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ATTĪRĪTA OLAINES BĪSTAMO
ĶĪMISKO ATKRITUMU
IZGĀZTUVES TERITORIJA

Iedzīvotāji var justies drošāk
par apkārtējās vides stāvokli, jo
projekta "Olaines šķidro bīstamo
atkritumu izgāztuves sanācijas
projekts, 1. kārta" ietvaros vēsturiski piesārņotās vietas "Olaines šķidro bīstamo atkritumu
izgāztuve" teritorijā ir likvidēts
atklāts bīstamā piesārņojuma
avots un līdz ar to novērsti draudi turpmākai piesārņojošo vielu
iekļūšanai gruntsūdeņos. Meža
ielokā, netālu no Olaines pilsētas, kur vairākus gadu desmitus
atradās bīstamo ķīmisko atkritumu izgāztuve, zaļos zālīte un
augs koki.
Jāatzīmē, ka Olaines šķidro
bīstamo atkritumu izgāztuve ir
valsts īpašums, par kuru ir atbildīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Izprotot situācijas nopietnību un sa-

Projekta administratīvās, finanšu
un tehniskās vadības uzraudzību
nodrošināja Latvijas Republikas
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (VARAM).
Teritorija no bīstamajiem šķidrajiem un cietajiem atkritumiem
attīrīta teju trīs hektāru platībā.
81% atkritumu ir pārstrādāti. Izgāztuvē 5 318 m3 apmērā veikta
cieto atkritumu izņemšana un
šķidro bīstamo atkritumu izsūknēšana no četriem atkritumu baseiniem. Tāpat veikta šo dzelzs
betona konstrukciju demontāža
– piesārņoto būvgružu kopējais
apjoms sasniedza 104 tonnas.
Attīrīti 111 449 m3 gruntsūdeņu
un 10 400 m3 apmērā pāršķirota piesārņotā grunts, kas atradās
zem bojātajiem un vēl padomju
laikā ierīkotajiem bīstamo ķīmisko atkritumu baseiniem.

Olaines novada domes priekšsēdētājs A. Bergs stāda vītolu attīrītajā teritorijā

Bērni sporto – treniņā apvienoti
vingrinājumi un uzdevumi vispārējās fiziskās sagatavotības un
sociālo prasmju attīstīšanai dažādu rotaļu un spēļu formā.
Nūjošana – sportiska nodarbe,
kurā tiek izmantota soļošanas
tehnika un īpašas nūjas vienmērīgai ķermeņa noslogošanai.
Nūjošana nodarbina ap 90%
cilvēka muskuļu. Nodarbībā visiem dalībniekiem tiks piešķirtas
nūjošanas nūjas!
HIIT – augstas intensitātes intervāla treniņš, kurā aktīvi vingrinājumi mijas ar īsiem atpūtas
brīžiem.

Step – vidējas intensitātes aerobikas nodarbība, izmantojot
"Step" platformu.
Tabata – augstas intensitātes intervāla treniņš. Tas sastāv no 4
minūšu cikla, ietverot 8 intervālus – 20 sekunžu intensīvā daļa
un 10 sekunžu pauze.
BodyArt – funkcionāla treniņa sistēma, kas nodrošina visa
ķermeņa pareizu darbošanos.
Sistēma ietver sevī terapeitiski
iedarbīgāko no fizioterapijas,
ārstnieciskās vingrošanas, jogas, elpošanas tehnikām, "Do
In" vingrošanas sistēmas, Čī
(Qi) kustībām, klasiska spēka

un lokanības treniņa, stiepšanās
vingrinājumiem, kā arī BodyArt
oriģinālos vingrojumus.
CrossFit – augstas intensitātes
funkcionāls treniņš. Tajā apvienoti 3 elementi (kardio treniņš,
olimpiskā svarcelšana, vingrošana).
TRX – piekares treniņu sistēma
attīsta spēku, izturību, stabilitāti,
lokanību un dziļo muskulatūru.
Treniņa laikā kā "apsmagojums"
tiek izmantots ķermeņa svars.
Veicot vingrinājumus, ir jānotur
poza un stabilitāte, kas savukārt
liek darboties dziļajai muskulatūrai.

skatot ministrijas iespējas orga
nizēt sanācijas darbus, Olaines
novada pašvaldība un vides aktīvisti vairāku gadu garumā aktualizēja šo jautājumu valdības līmenī un pievērsa uzmanību tam,
ka šī nav Olaines novada, bet
gan valsts problēma. 2014. gada
nogale bija pēdējais brīdis, lai
risinātu šo problēmu, piesaistot šim mērķim paredzēto Eiropas Savienības finansējumu. Ar
prieku jāsaka, ka risinājums tika
atrasts un ķīmisko atkritumu izgāztuvi Olaines mežā ir izdevies
likvidēt četru mēnešu laikā – no
2015. gada jūnija līdz oktobrim.
Olaines bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas darbu projekta izstrādi un sanāciju veica
SIA "VentEko", savukārt darbu inženiertehnisko uzraudzību
nodrošināja SIA "Geo Consultants". Darbi īstenoti ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda 70%
apmērā līdzfinansētā projekta
palīdzību. Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir
Valsts vides dienests (VVD).

Pozitīvi!

Izmanto
iespēju!

Renovācijas
projekts

Svarīgi
zināt!

Novada izglītības iestādes
saņēmušas Zaļā karoga
balvu

Interešu izglītības
piedāvājums Olaines novada
bērniem un jauniešiem

2. lpp.

4. lpp.

Daudzdzīvokļu mājai
Stacijas ielā 2 paaugstināta
energoefektivitāte

5. lpp.

Latvijas valsts karoga
lietošana svētku, atceres un
atzīmējamās dienās

6. lpp.

Visi cietie atkritumi aizvesti uz
Dobeles novadā esošo Gardenes poligonu, kur tie sašķiroti un
apstrādāti tā, lai vairs nebūtu tik
bīstami, bet pēc tam noglabāti.
Savukārt viss piesārņotais ūdens
speciālās iekārtās turpat Olaines
atkritumu izgāztuvē uz vietas
ticis attīrīts un pēc tam pa caurulēm aizpumpēts uz farmācijas
kompānijas AS "Olainfarm" notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Tur ūdens attīrīšana turpinājās
tik ilgi, kamēr to droši varēja novadīt kā notekūdeni.
Pēc attīrīšanas darbu veikšanas
VVD turpmākos 30 gadus nodrošinās teritorijas gruntsūdeņu
kvalitātes monitoringu. Objektā
ierīkoti dziļurbumi un izveidota
pēcsanācijas monitoringa sistēma. Notiks virszemes ūdeņu un
gruntsūdeņu paraugu periodiska
noņemšana.
7. oktobrī attīrītajā teritorijā notika VVD rīkotais Olaines šķidro
bīstamo atkritumu izgāztuves
piesārņojuma attīrīšanas darbu

Turpinājums 2. lpp. 

Aprūpes centrs
Olainē
Atvērto durvju diena
Olaines sociālās aprūpes
centrā

6. lpp.

 Turpinājums no 1. lpp.
noslēguma pasākums, kura laikā amatpersonas (t.sk. VARAM
ministrs Kaspars Gerhards, Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs, VVD vadītāja
Inga Koļegova), uzņēmēji un
vides aizsardzības organizāciju
pārstāvji kopīgi iestādīja piecus

piesārņoto vietu sanāciju valstī.
Katrs projekts ir unikāls un neatkārtojams savā sarežģītībā. Līdz
ar šīs Olaines novada piesārņotās
teritorijas attīrīšanu piesārņoto
vietu skaits valstī sarūk, un mēs
varam gūt iedvesmu nākotnes
izaicinājumiem, organizējot Inčukalna sanāciju. Veiksmīgā sanācijas darbu vadīšanā izšķiroša
loma ir sadarbības partneru kva-

Eiropas Savienības piešķirtajiem
līdzekļiem saimnieko atbildīgi
un ir uzticami partneri sarežģītu
vides problēmu likvidēšanā," par
veiksmīgu un kvalitatīvu kopdarbu savas domas pauda VVD
vadītāja Inga Koļegova.
Lai gan šīs vēsturiski piesārņotās vietas likvidēšana ir liels
sasniegums, Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs

kotnēji Ministru kabineta noteikumos tika definēts, ka sanācija
Olaines novadā jāveic divās kārtās, proti, pirmajā etapā ir jāsakārto pati izgāztuve un jālikvidē
piesārņojuma areāls, bet otrajā
etapā jālikvidē vēl viena, netālu
no attīrītas teritorijas esošā šķidro atkritumu glabātava. A. Bergs
turpināja: "Šobrīd ir sakārtota tikai pati izgāztuve, no bīstamām

Ķīmisko atkritumu izgāztuves teritorija pirms attīrīšanas
Attīrītā teritorija

Izgāztuves teritorija sanācijas darbu laikā

baltos vītolus un iesēja zāli, kā
arī pārrunāja turpmāko objekta
uzraudzību.
"Viens no VVD uzdevumiem
ir vadīt un organizēt vēsturiski

litātei un motivācijai. Paveiktais
darbs Olaines novadā ir apliecinājums tam, ka valstī ir patiešām
spējīgi, gudri un augsti kvalificēti uzņēmumi, kuri ar valsts un

projekta noslēguma pasākumā
vērsis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
un Valsts vides dienesta uzmanību uz to, ka Olaines novada
teritorija vēl nav pilnībā attīrīta
no bīstamajiem šķidrajiem atkritumiem: "Tas, ka ir likvidēts
galvenais piesārņojuma avots
– Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve – protams, ir apsveicami. Tomēr tas ir tikai pirmais lielais solis, kas sperts, lai
no ķīmiskā piesārņojuma pilnībā
attīrītu teritoriju Olaines mežā
un tā tuvākajā apkārtnē." Sā-

vielām attīrīti trīs hektāri virszemē un zem zemes. Taču priekšā
vēl ir daudz darba. Mēs kā pašvaldība negrasāmies apstāties un
gaidīt vēl daudzus gadus, kamēr
tiks atrisināta bīstamā piesārņojuma problēma Olaines novadā.
Šobrīd jau par Vides fonda piešķirtajiem līdzekļiem veicam
izpēti riska teritorijās, lai ar izpētes rezultātiem atkal vērstos
pie ministra. Būs jāmeklē nauda
tam, lai varētu pilnībā īstenot sākotnēji paredzētus sanācijas darbus un līdz ar to attīrīt piesārņotas teritorijas Olaines novadā."

