājs apzinās,
ka tas, kas notiek dzīvoklī, ir
viņa atbildība, un lielākai daļai
ir tā apziņa un izpratne, ka tas
ir "mans". Lielākās problēmas
sākas tad, kad dzīve piespiež
saskarties ar jēdzienu "kopīpašums". Daudzdzīvokļu ēkās ir
arī kopīpašuma domājamās daļas, par kurām tāpat ir jārūpējas,
un gribētu teikt, ka tas ir jādara
tāpat, kā par savu dzīvokli. OŪS
ir dzīvojamā fonda apsaimniekotājs, tāpēc viens no uzdevumiem
ir sākt mainīt šo apziņu, un viens
no veidiem, kā to varētu veikt,
ir renovācijas procesi. Ir īstais
laiks, lai ne tikai skaidrotu to,
kāpēc renovācija ir vajadzīga,
bet vēlreiz atgādinātu, kas ir
kopīpašums.
Cilvēki domā tikai par savu
dzīvokli un ērtībām, neaizdomājas, ka renovācija maina
pilsētas estētisko izskatu, dzīvokļa cena renovētā mājā ir
augstāka. Tas, ko iedzīvotāji
noteikti vēlas zināt – kādi ir
galvenie ieguvumi?
Ieguvumus var nosacīti dalīt divās daļās. Viena daļa – tā ir ēkas
energoefektivitāte, kas akumulējas rēķinos, proti, par apkuri
jāmaksā mazāk. Viens no risinājumiem ir renovēt esošo apkures
sistēmu, izbūvējot horizontālas
divcaurules apkures sistēmu.
Šobrīd Olainē ir dažas ēkas, kur
ir līdzīgas sistēmas un ir individuālie siltuma skaitītāji, un dzīvokļos var individuāli regulēt
siltumu paši. Bet ir svarīga nianse, par kuru ir jārunā uzreiz. Mēs
kā uzņēmums, kas apsaimnieko
ēku, esam paredzējuši metodiku,
kas nosaka, ka cilvēkam tomēr ir
jāmaksā zināma daļa no siltuma
apjoma, pat neskatoties uz to, ka
viņš vispār ir nogriezis radiatoros
siltumu. Te ir stāsts par kopības
vienlīdzību attiecībā uz siltuma
sadali ēkā, kā arī nepieciešamība
apkures sezonā ievērot noteiktus temperatūras rādītājus ēkas
iekšienē. Mūsu pienākums ir šo
metodiku piedāvāt un apspriest
mājas sapulcē, par ko parasti ir
asas debates. Labā ziņa ir tā, ka
iedzīvotāji agri vai vēlu spēj vienoties un pieņemt lēmumu, jo tas
ir izdevīgi viņiem pašiem.
Otra lieta, ko vēlējos minēt pie
ieguvumiem – vizuālais tēls un
nekustamā īpašuma cena. Jāsaprot, ka siltinot un renovējot ēku,
savedot kārtībā ēkas konstrukcijas, palielinās īpašuma vērtība.
Lielākais darbs laikam ir izskaidrot iedzīvotājiem renovācijas nepieciešamību un ieguvumus. Ja mājā ir šis 51%, kas
procesu atbalsta, pārējais jau
ir tikai darbu organizēšana.
Jā, tas jau ir zināms scenārijs,
un var piekrist, ka viens no svarīgākajiem punktiem šobrīd ir
tieši pašu iedzīvotāju izpratne.
Jāsaprot, ka iedzīvotāji saņem
arī būtisku atbalstu. Nākamajā
Eiropas fondu finansēšanas pe-

