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SILTUMENERĢIJAS TARIFS OLAINĒ DECEMBRĪ
BŪS PAR 10% ZEMĀKS NEKĀ PIRMS GADA

IELIEK PAMATAKMENI JAUNOLAINES
SĀKUMSKOLAS SPORTA NAMAM

15. novembrī svinīgi tika iemū
rēts pamatakmens Olaines
pašvaldības finansētajam pro
jektam – Jaunolaines sākum
skolas Sporta namam.
Pasākumā piedalījās Olaines
novada domes priekšsēdētājs
Andris Bergs, Olaines sākum
skolas direktora vietniece
Velda Veinberga, būvniecības
kompānijas "RERE Grupa"
valdes priekšsēdētājs Guntis
Āboltiņš-Āboliņš.
Atbilstoši SIA "Skonto būve"
arhitektu biroja izstrādātajām
būvprojektam
būvniecības
darbus, kuru kopējās izmaksas
ir 2 098 118,70 EUR, plānots
pabeigt 2017. gada decembrī.
Saskaņā ar noslēgto līgumu sporta nama jaunbūvi savienos ar
esošās skolas ēku. Pirmajā stāvā
atradīsies ieejas vestibils ar garderobi, treneru telpa un lielā sporta zāle, kas paredzēta basketbola,
volejbola, rokas bumbas un telpu
futbola treniņiem, kā arī atsevišķa cīņu sporta zāle. Starp abām
zālēm atradīsies ģērbtuvju bloks,
sanitārie mezgli apmeklētājiem
un telpa inventāra uzglabāšanai.
Savukārt ēkas dienvidu daļā būs
izvietota tehniskā telpa ar iebūvētu siltummezglu un ūdensvadu.
Ēkas otrajā stāvā tiks izbūvēta

fitnesa zāle, sanitārie mezgli apmeklētājiem, ventilācijas kamera
un balkoni skatītājiem.
Būvdarbu laikā paredzēts veikt
teritorijas labiekārtošanas darbus
9236 m2 platībā, – tiks labiekārtots plašs laukums ar 116 auto
stāvvietām, 30 atpūtas soliņiem,
kā arī 25 velosipēdu statīviem un
trīs karogu mastiem pie sporta
zāles galvenās ieejas.

Olaine
atceras

Es mīlu Latviju

Inta Purviņa – Olaines novada domes priekšsēdētāja
vietniece

2. lpp.

Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs, komentējot
projektu, runā par perspektīvu:
"Jaunolainē un tās apkārtnes teri-

Olainē novembris aizvadīts
patriotiskās noskaņās

3. lpp.

torijā mēs redzam lielu potenciālu individuālās apbūves attīstībai.
Par uzskatāmu piemēru var minēt
Lubaušus, un šādas apbūves teritorijas turpinās attīstīties. Ņemot
vērā to, ka Olaines sporta zāles
ir ļoti noslogotas un ne visām
nodarbībām pietiek laiks, bija
nepieciešama jauns sporta nams.
Saskatot šo perspektīvu, izvēlējāmies būvēt sporta namu Jaunolainē."
Savā uzrunā un vēstījumā nākamajām paaudzēm viņš teica: "Šodien novads iedzīvotājiem piedāvā
zaļu vidi, sakārtotu infrastruktūru

Īsumā par
svarīgāko
Pārbūves un atjaunošanas
darbi pilsētas slidotavā

4. lpp.

Olaines siltumapgādes uzņēmuma
AS "Olaines ūdens un siltums" siltumenerģijas tarifs šī gada decembrī Olaines pilsētā būs 44,47 eiro
par megavatstundu (EUR/MWh)
bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir par 10 % mazāks nekā
2015. gada decembrī.
Savukārt, salīdzinot ar novembra siltumenerģijas tarifu, kas ir
42,50 EUR/MWh bez PVN, decembrī tarifa pieaugums būs aptuveni 4,6%, kas skaidrojams ar
AS ''Latvijas Gāze'' paziņojumu,
ka dabasgāzes tirdzniecības cena
pieaugs.
Siltumenerģijas
ražošana
2016./2017. g. apkures sezonā,
tāpat kā līdz šim, tiek nodrošināta, ekspluatējot automatizēto
gāzes katlumāju.