Valsts vides dienests atzīst, ka ir
informēts par to, ka daļa piesārņojuma, ņemot vērā tā ilgo atrašanos atklātā vidē, no izgāztuves
ķīmiskajām atkritumu krātuvēm
ir "aizmigrējusi" līdz ar gruntsūdeņiem un šobrīd atrodas pazemē ārpus izgāztuves teritorijas.
Valsts vides dienests: "Diemžēl
šovasar, veicot sanācijas darbus,
šo problēmu nebija iespējams
uzreiz atrisināt, jo vēsturiski
piesārņotā teritorija galvenokārt
likvidēta par Eiropas Savienības naudu, kas tika piešķirta tāpēc, ka pati izgāztuve ir valsts
īpašums. Savukārt piesārņotie
gruntsūdeņi ārpus izgāztuves
teritorijas atrodas uz privātās
zemes, līdz ar to tos attīrīt šā ES
projekta ietvaros nebija iespējams. Ar citiem nosacījumiem
ES finansējumu iegūt un lietderīgi izmantot noteiktam mērķim
atbilstoši valsts vispiesārņotāko
vietu sanācijas programmai gluži vienkārši nebija iespējams."
Valsts vides dienesta pārstāve
apgalvo, ka piesārņojums, kas
nonācis ārpus bijušās bīstamo
ķīmisko atkritumu izgāztuves teritorijas, atrodas dziļi pazemē un
neapdraud ūdens ņemšanas vietas un lauksaimniecisko darbību.
__________________________
Šķidro bīstamo atkritumu krātuves Olainē tika izveidotas
1972. gadā, taču to tehniskā izpildījuma nepilnību dēļ vairākkārt notika piesārņojošo vielu
noplūde, kas radīja gruntsūdeņu
piesārņojumu, tūkstošiem reižu
pārsniedzot pieļaujamās piesārņojošo komponentu koncentrācijas normas. Nozīmīgākie
piesārņojošie savienojumi, kas
nonākuši vidē – piridīns un butanols.

OLAINES NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SAŅĒMA ZAĻĀ KAROGA BALVU
Starptautiskā Zaļā karoga balva ir Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements, un to saņem tikai tās izglītības iestādes, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas
aktivitātes vides jomā. Par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē balvu saņēmušas arī
Olaines novada izglītības iestādes. Zaļais karogs plīvo pie Olaines 1. vidusskolas, Olaines 1.vidusskolas struktūrvienības Olaines sākumskola, Olaines 2. vidusskolas un Olaines
PII "Magonīte". Šī balva tiek piešķirta uz vienu mācību gadu, un katru reizi tā jāizcīna no jauna. Ekoskolu programmā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde, kas vēlas savā
darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.
OLAINES 1. VIDUSSKOLA
2014. gada februārī mūsu skolā
tika izveidota eko-padome un
tika pieteikta dalība ekoskolu
kustībā. Tas gan nenozīmē, ka
mēs nebijām aktīvi šīs kustības
piekritēji jau pirms tam. Pirms
viss tika iesākts oficiāli, visas
skolas klases aktīvi piedalījās
makulatūras un bateriju vākšanas konkursos, koku stādīšanas
akcijās un daudzās citās aktivitātēs. Skolēni piedalījās arī talkās,
kuru laikā tika sakopts mūsu
pašu tuvējais mežs, pilsēta, māju
pagalmi un citas vietas.
Lielāko daļu aktivitāšu eko-padome centās organizēt mūsu
pašu skolā, tādejādi izglītojot
pārējos skolēnus par to, ko mēs
darām un cik tas ir nozīmīgi.
Mēs rīkojām sporta dienas sākumskolā un pamatskolā, izvingrojāmies kopā ar pašvaldības
darbiniekiem un bērnudārzu
audzēkņiem. Apciemojām arī
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sākumskolas klases un, kopīgi
darbojoties, iepazīstinājām ar
ekoskolu, tās darbību un galvenajiem uzdevumiem. Mēs vēlējāmies, lai skolēni mūsu skolā
kļūtu radošāki, tāpēc organizējām dažādus konkursus, interesantus eksperimentus, kā arī
katra klase izveidoja izaicinājumu visam mācību gadam, kurā
atspoguļojās klašu apņemšanās
mācību gadā laikā veikt uzlabojumus gan enerģijas taupīšanas
jomā, gan savās klases telpās
un skolas vidē. Ar AS "Olaines
ūdens un siltums" atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja
Andra Gaiļa aktīvu līdzdalību
skolā tika novietoti speciālie
konteineri PET pudelēm, tādējādi sākot šķirot plastmasas atkritumus. Eko-padomē darbojas
jaunais vides reportieris – Marks
Locs, kura rakstu varējām lasīt
pirmajā ekoskolas žurnālā "Kartupelis".
Rudenī Polijas ekoskola uzai-

cināja mūs piedalīties akcijā
"Ābolu draugi", kura norisinājās
veselu nedēļu. Katrai pamatskolas klasei vajadzēja izvēlēties
kādu no Latvijā audzētiem augļiem vai dārzeņiem un izveidot
reklāmas par to, kāpēc tos ēst ir
labi un ko tie dod mūsu veselībai. Dažas klases veica interesantus eksperimentus vai veidoja dažādus priekšmetus no dārzeņiem vai augļiem, citas klases
atkal izpētīja šo augļu labākās
īpašības, veidoja plakātus u.c.
Viena 9. klase kopīgiem spēkiem
izcepa ābolu pīrāgu.
Viens no lielākajiem izaicinājumiem mūsu ekoskolas aktīvistiem ir dalība Erasmus+ projektā
"It’s Time To Help", kurš norisinās no 2014. līdz 2016. gadam.
Šī projekta ietvaros mēs sadarbojamies ar citu valstu ekoskolām un pētām dažādas ekoskolu
tēmas, kuras vēlāk prezentējam,
aizbraucot uz konkrēto valsti.
Vēlamies pateikt paldies skolo-

tājai Lilijai Zujevai par palīdzību
projekta īstenošanas laikā. Skolēniem ir iespēja nedēļu dzīvot
viesģimenēs, iepazīstināt ar savu

miskais patērētājs jeb veselīgs
dzīvesveids", kā arī esam uzņēmuši projektā iesaistīto valstu
skolēnus un skolotājus pie sevis

Olaines 1. vidusskolas eko-padome pēc Zaļā karoga pacelšanas ceremonijas

valsti un tās kultūru, iepazīt citu
valstu tradīcijas, uzlabot savas
komunikācijas un valodas prasmes, spēju sadarboties utt. Esam
jau viesojušies Čehijā ar tēmu
"Ūdens", Vācijā ar tēmu "Enerģija", Somijā ar tēmu "Ekono-

Olainē. Latvijas vizītes laikā
mūsu eko-padomes dalībnieki
uz skolas gaiteņa sienas izveidoja milzīgu koku ar lapām un
ozolzīlēm.

Turpinājums 3. lpp. 

• Regulāri notiek eko "piecminūtes", eko-padomes sapulces,
nodarbības, lekcijas, ekskursijas u.c. aktivitātes, lai informētu skolēnus un vecākus par
ekoskolas darbu.
• Projektu dienas katru gadu tiek
veltītas ekoskolas tēmai. Arī
mācību ekskursijas vienmēr ir
saistītas ar projekta tēmu.
• Pētījumi, konkursi, akcijas, izstādes utt.
• Jau 5 gadus organizējam izzinošas vasaras ekonometnes.

 Turpinājums no 2. lpp.
Šis koks vēl neskaitāmus gadus
paliks mums par piemiņu no laikiem, kad mēs viesojāmies citās
valstīs un ieguvām daudz jauku
atmiņu. Projekta ietvaros vēl dosimies uz Portugāli, kur pētīsim
tēmu "Bioloģiskā daudzveidība", un uz Maltu, kur mūsu tēma
būs "Atkritumi".
Esam paveikuši daudz, bet ceļā
uz labāku ekoskolu vēl tāls ceļš
ejams. Centīsimies strādāt tā,
lai Zaļais karogs plīvo pie mūsu
skolas un atgādina mums par jau
paveiktajiem labajiem darbiem.
Tagad mums ir jauns mērķis –
pievērst visu uzmanību mūsu
skolas videi un apkārtnei. Ar
lielām cerībām gaidām arī citu
mūsu novada iedzīvotāju atbalstu un sapratni.
Brigita Zute, ekoskolas
koordinatore 1.vidusskolā un
Annija Dūka no 8.a klases
__________________________

Olaines sākumskolas skolēni talko

Olaines 2. vidusskolas eko-padomes locekļi

OLAINES 2. VIDUSSKOLA
Olaines 2. vidusskola ir viena
no Latvijas skolām, kas mudina
skolēnus un apkārtējo sabiedrību
dzīvot zaļi un videi draudzīgi.
Mūsu skola jau septīto gadu pēc
kārtas ir ieguvusi šo balvu un
starptautisko Ekoskolas statusu.
Ekoskolas programmas īstenošana papildina mācību saturu,
iesaistot tajā ne tikai skolēnus,
bet arī viņu vecākus. Katru gadu
sākumskolā notiek maketu veidošana, tas ir projekts, kura laikā audzēkņi kopā ar saviem vecākiem izpēta dabas parādības.
Jaunieši jau vairākus gadus vāc
atkritumus, izlietotās baterijas
un makulatūru gan skolas teritorijā, gan pilsētā. Savāktā makulatūra tiek nodota otrreizējai
pārstrādei, un iegūtais papīrs tiek
izmantots skolā vēl vienu gadu.
Skolēni seko līdzi enerģijas patēriņam visu gadu, piem., starpbrīžos slēdz ārā gaismu kabinetos.
Katru gadu notiek viena mācību
stunda, kuras laikā netiek izmantota elektrība, kā arī tiek vadīta
stunda bez papīra. It īpaši šī nodarbība patīk sākumskolēniem,
jo viņiem jāizmanto asfalts un
krītiņi papīra vietā.
Jaunieši katru gadu pie skolas
vai citur pilsētā iestāda kādu
kociņu vai košu krūmu. Pirms
trīs gadiem absolventi iestādīja
divas ābeles, kuras šogad deva
pirmo ražu. Jaunieši lepojas, ka
Ekoskolu programmas ietvaros
šajā pavasarī Olaines Mežaparkā pašu spēkiem parkā izveidoja "Sajūtu taku". Šī taka tika
pabeigta mēneša laikā, un tās
izveidē piedalījās 70 skolēni no
1. līdz pat 12. klasei.
Ekoskolu programma sniedz
iespējas arī ceļot un apskatīt citas valstis. Bērni pabijuši starptautiskajā nometnē Vīnē, kā
arī Comenius projekta ietvaros
paviesojušies Turcijā, Francijā
un citās Eiropas valstīs. Olaines
2. vidusskolas skolēni piedalās