riodā valdība paredzējusi mazliet citādāku kārtību, proti, ja pie
veiksmīgas projekta realizācijas
mājas kopība iepriekš varēja saņemt 50% Eiropas finansējumu,
tad šobrīd atbalsts varētu būt līdz
35%, taču OŪS kopā ar Olaines
pašvaldību izstrādājuši mehānismu, kā rezultātā kopējais atbalsts
Olaines novada iedzīvotājiem
joprojām saglabāsies šo 50% apmērā.
Bet vai nevar būt situācija, ka
process jau sācies, ir projekts,
un pēkšņi kāds vai kādi dzīvokļu īpašnieki izdomā lēmumu mainīt?
Sākotnējā balsojumā vienas
mājas iedzīvotāji balsos par to,
ka viņi šo renovāciju vēlas un
piekrīt, ka ēkai tiks veikts energoaudita pārskats, sagatavots
tehniskās apsekošanas atzinums
un izstrādāts tehniskais projekts.
Pēc šīs dokumentācijas sagatavošanas un kontroltāmes izstrādes mājas iedzīvotāji veiks galējo balsojumu par renovācijas
procesa uzsākšanu savā mājā. Ja
kopība šajā etapā tomēr atsakās
no mājas renovācijas, tad finansējums, kas nodrošina iepriekšminētās dokumentācijas sagatavošanas izmaksu finansēšanu,
netiek attiecināts no pašvaldības
finansējuma, bet ir jāsedz pašiem
iedzīvotājiem.
Kas notiks ar mājām, kurās
iedzīvotāji izlems par labu renovācijai, bet mājai lēmuma
pieņemšanas brīdī būs iekrājies kāds parāds?
Ieguvēji būs tie, kas pirmie izšķirsies par labu šādam lēmumam. Uzņēmums ies pretī iedzīvotājiem, lai varētu paātrināt
renovācijas sākšanās procesu,
un būs kā garants naudas aizņēmumam. Respektīvi, ja mājai ir
parāds un par renovāciju viņi izlems kā vieni no pirmajiem, viņi
būs ieguvēji, bet jebkurā gadījumā parāds būs jānomaksā, no tā
neviens netiks atbrīvots.
Doma ir tāda, ka iedzīvotāju
pašu spēkos ir daudz ko mainīt, nevis iedomāties, ka viņu
pienākums ir tikai prasīt un
gaidīt, ka lēmumu viņu vietā
pieņems uzņēmums.
Olainē ir viens labs piemērs, un
tā ir māja Zeiferta ielā 16. Mājas
vecākais ir Jurēviča kungs, kas
varētu būt piemērs, no kā iedvesmoties un skatīties, kā vajadzētu
rīkoties atbildīgiem un ieinteresētiem mājas vecākajiem. Viņš
ir ļoti aktīvs, un šī māja bija
viena no retajām Olainē, kas savulaik pieņēma lēmumu maksāt
paaugstinātu apsaimniekošanas
maksu ar domu veidot uzkrājumus mājai un, ja nepieciešams,
risināt dažādus mājas renovācijas jautājumus. Pateicoties kādreiz pieņemtajam pareizajam
lēmumam, šajā mājā jau šobrīd
ir veikti vairāki svarīgi ēkas
iekšējo komunikāciju un ēkas