Tāpat kā iepriekšējā apkures sezonā, arī šogad tiek iepirkta un
pilsētas siltumapgādē izmantota
koģenerācijas stacijās saražotā
siltumenerģija. No AS "Olenergo" plānots iepirkt vidēji
40% no pilsētai nepieciešamā siltumenerģijas apjoma, no
SIA "ETO" – 20%.
Galvenie siltumenerģijas patērētāji ir Olaines iedzīvotāji. Iedzīvotāju kopējais parāds par siltumenerģiju apkures sezonas sākumā, ieskaitot kavējuma naudu
un PVN, bija 471 tūkstoši eiro.

ģimenēm ar bērniem, ražošanas
un izaugsmes vietu uzņēmējiem.
Tiek darīts viss, lai iedzīvotāji šeit
justos droši un lepni, varētu nodarboties ar pilsoniskām un sportiskām aktivitātēm. Savu novadu
pamatoti varam dēvēt par aktīvu,
industriālu un zaļu.
Pēc 15 mēnešiem šajā vietā taps
jauns, mūsdienīgs sporta nams, kas
Olaines sākumskolas bērniem ļaus
pilnvērtīgi nodarboties ar sporta
aktivitātēm, kā arī citiem novada
bērniem nodrošinās vēl vienu vietu, kur nodarboties ar sportu.
Esam pārliecināti, ka, ieguldot
sporta infrastruktūras izbūvē, veicam lielu ieguldījumu mūsu bērnu,
novada un visas Latvijas nākotnē.
Novēlu, lai pēc gadiem pašreizējās vērtības būtu cieņā Olainē
un Latvijas vārds izskanētu pasaulē, sportistiem saņemot visaugstākās raudzes medaļas!"

Velda Veinberga, Olaines sākumskolas direktora vietniece,
bērniem vēlēja: "Ticēt lieliem
mērķiem, mīlēt savu valsti un
ar saviem sportiskajiem panākumiem rakstīt Olaines novada un
Latvijas sporta vēsturi."
"Esam pārliecināti, ka jau nākamā
gada beigās sporta zālē atskanēs
svilpes signāli, bumbu rībināšana un uzvaras gaviles," teica
AS "RERE Grupa" valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš.

Atgādinām, ka Olainē ir trešais
zemākais siltumtarifs Latvijā (pēc
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Siltumenerģijas
tarifiem 2016. gada septembrī).

Informējam iedzīvotājus, ka
būvniecības laikā iekļūšana Jaunolaines sākumskolā un Olaines
novada pagasta pārvaldes ēkā
notiek pa ēkas galvenajām durvīm, kā līdz šim, bet Jaunolaines
Kultūras namā un bibliotēkā –
pa ēkas aizmugurējām durvīm.
Darbs iestādēs netiek traucēts,
un darba laiki nemainās.

Pamata informācija par objektu:
Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība
Līguma summa: 2 098 118,70 EUR bez PVN
Būvuzņēmējs: PS "RERE BŪVE 1"
Būvprojekta autors: SIA "Skonto būve"
Darbi uzsākti: 2016. gada septembrī
Darbus plānots pabeigt: 2017. gada decembrī
Kopējā projekta platība: 2971,44 m2

Aptauja
Dārzkopības sabiedrību
teritoriju tematiskā
plānojuma izstrāde

5. lpp.

Konkursi
"Jauniešu gada balva",
Ziemassvētku noskaņas
veidošanas konkurss

7. lpp.