Realizēti arī vairāki projekti:
• Uzņēmuma SIA "Līdums"
ilgtspējīgas attīstības izpētes
projekts (2008./2009. m.g.).
• Veselīgs dzīvesveids (2009. g.,
projektu konkursa "Olaines
bērnu un jauniešu interešu izglītība" ietvaros).
• Jaunolaines vides un apkārtnes
uzpošana (2014. gadā sadarbībā ar Olaines pagasta pārvaldi,
Jaunolaines Kultūras namu un
PII "Magonīti").
• Programma "Skolas auglis"
(no 2010. gada).
• Projektu dienas, kas veltītas
ekoskolas tēmai (jau septiņus
gadus).
• Šogad iesaistījāmies Erasmus+ "It's Time To Help" projektā un uzņēmām skolā projekta partnerus no ārvalstīm,
daloties savā pieredzē.
"Ielūkoties sevī, sadzirdēt šo
balsi, paklausīt tai – tas nozīmē
apgūt zaļo domāšanu, zaļo dzīvesveidu; tas nozīmē atļaut sev
pašam būt tam, kas esi – dabas
sastāvdaļai – un saplūst ar to."
/Zigmārs Ungurs/

OPII "Magonīte" audzēkņi Sajūtu takas atklāšanā

ekoforumos, kurus rīko Latvijas
vides fondi. Pieredzes apmaiņas
braucienu laikā skolēni apspriež
ekoloģijai un videi svarīgus jautājumus. Ekoforumā skolēni diskutēja par to, cik ļoti mūsdienu
jaunieši ir pārņemti ar tehnoloģijām. Tā dzima ideja par dienu
bez mobilā telefona.
Olaines 2. vidusskolas jauniešu
mērķis ir pārliecināt draugus,
radus, klasesbiedrus un līdzcilvēkus, ka katram ir jāuzņemas
atbildība par mūsu planētu.
Jaunieši šogad iecerējuši vairāk
pievērsties atkritumu šķirošanas
problēmai – viņi stāstīs Olaines
iedzīvotājiem, kādēļ tas ir tik ļoti
svarīgi, un ierādīs, kā tas pareizi
ir jādara.
Marija Bogdanova, ekoskolas
koordinatore 2. vidusskolā
__________________________
OLAINES SĀKUMSKOLA
Olaines sākumskola Jaunolainē darbu Ekoskolu programmā uzsāka 2008. gada rudenī. 2009./2010. mācību gadā
skola ieguva Zaļo diplomu.
2010./2011. mācību gadā skola
izcīnīja Zaļo karogu un starptautiskās Ekoskolas nosaukumu.

Mūsu skolas zaļie darbi:
• Šķirojam atkritumus (makulatūra, baterijas, elektroiekārtas).
• Mājturības stundās daudz izmantojam dabas materiālus
vai sadzīvē vairs nederīgas lietas (PET pudeles, tualetes papīra rullīši, kastītes, kārbiņas,
maisiņi u.c.).
• Uzturam sakoptu skolas vidi.
Periodiski skolā notiek akcija
"Skola sazaļo", kā ietvaros ikviens var atnest uz skolu kādu
telpaugu, it īpaši, ja tas ir paša
izaudzēts.
• Rūpējamies par skolas apkārtni – ar Olaines pagasta pārvaldes atbalstu un sadarbībā
ar novada dārznieci ierīkojām
puķu dobi "Čūska", kurai paši
audzējam stādus, ik gadu piedalāmies Lielajā talkā un sakopjam tuvāko apkārtni.
• Rūpējamies par veselīgu uzturu un dzīvesveidu – jau daudzus gadus darbojamies programmā "Skolas auglis", skolā
organizējam sporta pasākumus
un piedalāmies novada sporta
aktivitātēs.
• Piedalāmies Globālajās rīcības
dienās – skolā organizējam
"Zaļo Mārtiņtirgu", "Eko modes šovu".

Velda Veinberga,
ekoskolas koordinatore Olaines
sākumskolā
__________________________
OPII "MAGONĪTE"
2010. gada rudenī Olaines PII
"Magonīte" iesaistījās Ekoskolu
programmā. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai
ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar
kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti. Tā kā iestādē
tika uzbūvēts un atklāts jaunais
korpuss, svarīgi bija labiekārtot iestādes vidi, tāpēc pirmajā
gadā izvēlējāmies tēmu "Pirmsskolas izglītības iestādes vide
un apkārtne". 2011. gada rudenī
mums tika piešķirts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un
Latvijas Ekoskolas nosaukums.
Otrajā gadā bija tēma "Atkritumi". Pasākuma "Modes skate
– lietu otrā dzīve" ietvaros sadarbībā ar bērnu vecākiem tapa
tērpi no lietām, kas it kā kļuvušas nevajadzīgas – polietilēna
maisiņiem, PET pudelēm u.c.
materiāliem. Pasākumā "Man
garšo piens..." Gotiņa iepazīstināja ar dažādiem piena produktiem, akcentēja veselīga ēdiena
nozīmi, kā arī to, cik ļoti atkritumi ietekmē dzīvniekus, kukaiņus
un citu dzīvo radību. Piedaloties
makulatūras vākšanas konkursā,

no Līgatnes papīrfabrikas saņēmām zīmēšanas papīru. Bērni
arī skatījās filmiņu par vidi – kā
ikviens no mums var rūpēties
par apkārtējo vidi. Izdevām arī
pirmo "Ekoavīzīti", kas vēlāk
izvērtās par tradīciju – avīzīti izdodam katru gadu.
2012. gada septembrī Olaines
PII "Magonīte" saņēma pirmo
Zaļo karogu!
Trešais gads Ekoskolu programmā deva iespēju pievērst uzmanību ikdienišķām lietām – ūdenim mums apkārt un tam, kā mēs
varam to taupīt. Ja ūdens krāns
pil, kamēr tu guli dienas miegu...
vai vari uzminēt, cik sapilēs?
Bērni tagad to zina! Tāpat bērni
zina, kā skan mūzika, ko izpilda
"ūdens orķestris", cik jautras ir
sniega rotaļas un kā var pagatavot krāsainas ledus sveces.
Savukārt ceturtais gads Ekoskolu saimē bija kā I. Ziedoņa "Zaļajā pasakā": "Kādu nakti pilsētā
ienāca mežs". Visas aktivitātes,
pasākumi, izstādes, ekskursijas
veicināja bērnus domāt par meža
patiesajām vērtībām. Mācību
gada laikā ar bērniem spēlējām
sešas dažādas izrādes par meža
tēmu, organizējām izstādes "Telpiskais mežs", "Koka sadzīves
priekšmetu izstāde" un fotoizstādi "Piedzīvojumi mežā". Sagatavošanas grupas bērni bija ekskursijā uz Dabas muzeju. Globālajās rīcības dienās visu uzmanību veltījām veselīgam dzīvesveidam. Rudenīgajā novembra
dienā iestādē smaržoja citādāk,
bērni un darbinieki smaidīja vairāk. Visi rosījās – gatavoja augļu
salātus, skābēja kāpostus, dzēra
veselības tēju, akcentējot veselīga uztura nozīmi.
Veselīga ēdiena nozīmi izlēmām
popularizēt arī turpmāk, tāpēc
2014./2015. mācību gadā kā
savu tēmu izvēlējāmies "Veselīgu dzīvesveidu". Notika daudzi
interesanti pasākumi – rudens
svētki "Maize – mūsu bagātība",
ekskursija uz maiznīcu "Lāči",
izstāde "Mana veselīgā ēdiena
recepte", kā arī "Labo vārdu un
darbu diena".
Iestādes 50. dzimšanas diena
bija īpašu emociju pilna, jo tajā
tika organizētas orientēšanās sacensības "Cik labi tu pazīsti savu
bērnudārzu?" un atklāta Sajūtu
taka, kurā izmantojām tikai dabas materiālus – smiltis, čiekurus, akmeņus, kastaņus. Paveikto novērtēja arī Ekoskolu žūrija,
piešķirot "Magonītei" Zaļo karogu jau ceturto gadu pēc kārtas.
Šī gada tēma ir "Transports", un
darbības plāns paredz pasākumus, kas rosinātu videi un veselībai draudzīgu rīcību. Paralēli
izvēlētajai gada tēmai turpinām
darbu arī citās tēmās – ik gadu
šķirojam atkritumus, labiekārtojam iestādes vidi un apkārtni,
piedalāmies kopējos ekoskolu
pasākumos un veidojam sadarbību ar citām ekoskolām.
Maija Skrindževska,
Olaines PII "Magonīte"
ekoskolas koordinatore
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INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS
OLAINES NOVADA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