konstrukciju siltināšanas darbi.
Gandrīz visus šos darbus varēja veikt bez aizņēmuma, tikai
par uzkrāto apsaimniekošanas
naudu. Tas ir labais piemērs un
stāsts, kā arī apliecinājums tam,
ka augstāka apsaimniekošanas
maksa ir rezultējusies konkrētos
darbos. Ir arī zināma atšķirība,
vai ēku apsaimnieko privātā sektora pārstāvis, kuram šis pakalpojuma veids ir kā bizness, vai
ēku apsaimnieko pašvaldības
uzņēmums, kuram būtībā tā ir
nodota kā pašvaldības deleģēta
funkcija. Lai apsaimniekošanas
nozare uzņēmumā kļūtu daudz
kvalitatīvāka, ir jāpārskata paši
apsaimniekošanas principi, kā
tas vēsturiski Olaines novadā
ir izveidojies un kā saglabājies.
Ja ir mazas apsaimniekošanas
maksas, tad mēs turpinām tikai
funkcionēt. Kāda ir izeja? Viena no izejām ir renovētas ēkas,
otra ir apsaimniekošanas maksu
pārskatīšana. Ņemot vērā to, ka
mūsu nami noveco, apsaimniekošanas tēriņi tikai palielināsies.
Ir vēl viena ļoti aktuāla lieta.
Tagad ir moderni domāt un
rīkoties zaļi, bet Olainē dzirdētas sūdzības par ierobežotām
iespējām šķirot atkritumus.
Vai ir kādas labas ziņas šajā
sakarā?
Atkritumu
apsaimniekošanas
funkcija pie OŪS nonākusi, pieņemot stratēģisku lēmumu par
to, ka arī šajā nozarē pašvaldības
uzņēmums pats var būt saimnieks. Šobrīd esam nonākuši
pie tā, ka varam atskatīties, kas
ir izdarīts un kurp virzīties, un
virziens ir iezīmēts ar nākamo
soli, proti, realizēt atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centra
un dalīto atkritumu savākšanas
punkta (laukuma) izveidi Olaines pilsētā. Ir plānots, ka visi
Olainē savāktie atkritumi nonāks
šajā laukumā un tiks pāršķiroti.
Bet ko šis dalīto atkritumu laukums nozīmēs iedzīvotājam?
Šajā gadījumā uzņēmuma vīzija ir tāda, ka, izveidojot dalīto
atkritumu laukumu un šķirošanas līniju, tiks izdarīts viss, lai
atkritumu apsaimniekošanas tarifs Olainē nepalielinātos, un tas
ir ieguvums. Ir plānots novadā
izveidot atkritumu plūsmu, kas
būs pareizi organizēta un zaļa.
Šobrīd ir izveidotas sadzīves atkritumu savākšanas vietas, kurās
mēs esam plānojuši izvietot dalītās šķirošanas atkritumu konteinerus atsevišķi papīram, PET un
stiklam, un plānots, ka šo konteineru saturs nonāks šķirošanas līnijā. Plūsma būs sakārtota visos
līmeņos, un jebkurā gadījumā
iedzīvotāji ir aicināti jau mājās
sākt šo šķirošanas procesu, jo,
tikai mainot šo attieksmi kopumā, varēs sasniegt labākus un arī
zaļākus rezultātus.
Savu atkritumu maisu sašķirot
tagad ir pat moderni, vairāk

satrauc attieksme, ka apziņa
par "mans" beidzas aiz mājas sliekšņa. Arī mūsu novadā
sētniekiem joprojām ir daudz
darba ne jau dabas radīto nekārtību, bet cilvēku bezatbildības dēļ. Un bez Lielās Talkas
arī neiztikt.
Ar kopējo kārtību pilsētā vairs
nevienu nepārsteigsi, jo vairāk
vai mazāk pilsēta un centrs ir
sakārtoti, un katru rītu viss ir
savākts. Man liekas, ka ir laiks
domāt par tām novada teritorijām, kuras ikdienā neredzam vai
negribam redzēt. Jau pērn mūsu
kolektīvā apzināti tika virzīta
doma, ka ikgadējo talku vajadzētu organizēt tā, ka tiek kārtotas
tās pilsētas un novada vietas, kas
gadu no gada atstātas novārtā.
Diemžēl jāizsaka nožēla par to,
ka brīdī, kad izskan šāds aicinājums kopā sakopt kādu aizlaistu
stūri, tad Olaines iedzīvotājos
diez ko liela atsaucība nav novērota. Jāapzinās, ka Olaine un
Olaines novads – tie esam mēs
paši, paši veidojam savas mājas.
Ir jābūt apziņai par to, ka katrs
esam Olaines novada sastāvdaļa.
Par atkritumu tēmu – ir kādas
pirmās atsauksmes par miskastēm dzīvnieku ekskrementiem?
Nu, maisiņi, kas bija paredzēti
šīm miskastēm, pazuda ļoti ātri...
Patiesībā ir skumji, ka Olainē
tiek izraktas apstādījumu puķes, uzreiz pazūd visi maisiņi...
Gribētos sagaidīt sociāli atbildīgāku attieksmi no iedzīvotāju puses.
Puķu rakšana vairs nav tik aktīva, pieļauju, ja maisiņi tur
visu laiku būtu, pašvaldībai tas
izmaksātu prāvu naudiņu. Bet
varbūt pirmā interese noplaks,
un līdz cilvēku apziņai nonāks
tas, kāpēc ir šādas miskastes un
ka nenoplēst visu pirmajā dienā ir tikai normāli. Nezinu, kā
bijis agrāk, bet šobrīd pašvaldības policija iesaistās preventīvajā darbā, un man liekas, ka arī
pašvaldības nostāja ir tāda, ka
galvenais nav sodīt, bet likt aizdomāties, nonākt līdz saprašanai
ar skaidrojumu. Atgriežoties pie
"tautas auto", iespējams, ka otrs
no tiem četriem riteņiem ir pašvaldības policija.
Šobrīd cilvēki vēršas OŪS ar
sūdzībām vai tomēr nāk arī
ar konstruktīviem priekšlikumiem?
Ir visādi. Ir kritika, sūdzības,
priekšlikumi un arī uzslavas.
Nozares ir sarežģītas, un darba
apjoms – pamatīgs, tāpēc katra,
kaut pati mazākā uzslava, ir attiecināma uz visu OŪS lielo kolektīvu, kā arī uz SIA "Zeiferti"
kolektīvu, kurš līdzīgus darbus
ikdienā realizē Olaines novadā.
Līdz šim ir izveidotas daudz labas iestrādes un paveikti nozīmīgi darbi gan Olaines pilsētā, gan
arī visā novadā.
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Pasākumi Olaines novadā maijā un jūnijā
KAD