OLAINES KRUSTMĀTE
Ja pilsētām būtu jāievēl krustvecāki, tad Olaines gadījumā šaubām nevajadzētu rasties – krustmātes godā pavisam droši būtu
Inta Purviņa, Olaines novada
domes priekšsēdētāja vietniece.
Viņa ir viena no Olaines veidotājām un attīstītājām jau kopš
60. gadu vidus, kad sāka savas
darba gaitas Olaines Ķīmisko reaktīvu rūpnīcā.
Visus šos gadus Inta Purviņa ir
bijusi un ir aktīva pilsētas pārvaldes dalībniece. Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas viņa ir
gan strādājusi kā Olaines mēra
vietniece pie abiem šajā amatā
bijušajiem pašvaldības vadītājiem – Ojāra Kienkasa un Jāņa
Pavloviča –, gan turpina darbu
kā esošā pašvaldības vadītāja
Andra Berga vietniece. Inta Purviņa ir cilvēks, kurš Olaini zina
un pazīst vislabāk.
Kā aizsākās jūsu stāsts Olainē?
Kopš pēckara gadiem esmu bijusi jelgavniece, man ir pazīstama
arī izsūtījuma pieredze, pusotru
gadu sabiju Sibīrijā. Uz Omskas apgabalu mani 1949. gadā
nosūtīja bez vecākiem, brālēna
vietā. Mamma rakstīja vēstuli
VDK, pēc pusotra gada man tika
ļauts atgriezties dzimtenē. Pēc
vidusskolas beigām nolēmu stāties Latvijas Lauksaimniecības
akadēmijā un augstskolu pabeidzu kā pārtikas tehnologs-inženieris. Tolaik bija tāda kārtība,
ka studentus uz nākamo darba
vietu norīkoja, un es saņēmu nosūtījumu uz Olaini, uz Ķīmisko
reaktīvu rūpnīcu (mūsdienās –
“Biolar”). Tā 1965. gada februārī sākās mani braucieni no Jelgavas uz Olaini un atpakaļ, bet
1966. gadā es uz šejieni pārvācos uz pastāvīgu dzīvi.
Kāda tolaik bija studentu dzīve?
Ļoti gaišas, labas atmiņas par to
laiku. Mēs bijām tāds kā eksperimentālais kurss, kur mācības
1. un 2. kursā bija apvienotas ar
darbu. Pa dienām strādājām Jelgavas cukurfabrikā, vakaros devāmies mācīties. Rudeņos braucām talkās. Tāpēc pie darba ļoti
ātri un pamatīgi pieradām. Vēlāk, jau darba laikā, gadījās, ka
nostrādājām nakts maiņu un no
rīta braucām uz sovhozu talkās.
Un tas nebūt nešķita kaut kas
īpašs. Jāņem vērā, tā bija mūsu
jaunība, un mūsu acu priekšā notika liels un taustāms attīstības
process – pilsēta auga burtiski
mēnešu laikā, veidojās ražošana,
bija pieprasījums pēc jauniem
speciālistiem, tāpēc tapa jauna
sabiedrība.
Kādu atceraties Olaini, kad
šeit atbraucāt 1965. gadā?
Jāprecizē, ka Olainē jau biju arī
pirms tam, tādās kā iepazīšanās
vizītēs. Protams, sākumā bija
neliels šoks, piemēram, ieraugot ar dzeloņstieplēm apjozto līmes rūpnīcu, kur strādāja
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attīstībā visu šo 50 gadu garumā.
Sabiedriski procesi un politika
jūsu interešu lokā ir jau kopš
studiju gadiem?
Vēl agrāk, šī interese man nāk līdzi kopš pamatskolas. Sākot jau
ar pionieriem, tad biju arī komjauniešos, vēlāk partijā. Šķiet, tā
man ir tāda kā sūtība, esmu dzimusi Jaunavas zvaigznājā, kam
ļoti patīk un arī padodas darbs ar
cilvēkiem.
Runājot par politisko pārstāvību – kopš Latvijas neatkarības
atgūšanas pārstāvu LSDSP, un
jāsaka, ka sociāldemokrāti Olainē ir pie varas jau kopš 90. gadu
vidus. Pamatā tas ir to cilvēku
dēļ, kuri šeit ir strādājuši un ir
cienīti.
Foto:
Inta Purviņa īpaši lepojas ar vienu no savām iniciatīvām –
90. gadu beigās viņa noorganizēja skiču konkursu, iedibinot
Olaines pilsētas ģerboni un karogu.
ieslodzītie. Taču tajā laikā...
Skaistajā jaunības maksimālismā viss šķita iespējams, viss
mainījās uz labu.
Jāsaka, ka Olaine tolaik,
60. gadu vidū, man palikusi atmiņā ar ļoti aktīvu sabiedrisko
un kultūras dzīvi. Veidojās pašdarbības kolektīvi, attīstījās dažādi sporta veidi, mēs rīkojām
balles un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Es dejoju rūpnīcas deju kolektīvā, jau kopš tā
laika aktīvi iesaistījos sabiedriskajā dzīvē. Un, protams, tas bija
laiks, kad ļoti strauji attīstījās
ķīmijas nozare – gan kā ražošana, gan kā zinātne. Visā PSRS
Latvija ar to bija pazīstama,
mūsu speciālistus augstu vērtēja
un cienīja.
Ar ko nodarbojāties jaunajā
ražotnē?
Ķīmisko reaktīvu rūpnīcā darbu
uzreiz nesākām, jo rūpnīca vēl
nebija nodota ekspluatācijā. Mūs
noformēja Plastmasu pārstrādes
rūpnīcā, bet pusgadu praktizējāmies Rīgas citronskābes rūpnīcā, kur apguvām itakonskābes
ražošanas pamatus. Vēlāk arī
piedalījāmies sava ceha celtniecībā. Faktiski iesākām ražošanu
no nulles. Mūsu darbs bija saistīts ar itakonskābes ražošanu,
ko izmantoja sintētisko šķiedru
krāsošanā, produktu sūtīja tālāk
uz Saratovu. Aptuveni pēc gada
man un vēl divām kolēģēm piešķīra trīsistabu dzīvokli, katrai
bija pa istabai. Šajā dzīvoklī es
dzīvoju vēl tagad.
Vai Ķīmisko reaktīvu rūpnī
cu – tādu, kāda tā bija tolaik,
ar visu tās zinātnisko kom
pleksu – bija iespējams sagla
bāt līdz šodienai?
Ja būtu saglabājušās darījumu
attiecības ar Krieviju, tad jā. Organiskās sintēzes materiāli un
bioķīmiskie preparāti, kurus te