NODARBĪBA
DALĪBNIEKI
NODARBĪBU VIETA
VADĪTĀJS
INFORMĀCIJA, TĀLRUNIS
KULTŪRIZGLĪTĪBAS NODARBĪBAS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Bērnu vokālais ansamblis "Olaines cālīši"
Bērni no 3 līdz 9 gadu vecumam
Olaines Kultūras nams
A. Liepiņa
28326876			
Bērnu vokālais ansamblis "Spārītes"
Bērni un jaunieši no
Jaunolaines Kultūras nams
O. Zujeviča
29748281
6 līdz 15 gadu vecumam				
Bērnu POP grupa "Domino"
Bērni no 7 līdz 12 gadu vecumam
Olaines Kultūras nams
A. Auzāns
29244243
Vokālais ansamblis "Cīrulīši"
1. – 4. klašu skolēni
Olaines 1. vidusskola
L. Kārkliņa
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Vokālais ansamblis
1. – 4. klašu skolēni
Olaines sākumskola (Jaunolainē) O. Zujeviča
Vairāk info Olaines sākumskolā
Vokālais ansamblis
1. – 4. klašu skolēni
Olaines 2. vidusskola
V. Gahajeva
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Vokālais ansamblis "UNDA"
5. – 12. klašu skolēni
Olaines 1. vidusskola
S. Šeflere
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Sieviešu vokālais ansamblis "Undīne"
Sākot no 18 gadu vecuma
Olaines Kultūras nams
S. Šeflere
29197372
Jauniešu ansamblis "Skandijs"
Jaunieši no 16 līdz 20
Olaines Mehānikas
I. Zakenfelde
Vairāk info Olaines Mehānikas
gadu vecumam
un tehnoloģijas koledža			
un tehnoloģijas koledžā
Jauktais koris "Dziesma"
Sākot no 15 gadu vecuma
Olaines Kultūras nams
E. Dziļums
29484941
Koris
5. – 9. klašu skolēni
Olaines 2. vidusskola
V. Gahajeva
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Koris
2. – 5. klašu skolēni
Olaines 1. vidusskola
L. Kārkliņa
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Folkloras kopa "Dzedzieda"
Bez vecuma ierobežojuma
Olaines Kultūras nams
S. Silāre
29687470
Bērnu deju kolektīvs "Oļi"
Dažādas bērnu vecuma grupas
Olaines Kultūras nams
J. Precinieks
26094665
Bērnu deju kolektīvs "Pienenīte"
Dažādas bērnu vecuma grupas
Jaunolaines Kultūras nams
S. Ļitvinova
67967397, 29473781
Mūsdienu deju studija "Vitamīni"
Dažādas bērnu vecuma grupas
Jaunolaines Kultūras nams
Z. Oše
26539134
Jauniešu deju kolektīvs "Kalējs"
Jaunieši no 16 gadu vecuma
Jaunolaines Kultūras nams
M. Zeibots
29386008
Tautas deju kolektīvs "Dzērve"
1. – 9. klašu skolēni
Olaines 1. vidusskola
A. Freimane
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Tautas deju kolektīvs "Dzērve"
10. – 12. klašu skolēni
Olaines 1. vidusskola
J. Gogulis
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Tautas dejas
2. – 3. klašu un 5. klašu skolēni
Olaines 2. vidusskola
D. Zeibots
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Teātra pulciņš
8. – 12. klašu skolēni
Olaines 1. vidusskola
I. Laipniece
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Teātra studija "ODA"
Bērni un jaunieši no
Olaines Kultūras nams
B. Bērziņa
29112424
12 gadu vecuma			
Drāmas pulciņš (mazākumtautību plūsmā) 1. – 4. klašu skolēni
Olaines sākumskola (Jaunolainē) T. Bardova
Vairāk info Olaines sākumskolā
Drāmas pulciņš (latviešu plūsmā)
1. – 4. klašu skolēni
Olaines sākumskola (Jaunolainē) A. Žurovska
Vairāk info Olaines sākumskolā
Ilustratoru pulciņš
1. – 4. klašu skolēni
Olaines 1. vidusskola
S. Silāre
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Mākslas pulciņš
5. – 12. klašu skolēni
Olaines 1. vidusskola
J. Tkačuks
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Vizuālās mākslas pulciņš "Kumelītes"
1. – 3.klašu skolēni
Olaines 2. vidusskola
A. Verpakovska
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Vizuālās mākslas pulciņš
1. – 4. klašu skolēni
Olaines sākumskola (Jaunolainē) A. Žurovska
Vairāk info Olaines sākumskolā
Vizuālās mākslas pulciņš
5. – 7.klašu skolēni
Olaines 2. vidusskola
J. Maršalova
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Vizuālās un plastiskās mākslas pulciņš
8. – 12. klašu skolēni
Olaines 2. vidusskola
I. Siņicina
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Rokdarbu pulciņš (mazākumtautību plūsmā) 1. – 4. klašu skolēni
Olaines sākumskola (Jaunolainē) T. Bardova
Vairāk info Olaines sākumskolā
Rokdarbu pulciņš (latviešu plūsmā)
1. – 4. klašu skolēni
Olaines sākumskola (Jaunolainē) G. Gasparoviča
Vairāk info Olaines sākumskolā
Kokapstrāde
5. – 9.klašu skolēni
Olaines 2. vidusskola
N. Miguša
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Kokapstrādes pulciņš
5. – 7. klašu skolēni
Olaines 1. vidusskola
A. Ernstsons
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
SPORTA NODARBĪBAS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Futbols "AFA Olaine"
Sākot no 5 gadu vecuma
Olaines sporta zāles un stadioni
A. Gromovs
29332883, www.afaolaine.lv
Hokejs
Sākot no 5 gadu vecuma
Olaines slidotava
G. Ritums
29586137
Olaines hokeja komanda "Olaine"
Interesēties pie komandas vadītāja Olaines slidotava
J. Švarcs
28884278
Latvijas Inline Hokeja centrs
Interesēties pie kluba vadītāja
Olaines slidotava
A. Antoņēvičs
26405937
Daiļslidošana
Bez vecuma ierobežojuma
Olaines slidotava
R. Apine
29473254
Florbols
1. – 4. un 8. – 9. klašu skolēni
Olaines 1. vidusskola
A. Ruļuks
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Florbols
5. – 7. klašu skolēni
Olaines 1. vidusskola
A. Lataks
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Basketbola komanda "Olaine"
Interesēties pie komandas vadītāja Olaines Sporta nams
J. Indāns
29134494
Boksa klubs "Olimp"
Sākot no 6 gadu vecuma
Olaines Sporta nams
K. Versockis
26312801
Vieglatlētika
Sākot no 7 gadu vecuma
Olaines stadions
A. Zeile
26073264
		
Olaines Sporta nams				
Vieglatlētika
Sākot no 7 gadu vecuma
Olaines stadions
M. Auzāns
29131442
		
Olaines Sporta nams			
Mākslas vingrošana
Sākot no 5 gadu vecuma
Olaines Sporta nams
V. Stūrmane
29111034
Mākslas vingrošana
1. – 9. klašu skolēni
Olaines 2. vidusskola
V. Stūrmane
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Sporta deju studija "DanceArt"
Bērni no 3 līdz 16 gadu vecumam
Olaines 2. vidusskola
J. Guseva
28867585, dance.art@inbox.lv
Sporta dejas
Sākot no 4 gadu vecuma
Olaines Mehānikas un
I. Cepīte
26414081
		
tehnoloģijas koledža
Deju ritmika
1. – 4. klašu skolēni
Olaines sākumskola (Jaunolainē) A. Vētra - Zemture Vairāk info Olaines sākumskolā
Mūsdienu dejas
5. – 8. klašu skolēni
Olaines 2. vidusskola
V. Haritonova
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Sporta studija "Active" (fitness)
Interesēties pie studijas vadītājas
Olaines peldbaseins (2. stāva zāle) I. Mazure
22019984
					
facebook.com/studijaActive
Koriģējošā vingrošana
1. – 3. klašu skolēni
Olaines 2. vidusskola
A. Strauta
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Handbols (meitenēm)
5. – 7. klašu skolēni
Olaines 2. vidusskola
N. Akantjeva
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Handbols (zēniem)
6. klašu skolēni
Olaines 2. vidusskola
O. Paradovskis
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Olaines Skeitborda klubs
Interesēties pie kluba vadītāja
Dažādas norises vietas
J. Kuzmins
janis.kuzmins@inbox.lv
Motoklubs "Olaine"
Interesēties pie kluba vadītāja
Olaines moto trase
E. Lūriņš
26540658
Peldēšana
Bērni ar peldēšanas iemaņām
Olaines peldbaseins
S. Stoļarovs
29238850
Peldēšana
Bērni no 3 līdz 7 gadu vecumam
OSPII "Ābelīte"
I. Munda, D. Trei-	 22325300
			
gute, L. Saveļjeva
Novuss un galda teniss
Bez vecuma ierobežojuma
Jaunolaines Kultūras nams
G. Mickevičs
28226928
Lidmodelisms
4. – 9. klašu skolēni
Olaines 1. vidusskola
A. Šebins
28288380
		
Olaines 2. vidusskola
Sporta klubs "Olaine"
Interesēties pie kluba vadītāja
Olaines Sporta nams
A. Šlikovs
29352398
(galda teniss, teniss, badmintons)
Sporta spēļu pulciņš
1. – 4. klašu skolēni
Olaines 1. vidusskola
A. Lataks
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Sporta spēļu pulciņš
1. – 4. klašu skolēni
Olaines sākumskola (Jaunolainē) E. Filipsone
Vairāk info Olaines sākumskolā
Alpīnisma un aktīvā tūrisma pulciņš
8. – 12. klašu skolēni un absolventi Olaines 1. vidusskola
J. Zakrevskis
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Tūrisma pulciņš
5. – 9. klašu skolēni
Olaines 2. vidusskola
V. Verpakovskis
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā

4

CITAS NODARBĪBAS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Datordizaina pulciņš
10. – 12. klašu skolēni
Skolas avīze "Muša medū"
7. – 12. klašu skolēni
Skolas avīze "Kompass"
5. – 12. klašu skolēni
Skolas muzejs
5. – 12. klašu skolēni
Vides pulciņš
1. – 4. klašu skolēni
"Es un eko"
5. – 12. klašu skolēni
Dabas izpētes pulciņš
5. – 9. klašu skolēni
Astronomijas pulciņš
9. – 12. klašu skolēni
Foto pulciņš
5. – 12. klašu skolēni
Psiholoģijas pulciņš
10. – 12. klašu skolēni
Pirmās palīdzības ABC
7. – 12. klašu skolēni
Pirmā palīdzība
9. – 10. klašu skolēni
"Palīdzi sev un izglāb dzīvību citam"		
Latviešu valodas pulciņš "Pakāpiens"
7. klašu skolēni
Karjeras izglītības pulciņš
7. un 9. klašu skolēni
Matemātikas pulciņš "Pucēti"
5. – 7. klašu skolēni
Matemātikas pulciņš "Erudīts"
10. – 12. klašu skolēni

Olaines 1. vidusskola
Olaines 1. vidusskola
Olaines 2. vidusskola
Olaines 2. vidusskola
Olaines 1. vidusskola
Olaines 2. vidusskola
Olaines 1. vidusskola
Olaines 1. vidusskola
Olaines 2. vidusskola
Olaines 2. vidusskola
Olaines 1. vidusskola
Olaines 2. vidusskola

J. Tkačuks
I. Velberga
L. Gavrilova
L. Ivanova
T. Jumtiņa
M. Bogdanova
B. Zute
I. Domina
N. Murina
E. Mačehina
L. Balode
I. Maskaļonoka

Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Vairāk info Olaines 1. vidusskolā
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā

Olaines 2. vidusskola
Olaines 2. vidusskola
Olaines 2. vidusskola
Olaines 2. vidusskola

J. Bučinska
V. Sidorova
I. Macanova
V. Sidorova

Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā
Vairāk info Olaines 2. vidusskolā