KAS

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)
Starptautiskais deju festivāls "Es nopinu deju pīni"
Starptautiskais Eiropas muzeju pasākums – akcija
"Muzeju nakts 2015". Tēma "Rainim un Aspazijai – 150".
D. Lapiņa "Latvija… apskauj mani kā māmuļa"
17.05. plkst. 17.00
Foto galerijas atklāšana, video projekcija, autorkoncerts.
Baltijas autoru izpildītāju salidojums
No 29.05. līdz 31.05.
Veltīts Adas Jukuševas un Jurija Vizbora piemiņai.
JDK "Kalējs" koncerts "Sadejosim Jaunolainē"
30.05. plkst. 18.00
Brīvdabas kino vakars
05.06.
Novada ģimeņu svētki
07.06.
(bērnu koncerts, radošās darbnīcas, ģimeņu stafešu diena)
no plkst. 12.00 līdz 16.00
Bērnu deju kolektīva "Oļi" 10 gadu jubilejas koncerts
10.06. plkst. 20.00
Ielīgošanas pasākums ar Zāļu sievu Līgu Reiteri,
14.06. plkst. 16.00
DK "Viducis", JDK "Kalējs", BDK "Pienenīte"
Bērnu/jauniešu rokgrupu festivāls "Hush here we are"
20.06. plkst. 16.00
Koncertprogramma "Buramdziesmas" (Olga Rajecka
20.06. plkst. 20.00
un grupa, "Laimas Muzikanti", TDA "Rotaļa", "Līgo" un
"Dzintariņš" dejotāji un Olaines deju kolektīvs "Janita")
Līgo vakara balle
23.06. plkst. 21.00
IZSTĀDES (sīkāka informācija – www.olainesmuzejs.lv)
Izstāde apskatāma līdz 30.05. Karikatūru izstāde no Zviedrijas vēstniecības
Atklāšana 16.05. plkst. 21.00, Olaines PIC gleznošanas interešu kopas izstāde
"Es ritu, cauri ritu" ("Muzeju nakts 2015" ietvaros)
izstāde no 16.05. līdz 06.06.
Atklāšana 09.06. plkst. 16.00, OMMS "Gada izteiksmīgāko darbu izstāde"
izstāde no 09.06. līdz 11.07.
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Atklātais Olaines Šaha kluba čempionāts ātrajā šahā
16.05.
Olaines novada badmintona čempionāts
Maijā
Olaines novada čempionāts tenisā
Maijā un jūnijā
Minifutbola turnīrs "Olaines kauss 2015"
Maijā un jūnijā
Olaines Sporta centra kausa izcīņa "inline" hokejā
Jūnijā
IZGLĪTĪBA
Muzejpedagoģiskā nodarbība "Tā maksāja olainieši"
Ar iepriekšēju pieteikšanos
			
Vairāk informācijas par pasākumiem – www.olaine.lv
15.05. plkst. 18.00
16.05. no plkst. 14.00