ražoja, bija sava veida bāze, pamats, uz kuras varēja ražot citus
produktus. Tie bija gana plaši
atpazīstami un pieprasīti. Droši
vien būtu jāveic modernizācija,
ieguldījumi ražošanas procesos
un iekārtās, taču pats vērtīgā-

Olaine vienmēr ir asociējusies
ar ķīmijas industriju. Vai šo
dien šāds priekšstats Olainei
nāk par labu vai traucē?
Protams, nāk par labu. Ražošana
ir ļoti vajadzīga ikvienam reģionam, jo tā nozīmē darbavietas. Olaines rūpniecības centra
imidžs ir veidojies jau 50 gadu
garumā, un citādi nemaz nevarētu būt, jo šo vietu apzināti veidoja kā industriālu centru.

"Domāju, ka mums ir gana laba infrastruktūra
un apstākļi, lai augtu uzņēmējdarbība. Savukārt,
runājot par Olaini kā labu vietu dzīvošanai, jāuzsver, ka mums ir izdevies izveidot ļoti labu izglītības sistēmu – no bērnudārziem līdz pat pirmā
līmeņa augstākajai izglītībai Olaines Mehānikas
un tehnoloģijas koledžā."
kais – profesionāli un ļoti labi
sagatavoti speciālisti – tas mums
bija.
Cik ilgi nostrādājāt rūpnīcā
un kā nonācāt pašvaldībā?
Rūpnīcā es sāku kā meistare,
beigās biju nodaļas vadītāja.
Man tika piešķirta t. s. kaitīguma pensija par darbu veselībai
kaitīgos apstākļos, un pēdējos
astoņus gadus es biju ražošanas
apvienības “Biolar” atbrīvotā
arodbiedrības
priekšsēdētāja.
Tie jau bija 90. gadi.
Papildus tam jau kopš 60. gadu
vidus es esmu piedalījusies arī
pilsētas sabiedriskajos un pārvaldes procesos. Piedalījos pilsētas sieviešu padomes darbā,
tautas deputātu padomē, kas
faktiski bija tāds kā pašvaldības struktūras priekštecis, ilgus gadus strādāju arī vēlēšanu
iecirknī. 1990. gadā, kad bija
pirmās demokrātiskās pašvaldību vēlēšanas, tiku ievēlēta kā
pirmā Olaines domes priekšsēdētāja vietniece, no 1994. gada
līdz pat šodienai strādāju pašvaldībā algotā amatā. Tāpēc
var sacīt, ka man ir bijusi vienreizēja iespēja būt klāt Olaines

Nerunājot par senāku Olaines kā
apdzīvotas vietas vēsturi, aizvadītie 50 gadi ir nosacīti iedalāmi
trīs lielākos posmos. Pirmais –
60. un 70. gadi, kad būvēja ražotnes un dzīvojamos namus,
parādījās arī kultūras dzīve, auga
iedzīvotāju skaits. Tad – līdz
90. gadiem, kad sekoja straujš
ražošanas izaugsmes posms, ņemot vērā lielo zinātnisko poten-