Sīkāka informācija: Olaines 1. vidusskola, 67147305, www.o1vsk.lv; Olaines 2. vidusskola, 67965434,
www.olaine2vsk.lv; Olaines Sporta centrs, 26658689, www.olainessports.lv; Olaines Kultūras nams,
67811618, www.olaineskultura.lv; Jaunolaines Kultūras nams, 29147608, www.olaineskultura.lv

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
UN SIA "ZEIFERTI" INFORMĒ

Apkures tarifi Olaines pilsētā,
salīdzinot pērnā gada septembri
ar šā gada septembri, samazinājušies par aptuveni 23%. Apkures tarifu samazināšanos var
izskaidrot ar gāzes cenas izmaiņām, proti, "Olaines ūdens un
siltums" pagājušā gada septembrī par piegādāto siltumenerģiju
prasīja 64,9 eiro par megavatstundu, bet šā gada septembrī
– 49,4 eiro par megavatstundu.
Siltumenerģijas ražošana jaunajā apkures sezonā, tāpat kā
iepriekš, tiks nodrošināta, ekspluatējot automatizēto gāzes
katlumāju un konteinera tipa
katlumāju ar 26,4 megavatu kopējo jaudu.
Tā kā pagājušajā gadā tika modernizēta katlumāja, šogad veikt
remontus nebija nepieciešams.
Tāpat kā iepriekšējā apkures
sezonā tiks iepirkta un Olaines
pilsētas siltumapgādē izmantota
koģenerācijas stacijās saražotā
siltumenerģija. No AS "Olenergo" plānots iepirkt vidēji 40%
no pilsētai nepieciešamā siltumenerģijas apjoma, no SIA "ETO"
– 20%. Gan gāzes katlumāja,
gan siltumtīkli ir darba kārtībā
un spēj veiksmīgi nodrošināt
Olaines pilsētas siltumapgādi.
"Olaines ūdens un siltums" regulāri veic dzīvojamo māju siltummezglu profilaktisko apkopi.
Pirms apkures sezonas uzsākšanas ir veiktas visu dzīvojamo
māju siltumapgādes sistēmu hidrauliskās pārbaudes, kuru laikā
konstatētie defekti ir novērsti.
Visās dzīvojamajās mājās uzstādītie siltumenerģijas skaitītāji ir
metroloģiski pārbaudīti.
Ņemot vērā karstā ūdens apgādes sistēmas ilgo kalpošanas
laiku un fizisko nolietojumu,
dzīvojamajās mājās, kurās nav
nomainīti stāvvadi, ir problēmas karstā ūdens apgādes sistēmā – normatīvā karstā ūdens
temperatūra tiek nodrošināta ar
pārtraukumiem, palielinās siltuma zudumi karstā ūdens apgādes sistēmā, līdz ar to palielinās
maksa par karstā ūdens piegādi.
Lai situāciju uzlabotu, ūdensapgādes stāvvadus nepieciešams
mainīt.

Pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku lēmumiem, 2015. gadā
ir nomainīti ūdensapgādes un
kanalizācijas stāvvadi dzīvojamajās mājās Kūdras ielā 14,
Zeiferta ielā 20, Stacijas ielā 18
un Zemgales ielā 47. Avārijas
stāvoklī esoši ūdensapgādes un
kanalizācijas stāvvadi ir nomainīti dzīvojamajās mājās Parka
ielā 7, Stacijas ielā 24, Zemgales
ielā 27 un Parka ielā 10.
Lai samazinātu siltuma zudumus, ir atjaunota siltumizolācija dzīvojamajā mājā Stacijas
ielā 10. Ņemot vērā iedzīvotāju
sūdzības par dzīvojamo māju
ārsienu neapmierinošo stāvokli,
2015. gadā atsevišķās vietās ir
veikti ārsienu bojāto starppaneļu
šuvju hermetizācijas atjaunošanas darbi dzīvojamajām mājām
Olainē, Jelgavas ielā 7, 14, 20;
Parka ielā 4, 10, 13; Drustu gatvē 8; Zeiferta ielā 24; Zemgales
ielā 34.
Saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku
lēmumu ir veikta dzīvojamās
mājas Zemgales ielā 21 jumta
seguma nomaiņa un bēniņu siltināšana. Regulāri tiek remontētas
dzīvojamo ēku ārdurvis un pēc
nepieciešamības tiek remontēti
un stikloti kāpņutelpu logi.
Iedzīvotāju parāds par siltumenerģiju 1. septembrī, ieskaitot
kavējuma naudas un PVN, bija
869 000 eiro.
Pašlaik tiesvedībā atrodas 39
prasības, kas ierosinātas pret
fiziskām personām, tai skaitā
astoņas par īres līgumu izbeigšanu, kuru kopsumma ir aptuveni
150 000 eiro. 2015. gada pirmajos astoņos mēnešos par parādu
piedziņu iesniegtas 82 prasības,
no tām trīs prasības par izlikšanu, kuru kopsumma ir aptuveni
100 000 eiro. Tiesās izskatīta
41 lieta par parādu piedziņu, tai
skaitā sešas lietas arī par īres līguma izbeigšanu. Tiesas ir pieņēmušas lēmumus par parādu
piedziņu 130 000 eiro apmērā.
Tiesu izpildītājiem piespiedu izpildei nodota 41 lieta, kuru kopsumma ir aptuveni 95 000 eiro.
Iesniegti trīs kreditora prasījumi
administratoram sakarā ar fizis-

kas personas maksātnespējas
pasludināšanu, kuru kopsumma
ir 24 100 eiro. Notāram iesniegtas trīs kreditora pretenzijas pret
mirušo mantiniekiem, kuru kopsumma ir 3100 eiro, un iesniegts
viens iesniegums par mantojuma
atklāšanas izsludināšanu, par
3300 eiro.
Daudzi tiesu nolēmumi par jau
piedzītajiem parādiem netiek nodoti tiesu izpildītājiem piespiedu
izpildei, jo personas tos pamazām dzēš saskaņā ar iesniegtajiem saistību rakstiem vai bez
tiem, ja maksājumi pārsniedz
tekošā rēķina summu.
Parādu piedziņā turpinās sadarbība ar SIA "Gelvora", kam
2015. gada pirmajos astoņos mēnešos ir nodota parādu piedziņa
no 45 fiziskām personām, līdz ar
to SIA "Gelvora" nodoto aktuālo
debitoru skaits ir 62 fiziskas personas. Ar minētās firmas starpniecību 2015. gada pirmajos
astoņos mēnešos piedzīti parādi
par 42 200 eiro.
AS "Olaines ūdens un siltums"
veiksmīgi norēķinās ar visiem
piegādātājiem, tai skaitā ar dabasgāzes piegādātāju AS "Latvijas Gāze", siltumenerģijas piegādātājiem SIA "Olenergo" un SIA
"ETO", kā arī ar elektroenerģijas
piegādātāju AS "Latvenergo".
Savukārt SIA "Zeiferti" jaunajā
apkures sezonā nodrošinās ar siltumapgādi divu Olaines novada
ciemu daudzdzīvokļu mājas un
sabiedriskās ēkas – Jaunolainē
un Stūnīšu ciema Gaismās.
Siltumenerģijas ražošana tiek
nodrošināta, ekspluatējot trīs
koksnes šķeldas katlumājas:
Jaunolaines centrālo katlumāju (kopējā jauda – 6 megavati),
Jaunolaines ciema Pionieru ielas
katlumāju un Gaismu katlumāju.
SIA "Zeiferti" veic dzīvojamo
māju siltummezglu profilaktisko
apkopi un līdz apkures sezonas
uzsākšanai veiktas visu Jaunolainē un Gaismās esošo daudzdzīvokļu māju siltumapgādes
sistēmu hidrauliskās pārbaudes.
Atklātie defekti ir novērsti pirms
apkures sezonas uzsākšanas.
SIA "Zeiferti" sniegto pakalpo-

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

PAAUGSTINA ENERGOEFEKTIVITĀTI
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAI STACIJAS IELĀ 2
2015. gada oktobrī pabeigta daudzdzīvokļu mājas Stacijas ielā 2,
Olainē, renovācija, kas noritēja ES Eiropas reģionālās attīstības
fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 2, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" (DMS/3.4.4.1.0/12/10/053) ietvaros.
Renovācijas laikā īstenoti sekojoši darbi:
• visu ēkas ārsienu siltināšana 1476 m2 platībā;
• ēkas pamatu cokola siltināšana 97 m2 un pamatu
aizsargapmales atjaunošana 61 m2 platībā;
• ēkas jumta pārseguma siltināšana 525 m2 un jauna jumta
hidroizolācijas materiāla ieklāšana 525 m2 platībā;
• siltumapgādes sistēmas renovācija, aprīkojot dzīvokļu apkures radiatorus ar termoregulatoriem un alokatoriem, ar kuru
palīdzību tiek veikta ēkas izlietotās siltumenerģijas sadale
starp atsevišķiem dzīvokļu īpašumiem.
Ņemot vērā to, ka projekta realizācija pabeigta 2015./2016. gada
apkures sezonas sākumā, dzīvojamās mājas Stacijas ielā 2 iedzīvotāji jau šajā apkures sezonā varēs novērtēt ēkas renovācijas
sniegtos uzlabojumus.
Saskaņā ar renovācijas projekta ieceri sagaidāms, ka ēkas
siltumenerģijas patēriņš pēc renovācijas samazināsies vismaz par 36%.
Līgums par ERAF finansējuma piešķiršanu projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 2, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" realizācijai starp AS "Olaines
ūdens un siltums" un Latvijas investīciju un attīstības aģentūru
tika noslēgts 2013. gada 16. oktobrī. ERAF līdzfinansējuma
summa ir 56 444,59 EUR. Kopējās plānotās projekta izmaksas
bija 112 889,01 EUR (bez PVN). Faktiskās renovācijas darbu
izmaksas ir 101 327,40 EUR (bez PVN).
Daudzdzīvokļu mājas Stacijas ielā 2, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas projekts ir trešais Olaines novadā realizētais daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projekts, kas tiek
realizēts ar ERAF atbalstu. Savukārt līdz šim ir realizēti daudzdzīvokļu mājas Baznīcas ielā 6, Jaunolainē un Drustu gatvē 10,
Olainē energoefektivitātes projekti.
jumu galvenie patērētāji, tāpat kā Olainē, ir iedzīvotāji. Ņemot vērā
iedzīvotāju nepietiekamo maksātspēju, iedzīvotāju uzkrāto parādu
summa par komunālajiem pakalpojumiem ir būtiska, proti, kopējais
parāds par komunālajiem pakalpojumiem ir 612 008 eiro, bet iedzīvotāju parāds par siltumenerģijas pakalpojumiem – 196 653 eiro.
Lai arī novērojama pakāpeniska debitoru parāda samazināšanās,
SIA "Zeiferti" kā salīdzinoši nelielu uzņēmumu būtiski ietekmē iepriekšējos periodos uzkrātās parādu summas. Piemēram, pašlaik SIA
"Zeiferti" ir kavēti maksājumi par kurināmā piegādi – kopējā saistību
summa 35 073 eiro.
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OLAINES SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRĀ
AIZVADĪTA ATVĒRTO DURVJU DIENA

aprūpes centra iemītniekus ar
koncertiem. Domāju, ka daļai
šejienes iemītnieku, dzīvojot
mājās, nebūtu iespēja apmeklēt
šos koncertus.
Aprūpes centrā notiek arī dažādu
konfesiju dievkalpojumi. Mūsu
galvenais mērķis ir ļaut cilvēkiem šeit justies kā mājās.