Olaines Mežaparka estrādē
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Jaunolaines Kultūras namā
Jaunolainē pie "Mežezera"
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Mežaparka estrādē
Jaunolaines sporta stadions
Olaines Mežaparka estrādē
Jaunolaines sporta stadions
Jaunolainē pie "Mežezera"
Olaines Mežaparka estrādē
Olaines Mežaparka estrādē
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Sporta namā, Zemgales ielā 33A
Olaines Sporta namā, Zemgales ielā 33A
Olaines stadiona tenisa kortā
Olaines stadionā
Olaines slidotavā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Es piedzimu pasaulē,
Lai tavas rokas sasildītu
Ne tikai dienu, ne tikai mūžu
Zem debesīm zilgām,
Divus mūžus, trīs mūžus daudz ilgāk.
/Ā. Elksne/

Olaines
novada dome

sveic DIMANTA kāzās

Daini un Ilgu Pļavniekus!

(Laulība noslēgta 1955. gada 26. aprīlī
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā.)

Juriju un Jekaterinu Kalmikovus!
(Laulība noslēgta 1965. gada 11. aprīlī
Černovcu pilsētas dzimtsarakstu nodaļā.)

Juriju un Lidiju Pavlovus!

75. gadskārtā
Bērziņu Rūtu
Brikmani Rasmu
Fedoruku Grigoriju
Fjodorovu Skaidrīti
Geisteri Annu
Gimranovu Nigmattullu
Gothardu Ivaru
Gubinu Mainu
Jermolajevu Jekaterinu
Kasperoviču Vandu
Kārkliņu Valdu
Kožičenkovu Zinaidu
Kulačoku Zinaidu
Lalo Zoju
Levīzeru Jāni
Madoņecku Albinu
Masļeņņikovu Gaļinu
Mežecki Arkādiju
Pavlovu Lidiju
Rachiku Alinu
Samitinu Elfrīdu
Sozonovu Dmitriju
Trubaču Pēteri
Zablocki Konstantīnu

85. gadskārtā
Botjanu Mariju
Ernestsonu Tobiju
Ivanovu Klavdiu
Kurmu Jevgeņiju

(Laulība noslēgta 1965. gada 1. maijā
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā.)

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā
no 2015. gada 3. aprīļa līdz 5. maijam reģistrētie mirušie
Meļikova Olga, 94 gadus veca, 17.04.2015.
Sandalovs Jurijs, 57 gadus vecs, 21.04.2015.
Zaharova Anžella, 25 gadus veca, 18.04.2015.
Zariņš Juris, 65 gadus vecs, 13.04.2015.

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines Domes Vēstis".
Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: natalja.tropkina@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 67146026, 67146022.
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70. gadskārtā
Beimo Jaņinu
Bugaju Margaritu
Bukavu Ritu
Jakupani Jeļizavetu
Jansonu Māri
Jerjominu Gelennu
Jurinovu Franusju
Karpenko Irinu
Kovaļovu Pjotru
Kudrinu Aleksandru
Ķeiri Aivaru
Masteiko Jevgeņiju
Mihaļkovu Jeļenu
Misaku Matrjonu
Skļareviču Juriju
Skudru Daci
Sokolovu Zoju
Svilāni Alīdi
Veispāli Tatjanu
Volkovu Antoņinu

80. gadskārtā
Agejevu Rimmu
Kaptjugu Ņinu
Korozu Raisu
Kosotinu Ritmu
Sazonovu Antoņinu
Sviku Annu
Šafro Ņinu
Šulcu Arvīdu
Tihoņenko Antoņinu
Zukuli Marutu

sveic ZELTA kāzās

Fisenko Antoņina, 86 gadus veca, 11.04.2015.
Barsukovs Vladimirs, 56 gadus vecs, 04.2015.
Grasmane Anna, 92 gadus veca, 13.04.2015.
Mārtinsone Elvīra Marta, 83 gadus veca, 26.04.2015.

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
maijā

90. gadskārtā
Bobrovski Vitāliju
Kapenieci Lidiju
Pliču Lidiju
Seļavinu Feodosiju
91. gadskārtā
Paremski Vladimiru
94. gadskārtā
Stefanovu Mariju
96. gadskārtā
Jeļisejevu Liliju
Ziņas par jubilāriem uz 06.05.2015.