1. oktobrī Olaines sociālās aprūpes centrā notika atvērto durvju
diena, kuras ietvaros novada
iedzīvotājiem un citiem interesentiem bija iespēja iepazīties ar
aprūpes centru, tā iemītniekiem
un viņu ikdienu.
Pasākuma programmā ietilpa
ārstnieciskās vingrošanas nodarbība, pārrunas par veselīgu un
sabalansētu uzturu, kulinārijas
nodarbība, dievkalpojums un
ekskursija pa aprūpes centru.
Visas dienas garumā interesentiem bija iespēja arī apskatīt sociālās aprūpes centra iemītnieku
un darbinieku veidoto izstādi
"Rudens brīnumi".
Vairāk par pasākumu un Olaines sociālās aprūpes centra
darbību jautājām sociālās aprūpes nodaļas vadītājai Svetlanai Jankovai.
Pastāstiet, lūdzu, kāds bija šī
pasākuma galvenais mērķis?
Mūsu mērķis bija informēt Olaines novada iedzīvotājus par
Olaines sociālās aprūpes centra
sniegtajiem pakalpojumiem, kā
arī censties parādīt cilvēkiem,
kas īsti notiek Olaines sociālās

aprūpes centrā – kādos apstākļos
cilvēki šeit pavada savas vecumdienas, kādas aktivitātes tiek piedāvātas iemītniekiem utt.
Kas tad īsti tiek piedāvāts
Olaines sociālās aprūpes centra iemītniekiem?
Pamatā iemītnieki tiek nodrošināti ar atsevišķu dzīvojamo platību, sanitāro mezglu, medicīnas
pakalpojumiem un trīs ēdienreizēm dienā – ēdiens tiek gatavots
uz vietas. Uz vietas mazgājam
arī veļu – iemītniekiem ir iespēja mazgāt, žāvēt un gludināt pašiem savu veļu.
Mēs nodrošinām iemītniekus arī
ar brīvā laika pavadīšanas iespējām. Iemītniekiem ir iespēja
iesaistīties dažādos pulciņos,
vingrot, piedalīties muzikālajās nodarbībās. Liela interese ir
tieši par dziedāšanu. Mums ir
pat savs senioru kolektīvs "Četri
draugi", kurš piedalās arī pilsētas pasākumos.
Mēs aktīvi sadarbojamies arī ar
Olaines novada izglītības iestādēm un Olaines Kultūras centru, kuri pie mums viesojas ar
dažādiem kolektīviem un priecē

Cik lielā mērā tiek nodrošināta veselības aprūpe?
Runājot par veselības aprūpi,
katram iemītniekam ir savs ģimenes ārsts, un mums uz vietas
katru dienu ir sertificēta medicīnas māsa, kura ikdienā rūpējas
par iemītnieku medicīnisko aprūpi. Visus medikamentus, kurus
iemītniekiem nozīmē ģimenes
ārsti vai citi speciālisti, mēs šeit
nodrošinām uz vietas.
Aprūpes centrā strādā arī diētas
māsa, kura rūpējas par sabalansētas ēdienkartes sagatavošanu
atbilstoši Latvijas Republikas
Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem. Viņa seko līdzi tam,
lai uzturā būtu noteikts kaloriju,
vitamīnu un citu sastāvdaļu daudzums, kā arī, lai cilvēki ar slimībām, piemēram, cukura diabētu, ievērotu īpašu diētu.
Vai ir kas tāds, par ko Jums
ir īpašs prieks, ko Jūs gribētu
pieminēt?
Prieks ir par to, ka esam izremontējuši aprūpes centra ceturto
stāvu, kas ilgi stāvēja neizremontēts, un šobrīd mēs apdzīvojam visu ēku. Priecē arī tas, ka
cilvēkiem šeit patīk – mums pat
ir izveidojusies rinda uz brīvajām vietām aprūpes centrā. Šobrīd aprūpes centrā ir 48 iemītnieki – visas istabiņas ir pilnas.
Vai ir kas tāds, ko Jūs gribētu
pateikt novada iedzīvotājiem?
Es vēlos, lai iedzīvotāji atnāk un
paskatās, kas ir sociālās aprūpes
centrs, lai nebaidās un nekaunas
no šī pakalpojuma. Vecumdienas
aprūpes centrā nav garlaicīgas
un nomācošas – šī ir iespēja interesanti pavadīt laiku, pilnveidoties un dzīvot piepildītu dzīvi.

Par Olaines sociālās aprūpes centru
Olaines sociālās aprūpes centrs sniedz institucionālu aprūpi I un II grupas invalīdiem un pensijas vecuma cilvēkiem. Pakalpojumus var saņemt Olaines novadā dzīvesvietu deklarējušas personas, kuras nespēj sevi aprūpēt. Personas tiek nodrošinātas ar atsevišķu dzīvojamo platību, sanitāro mezglu, medicīnas
pakalpojumiem un trīs ēdienreizēm dienā. Par aprūpes centra iedzīvotāju labklājību rūpējas sertificēta
medicīnas māsa, diētas māsa, septiņas aprūpētājas un citi darbinieki. Aprūpes centrā darbojas sociālais
aprūpētājs, kas palīdz iedzīvotājiem dažādu ar īpašumu vai finansēm saistītu jautājumu risināšanā, kā
arī palīdz veidot saskarsmi ar tuviniekiem. Sociālais aprūpētājs aktīvi iesaistās iedzīvotāju brīvā laika
organizēšanā.

ELEKTRĪBA BŪS LĒTĀKA PERSONĀM AR PIRMĀS GRUPAS INVALIDITĀTI
UN ĢIMENĒM, KURĀS IR BĒRNI AR INVALIDITĀTI
Saeima 2015. gada 17. septembrī galīgajā lasījumā pieņēma
Elektroenerģijas tirgus likuma
grozījumus, kuri paredz, ka ģimene, kuras aprūpē ir bērns ar
invaliditāti, kā arī persona ar pirmās grupas invaliditāti varēs saņemt aizsargātā lietotāja statusu
un par elektrību maksāt mazāk.
Līdz šim par aizsargāto lietotāju
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noteikta trūcīga vai maznodrošināta ģimene vai daudzbērnu ģimene, kura elektroenerģiju savā
mājsaimniecībā izlieto pašas vajadzībām.
2014. gadā Latvijā bija reģistrēti
7916 bērni ar invaliditāti, no kuriem 444 uzturas specializētajās
aprūpes iestādēs, bet 7472 dzīvo
mājās vecāku aprūpē, kā liecina

Centrālās statistikas pārvaldes
informācija. Savukārt saskaņā
ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem valstī pirmās grupas invaliditāte piešķirta
22 988 personām.
Likuma grozījumi stāsies spēkā
2016. gada 1. janvārī.
p/a "Olaines sociālais dienests"

KAD JĀIZKAR VALSTS KAROGS?
Latvijas valsts karoga lietošana svētku, atceres
un atzīmējamās dienās:
• Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto
tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī
dzīvojamām ēkām novieto 1. maijā, 4. maijā, 21. augustā,
11. novembrī un 18. novembrī.
• Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko personu
ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību
ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto 25. martā, 14. jūnijā,
17. jūnijā, 4. jūlijā un decembra pirmajā svētdienā.
• Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta
noteiktajos gadījumos.
• Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģimenes
svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam
pienācīgu cieņu.
• Latvijas valsts karogu aizliegts lietot:
		 1) pie ēkām, kas atrodas avārijas stāvoklī;
		 2) pie ēkām, kuru fasāde tiek remontēta;
		 3) citās nepiemērotās vietās un apstākļos.
• Aizliegts lietot bojātu, izbalējušu, netīru vai citādi
nepiemērotu Latvijas valsts karogu.

SUMINĀTAS VELOSIPĒDISTIEM DRAUDZĪGĀKĀS
PAŠVALDĪBAS UN UZŅĒMUMI
2015. gada 17. septembrī notika konkursa "Draudzīgs velosipēdistam" noslēguma pasākums, kurā apbalvojumus par ieguldījumu velokultūras veicināšanā un infrastruktūras attīstīšanā, publiskās vietās uzstādot kvalitatīvas velonovietnes un ieviešot citus
riteņbraucējiem draudzīgus risinājumus, saņēma 26 laureāti.
Konkursa "Draudzīgs velosipēdistam" mērķis ir popularizēt labās
prakses piemērus un veicināt kvalitatīvu velonovietņu izvietošanu un velokultūras attīstību visā Latvijā. Noslēguma ceremonijā
par ieviestajiem velo draudzīgajiem risinājumiem tika apbalvoti
26 pretendenti.
Starp konkursa laureātiem ir arī Olaines novada pašvaldība
par kvalitatīvu velonovietņu izvietošanu, tostarp velosipēda
formas velonovietņu uzstādīšanu.
Konkurss tiek īstenots Eiropas Komisijas iniciētās kampaņas
"Pārvietojies gudri" jeb "Do the right mix" ietvaros. To organizē
SIA "Prospero" sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Riteņbraucēju apvienību.
Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
atsavina sev piederošu zemes gabalu (0,0705 ha platībā)
dārzkopības sabiedrībā "Zīles" Nr. 136, Vaivados, Olaines
pagastā, Olaines novadā (kadastra numurs 8080 016 0384).
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – kods 0601 –
"Individuālo dzīvojamo māju apbūve".
Atsavināšanas sākumcena ir 2000 EUR.
Atsavināšanas izsoles solis ir 200 EUR.
Izsoles nodrošinājums (drošības nauda) ir 200 EUR.
Atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa ir 30 EUR.
Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 11. novembra plkst. 12.00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības
mājas lapas www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".

• PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI •
• Apbalvot Olaines 2. vidusskolas
latviešu valodas skolotāju Irēnu Beitāni ar Olaines novada domes Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu
bērnu izglītošanā, aktīvu līdzdalību
Olaines novada sabiedriskajā dzīvē
sakarā ar 60 pedagoģiskā darba gadiem un nozīmīgu dzīves jubileju.
• Apbalvot Olaines novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas algu grāmatvedi Veru Ivanovu
ar Olaines novada domes Pateicības
rakstu par ilggadēju un godprātīgu
darbu Olaines novada pašvaldībā
sakarā ar 25 darba gadu jubileju.
• Apstiprināt Olaines novada p/a
"Olaines sociālais dienests" darbības
rezultātus no 2010. līdz 2015. gadam.
Atkārtoti apstiprināt Andu Liepiņu Olaines novada p/a "Olaines
sociālais dienests" direktores amatā no 2015. gada 27. oktobra līdz
2020. gada 26. oktobrim, ieskaitot.
• Atļaut Olaines Mūzikas un mākslas skolai piederošos mūzikas instrumentus iznomāt skolas audzēkņiem
muzikālās apmācības pilnveidošanai
ārpus skolas. Noteikt nomas maksu
3,00 EUR mēnesī par katru iznomāto mūzikas instrumentu. Noteikt,
ka iegūtie nomas maksas ieņēmumi
tiek izmantoti jaunu mūzikas instrumentu iegādei, inventāra piederumu
nomaiņai un labošanai.
• Pašvaldības organizētā Olaines
novada jauniešu projektu konkursa
ietvaros piešķirt finansējumu par kopējo summu 3064 EUR šādiem projektiem: "Olaine Brīvības cīņu laikā" – 476 EUR; "Jauniešu individuālo prasmju attīstīšana" – 526 EUR;
"Iemirdzies kā zvaigzne" – 600 EUR;
"Mēs varam palīdzēt! – labdarības akcija patvēruma meklētāju un
bēgļu atbalstam" – 88 EUR; "Im-

provizācijas teātris" – 490 EUR;
"Ziemassvētku dāvanas – plecu
lakati un šalles" – 296 EUR; "Mārtiņdienas SMU reģionālais tirdziņš"
– 428 EUR; "OLAINE: REFRESH"
– 160 EUR. Nepiešķirt finansējumu
šādiem projektiem: "Foto konkurss
"Latvija dejo""; ""Palīdzam putniem" putnu mājiņu izgatavošana";
"Olaines 2. vidusskolas absolventi
– ceļa rādītāji karjeras izvēlē"; "Novada krāsas. Zaļš.".
• Atbalstīt kooperatīvās dārzkopības sabiedrības (turpmāk – d/s)
"Ābele O" projektu "DKS "Ābele O"
ceļa seguma atjaunošana" par kopējo summu 7475,20 EUR ar domes
līdzfinansējumu 5475,20 EUR.
• Atbalstīt kooperatīvās d/s "Ezītis" projektu "Dambja nostiprinājuma izbūve DKS "Ezītis" koplietošanas teritorijā" par kopējo summu
13 996,55 EUR ar domes līdzfinansējumu 11 197,24 EUR.
• Atbalstīt kooperatīvās d/s "Zīles"
projektu "DKS "Zīles" meliorācijas
grāvju tīrīšana" par kopējo summu
8167,50 EUR ar domes līdzfinansējumu 6534,00 EUR.
• Atbalstīt d/s "Lazdas" projektu
"Par koplietošanas ceļu remontu
un atjaunošanu uz DKS "Lazdas"
koplietošanas zemes" par kopējo
summu 5172,75 EUR ar domes līdzfinansējumu 4138,20 EUR.
• Atbalstīt d/s "Tiltiņi" projektu
"DKS "Tiltiņi" melioratīvās sistēmas sakārtošana" par kopējo summu
8832,71 EUR ar domes līdzfinansējumu 7066,16 EUR.
• Apstiprināt nolikumu Nr. 9
"Olaines Kultūras centra māksliniecisko kolektīvu finansējuma un dar-

ba samaksas kolektīvu vadītājiem
un speciālistiem nolikums". Spēkā
no 2016. gada 1. janvāra.
• Uzdot Olaines novada izglītības
iestāžu direktoriem un vadītājām
aktualizēt pilsonisko audzināšanu,
valsts valodas lietošanu un drošas
vides nodrošināšanu iestādē.
• Pierīgas pašvaldību intereses sociāli-ekonomiskajā ziņā būtiski atšķiras no Latvijas pašvaldību kopējām vajadzībām, kā rezultātā esošās
pašvaldību apvienības nespēj pilnvērtīgi aizstāvēt Pierīgas pašvaldību intereses. Lai veicinātu Pierīgas
pašvaldību ekonomisko un sociālo
attīstību un īstenotu Pierīgas pašvaldību tiesisko interešu aizsardzību,
dome nolemj ņemt dalību biedrības
"Pierīgas pašvaldību apvienība" dibināšanā un kļūt par biedrības "Pierīgas pašvaldību apvienība" biedru.

-	 veicināt sadarbību starp valsts,
pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām
institūcijām Olaines novadā;
-	 veicināt Olaines Mehānikas un
tehnoloģijas koledžas studiju procesa attīstību un popularizēšanu,
zinātniskās pētniecības projektu
kvalitātes paaugstināšanu;
-	 veicināt Olaines novada iedzīvotāju uzņēmējdarbības prasmes;
-	 sniegt profesionālu atbalstu Olaines vidusskolu skolēnu mācību
uzņēmumu un biznesa ideju kluba
darbībā – konsultēt Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) skolēnus un
skolotājus biznesa plāna izveidē,
piedalīties reģionālo tirdziņu žūrijas komisijas darbā Olainē, atbalstīt Olaines vidusskolu līdzdalību
Vislatvijas SMU gadatirgos.
Noteikt, ka nodibinājuma "Olaines
novada uzņēmējdarbības atbalsta
centrs" izveides uzdevums ir sekmēt
uzņēmējdarbības attīstību sadarbībā
ar Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu, biedrību "Olaines uzņēmēju biedrība" un citām juridiskām personām un atbalstīt Olaines
novadā reģistrētos un darbojošos
mikrouzņēmumus un pašnodarbinātās fiziskās personas, kuras darbojas
vai uzsāk uzņēmējdarbību Olaines
novada teritorijā.

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2015. gada 23. septembra
sēdes lēmumu (12. prot., 33.2. p.). Spēkā no 21.10.2015.
Izdarīt Olaines novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā"
(Olaines novada domes 2011. gada 25. maija sēdes lēmums
(7. prot., 41.3. p.)) šādus grozījumus:
1. papildināt izdošanas tiesisko pamatojumu ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 252. panta pirmo un piekto
daļu, kā arī ar Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 29., 30.,
31. un 311. punktiem;
2.

papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 281., 282. punktu šādā
redakcijā:
"281. Dzīvokļa pabalsts bārenim tiek piešķirts izdevumiem par
dzīvojamās telpas lietošanu no dienas, kad bērns bārenis
un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības, sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tas:
281.1. neīrē sociālo dzīvokli;
281.2. atteicies no tiesībām pretendēt uz Olaines novada pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu;
281.3. atteicies no tiesībām saņemt citu Olaines novada pašvaldības noteikto dzīvokļa pabalstu;
281.4. iesniedzis dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot
oriģinālu;
281.5. reizi trijos mēnešos iesniedz kopijas dokumentiem par
izdevumiem par dzīvojamo telpu, uzrādot oriģinālus.
282. Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas un izmaksas kārtība noteikta saistošo noteikumu 1. pielikumā "Dzīvokļa pabalsta
aprēķināšanas un izmaksas kārtība".";

3.

svītrot 32. punktā vārdus "un kura izpilda normatīvajos aktos
paredzētās Probācijas dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras
un Dienesta noteiktās prasības par līdzdarbību.";

4.

papildināt saistošos noteikumus ar 1. pielikumu.

• Piešķirt līdzfinansējumu Olaines
Kultūras centram akcijas "Atbalsts
lauku bibliotēkām" noslēguma sarīkojuma un pasākuma "Lielā lasītāju balva – 2015" organizēšanai
sadarbībā ar Lauku atbalsta biedrību
4. decembrī Jaunolaines Kultūras
namā.
• Saglabāt dzīvokli Parka ielā 1426, Olainē, pašvaldības īpašumā, lai
sniegtu palīdzību novada iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā.
• Saskaņā ar MK 2014. gada
26. maija noteikumiem Nr. 269 "Noteikumi par medījamo dzīvnieku
nodarīto zaudējumu noteikšanu un
medību koordinācijas komisijām"
dome nolemj izveidot Olaines novada Medību koordinācijas komisiju.
Apstiprināt nolikumu Nr. 10 "Olaines novada Medību koordinācijas
komisijas nolikums".

PAR NODIBINĀJUMU "OLAINES NOVADA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRS"
23. septembra Olaines novada domes sēdē nolemts dibināt nodibinājumu ar nosaukumu "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs".
To dibina Olaines novada pašvaldība kopā ar Olaines Mehānikas un
tehnoloģijas koledžu un biedrību
"Olaines uzņēmēju biedrība".
Noteikts, ka nodibinājuma "Olaines
novada uzņēmējdarbības atbalsta
centrs" izpildinstitūcija ir valde,
kura sastāv no trīs valdes locekļiem.
Tās sastāvā ir valdes priekšsēdētājs
– pašvaldības izpilddirektors Ģirts
Batrags – un valdes locekļi – Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas direktors Juris Gerasimovs un
biedrības "Olaines uzņēmēju biedrība" valdes priekšsēdētājs Reinholds
Pelše. Pārstāvēt pašvaldību dibinātāju sapulcē un parakstīt statūtus pilnvarots izpilddirektors Ģirts Batrags.
Nodibinājuma "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs" mērķi:
-	 veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, mazināt bezdarbu novada
teritorijā atbilstoši Olaines novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai
2013. – 2030. gadam un Olaines
novada attīstības programmai
2014. – 2020. gadam;
-	 veicināt Olaines industriālās zonas attīstību, atbalstot novadā pieejamās zemes platības, infrastruktūras un citu resursu izmantošanu;
-	 veicināt Olaines novada uzņēmumu un novada starptautisko atpazīstamību;

Saistošie noteikumi Nr. 11

"Grozījumi Olaines novada domes 2011. gada
25. maija saistošajos noteikumos Nr. 10
"Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā""

Lai sekmīgi sasniegtu izvirzītos
mērķus, "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centram" noteikti
īstermiņa uzdevumi 2015./2016.
gadam:
-	 izveidot Olaines novada administratīvajā teritorijā esošo uzņēmumu (SIA, AS u.c.) uzskaiti, iekļaujot šādus datus: saimnieciskā
darbība, nodarbināto skaits, gada
apgrozījums;
-	 izstrādāt Olaines novada administratīvās teritorijas digitālo karti par pašvaldībai piederošajiem
brīvajiem zemes gabaliem (neapgūtajiem), iekļaujot šādus datus:
nekustamā īpašuma atļautais (plānotais) mērķis, nepieciešamo komunikāciju pieslēgumu iespējas,
infrastruktūra – iela, ceļš;
-	 izveidot jauniešu biznesa ideju
virtuālo inkubatoru kopā ar Olaines Mehānikas un tehnoloģijas
koledžu;
-	 izveidot un uzturēt nodibinājuma
profilu sociālajos tīklos;
-	 organizēt Olaines novada uzņēmēju dienas (konferences);
-	 sagatavot un aktualizēt četras
konferences ar informatīvajiem
materiāliem
uzņēmējdarbības
atbalstam un trīs konferences/seminārus par uzņēmējdarbībai aktuāliem jautājumiem.

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

1. pielikums
Olaines novada domes 2011. gada 25. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 10
Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas un izmaksas kārtība
1. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izdevumi par dzīvojamās telpas
lietošanu un izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mēnesī nevar pārsniegt šādus normatīvus:
1.1. īres maksa un citi nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām līdz 0,38 euro par 1 m2, bet
nepārsniedzot 30 m2;
1.2. apkure (jebkuram apkures veidam) līdz 0,93 euro par 1 m2,
bet nepārsniedzot 30 m2 un ne vairāk kā 170 euro kalendārā
gada laikā;
1.3. elektroenerģija līdz 70 kWh, ja tiek izmantots elektriskais
pavards, vēl papildus 50 kWh;
1.4. dabas gāze līdz 3,00 euro;
1.5. propāna gāzes balons līdz 3,00 euro, bet ne vairāk
kā 30 euro kalendārā gada laikā;
1.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošana līdz 1,50 euro;
1.7. ūdens un kanalizācija līdz 1,55 euro par 1 m3,
bet ne vairāk kā 4 m3;
1.8. karstais ūdens līdz 4,00 euro par 1 m3, bet ne vairāk kā 2 m3.
2.

Dzīvokļa pabalstu, izņemot pabalsta daļu kurināmā iegādei un
propāna gāzes balona iegādei, katru mēnesi izmaksā dzīvojamās
telpas īpašniekam vai dzīvojamās telpas pārvaldniekam un / vai
pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sniedzējam. Ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams, pabalstu
pārskaita bāreņa norādītajā norēķinu kontā.

3.

Dzīvokļa pabalsta daļu kurināmā iegādei un propāna gāzes balona iegādei izmaksā pabalsta pieprasītājam katru mēnesi vai vienu
reizi kalendārā gadā pēc pabalsta pieprasītāja izvēles.

4.

Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pabalsta pieprasītāji,
tad katra pabalsta pieprasītāja dzīvokļa pabalsta apmērs ir aprēķināms, sadalot noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz pabalsta
pieprasītāju skaitu.

5.

Izdevumi par interneta, telefona, televīzijas un autostāvvietas
izmantošanu netiek segti.
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Pasākumi Olaines novadā oktobrī, novembrī
KAD

KAS

31.10.
plkst. 14.00 – 17.00
31.10.
07.11. plkst. 16.00
11.11.
19.11.
25.11. plkst. 18.00
Izstāde apskatāma līdz 31.10.
Izstāde apskatāma līdz 14.11.
3.11. – 31.11.
Atklāšana 3.11. plkst.16.00.
13.11. plkst. 15.00
17.11. – 04.01.2016.
Atklāšana 17.11. plkst.15.00.
20.11. plkst.15.00
26.11. plkst.16.00
24.10. plkst. 11.00
31.10. plkst. 10.00
14.11. plkst. 10.00
21.11. plkst. 11.00
Laiks tiks precizēts
28.11. plkst. 11.00

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv, www.olainesmuzejs.lv)
Latviešu strēlnieku simtgades atceres pasākums.
Olaines Mežaparkā
Kauju rekonstrukcija – vēsturiskās kaujas epizodes izspēle,
formastērpu un ieroču demonstrācija u.c.
Sieviešu vokālā ansambļa "Undīne" jubilejas koncerts
Olaines Kultūras namā
Koncerts "Ceļojums dejā"
Olaines Kultūras namā
Patriotiskās audzināšanas pasākums, piemiņas svecīšu
Olaines Kultūras namā
aizdegšana parkā pie Olaines Kultūras nama
Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts
Olaines Kultūras namā
"Četri novadi" (bezmaksas ieejas kartes var saņemt Olaines
Kultūras namā līdz 13.11. – vietu skaits ierobežots)
Leļļu teātra izrāde bērniem "Sunītis un kaķīte"
Olaines Kultūras namā
IZSTĀDES (sīkāka informācija – www.olainesmuzejs.lv)
Raimonda Valtera zīmējumu un militāro formu izstāde
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines audēju pulciņa "Atvasara" izstāde
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Ainas Tobes ceļojošās Latviešu ābeces ilustrāciju izstāde
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Pasākums "Olaine Brīvības cīņu laikā"
Pieteikties iespējams Olaines Vēstures un mākslas muzejā
vai zvanot uz tālr. 26105156.
Kristīnes Kauliņas griezto sveču izstāde

Olaines novadā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Izstāde "Olaines Vēstures un mākslas muzejam 20"
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzeja 20 gadu jubileja.
Paaudžu tikšanās
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Rudens kauss florbolā "3 pret 3"
Olaines Sporta namā
Olaines novada čempionāts galda tenisā (1. kārta)
Olaines Sporta namā
Olaines novada čempionāts galda tenisā (2. kārta)
Olaines Sporta namā
Olaines novada atklātais turnīrs zolē (2. kārta)
Olaines Sporta namā
Hokeja turnīrs "3 pret 3"
Olaines slidotavā
Olaines šaha kluba čempionāts ātrajā šahā (5. posms)
Olaines Sporta namā
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos
un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!

Olaines Kultūras centra bibliotēku apmeklētāju ievērībai!
Olaines Kultūras centra bibliotēkās notiek grāmatu krājuma
inventarizācija. Tās laikā apmeklētājiem ir slēgtas šīs bibliotēkas:
Olaines bibliotēka, Zemgales ielā 24, Olainē,
no 15. oktobra līdz 4. novembrim,
Gaismu bibliotēka, Gaismas ielā 1-1, Stūnīšos,
no 15. oktobra līdz 30. oktobrim.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Olaines pilsētas represēto kluba "ATBALSS" un
Olaines pagasta represēto personu biedrības biedri,
kā arī viņu atbalstītāji un citi interesenti
tiek aicināti pulcēties 17. novembrī plkst. 15.30
pie Komunistiskā terora upuriem veltītā piemiņas akmens
Zeiferta ielā (iepretim pasta ēkai) sakarā ar
LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS
97. GADADIENU!

75. gadskārtā
Beitāni Eleonoru
Beļkoviču Jūliju
Česlaviču Jevgēniju
Gulbi Tamāru
Klaucānu Pēteri
Martinovu Miļu
Pegovu Mārīti
Rudusāni Stefāniju
Traškovu Ludmilu
Vucenu Laumu
80. gadskārtā
Babenko Nikolaju
Kondratenko Valentinu
Livčani Praskovju
Maļuhinu Jāni
Matjasu Konstantinu
Siņicinu Regīnu
Smirnovu Oktjabrinu
Ugorenko Reginu
Zīli Irēnu

90. gadskārtā
Ivanovu Nadeždu

Olaines novada dome

91. gadskārtā
Daņiļeviču Lidiju
Gapejenkovu Veru

sveic ZELTA kāzās
Jāni un Mariju Maļuhinus!

93. gadskārtā
Liavikinu Marfu

Laulība noslēgta 1965. gada 18. septembrī
Jelgavas rajona Ausmas ciema padomes izpildkomitejā.

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā
no 2015. gada 12. septembra līdz 16. oktobrim reģistrētie mirušie
Kalniņa Ausma, 86 gadus veca, 28.09.2015.
Keisele Lūcija, 83 gadus veca, 13.10.2015.
Kozlovskis Jānis, 61 gadu vecs, 12.10.2015.
Ļemeščuks Aleksandrs, 51 gadu vecs, 06.10.2015.
Razgale Ina, 62 gadus veca, 11.10.2015.
Saudorga Velta, 90 gadus veca, 18.09.2015.
Silauniece Veronika, 89 gadus veca, 22.09.2015.
Stepanovičs Nikolajs, 58 gadus vecs, 16.09.2015.

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
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70. gadskārtā
Kozlovsku Nadeždu
Lociku Jāni
Vinogradovu Gaļinu
Visokogļadu Anatoliju
Zīli Silviju

85. gadskārtā
Andrejevu Žukovu
Halinu
Bezborodovu Praskovju
Družiņinu Aleksandru
Ivančikovu Valentīnu
Lukjančiku Mihailu

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

Anaško Aija, 37 gadus veca, 07.10.2015.
Beļuna Gaļina, 77 gadus veca, 25.09.2015.
Čerkasovs Ivans, 64 gadus vecs, 02.10.2015.
Didkovskis Vitalijs, 82 gadus vecs, 04.10.2015.
Djudjkina Raisa, 56 gadus veca, 06.10.2015.
Hamanovs Timofejs, 3 gadus vecs, 13.09.2015.
Ivanovs Anatolijs, 49 gadus vecs, 22.09.2015.
Ivaškina Kapitoļina, 77 gadus veca, 15.09.2015.
Jemeļjanovs Jānis, 68 gadus vecs, 27.09.2015.

Olaines
novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
oktobrī

Ziņas par jubilāriem
uz 16.10.2015.
Informācija un fotogrāfijas
no Jaundzimušo svinīgās
reģistrācijas pasākuma tiks
publicētas nākamajā "Olaines
Domes Vēstis" izdevumā.
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.