meklējumi. Briesmīgs laiks. Turklāt es tajā laikā biju arodbiedrībā, cilvēks, pie kā nāca un lūdza
palīdzību. Cīnījos, cik nu spēju,
daļu no mūsējiem pieņēma Olaines farmaceitiskā fabrika. Taču
šis posms ir jau pirms kāda laika
noslēdzies, lai pamazām atkal atsāktos attīstība.
Kurā virzienā būtu jāattīstās –
industriālajā vai kā vietai, kur
strādnieki no Rīgas un Pierī
gas brauc pārgulēt?
Domāju, ka abos. Tie neizslēdz
viens otru. Vairākas no kādreizējām rūpnīcām turpina darbu,
un Olaines rūpnieciskajā zonā
attīstās arī jaunas ražotnes, loģistikas centri un citi uzņēmumi. Domāju, ka mums ir gana
laba infrastruktūra un apstākļi,
lai augtu uzņēmējdarbība. Savukārt, runājot par Olaini kā labu
vietu dzīvošanai, jāuzsver, ka
mums ir izdevies izveidot ļoti
labu izglītības sistēmu – no bērnudārziem līdz pat pirmā līmeņa augstākajai izglītībai Olaines
Mehānikas un tehnoloģijas koledžā. Attīstās jaunie ciemati –
Medemciems, Stūnīši, Lubauši
un citi, kas mūs ļoti iepriecina,
jo t. s. mājokļa jautājums Olainē
ir aktuāla lieta. Pašvaldība cenšas iespēju robežās attīstīt infrastruktūras objektus, piemēram,
baseinu, slidotavu, stadionus,
šobrīd top jauns sporta nams pie
Jaunolaines sākumskolas. Vēl
viens darbs, ko plānojam paveikt šajā virzienā – lielākas un
mūsdienīgākas telpas Olaines
pilsētas bibliotēkai.
Ko jums visvairāk gribētos
mainīt, uzlabot?
Visvairāk gribētos uzlabot cilvēku labklājību, panākt, lai būtu
mazāk t. s. sociālo klientu un cilvēki būtu pārtikuši. Gribētos arī,
lai mazāk būtu tādu cilvēku, kuri
negrib strādāt un gaida pabalstus. Ir tādi, kuri labprāt pretendē
uz atbalstu, bet neparko nepiekrīt darba piedāvājumiem. Šodien mums saka: “Par 500 eiro
mēnesī jau nu gan strādāt neiešu.” Darba tikums ir daļēji zudis,

Foto:
Ķīmisko reaktīvu rūpnīca, 1971. gads
ciālu un izveidoto infrastruktūru.
Tas bija laiks, kad šajā nozarē
bijām vieni no vadošajiem visā
PSRS. Trešais posms – pēc neatkarības atgūšanas, kad rūpniecība strauji gāja uz leju, sākās
cilvēku atlaišana un darbavietu

taču ar laiku cilvēki būs spiesti
pie tā atgriezties.
Ko jūs vēlētu Olainei 50 gadu
jubilejā?
Atsaucīgus, aktīvus un draudzīgus cilvēkus ar gaišām domām
un labiem darbiem!

ES MĪLU LATVIJU
Novembris ir gada patriotiskākais mēnesis, kad visi pasākumi
pilsētā, kultūras namos, skolās
un ģimenēs paiet valsts dzimšanas dienas noskaņās. Tieši šajā
mēnesī visvairāk atrodam laiku
runāt par Latvijas valsts un nācijas vēsturi, senču gudrību un
varonību. Patīkami, ka arī mūsu
pilsētā un novadā gadu no gada
tiek organizēti daudzi pasākumi,
kas veicina novada lokālpatriotismu un skaidro tā vēsturi.
Laikā no 7. līdz 15. novembrim
Olaines Vēstures un mākslas
muzejs sadarbībā ar Olaines
Izglītības un kultūras nodaļu
organizēja muzejpedagoģiskās
nodarbības "Bermontiāde Olaines novadā", kuras apmeklēja
Olaines 1. vidusskolas un Olaines 2. vidusskolas 10.–12. klašu
skolēni. Šajās nodarbībās muzeja vecākais speciālists Māris
Ribickis interesantā un saistošā
stāstījumā iepazīstināja skolēnus ar situāciju Latvijā Neatkarības kara laikā, īpaši pievēršot
uzmanību notikumiem Olaines
teritorijā, savukārt muzejpedagoģe Liene Johansone stāstīja
par latviešu sieviešu palīdzības
korpusa lomu un nozīmību šajā
laika periodā.
Godinot 1919. gada brīvības cīņās kritušos, Lāčplēša dienā iedzīvotāji nolika svecītes Olaines
Kultūras nama parkā, pārvēršot
to par īstu "gaismas dārzu". Šis
pasākums pamazām kļūst par
tradīciju, vienojot gan bērnus,
gan pieaugušos, visiem kopā
gaiši pavadot Lāčplēša dienas
vakaru.

rētais laukums vēl nav pilnībā
izbūvēts, taču sveces un lāpas
piešķīra tam svinīgumu un apliecināja iedzīvotāju nodomu.
Patriotiskā mēneša vērienīgākais
pasākums "Bermontiāde Olaines
novadā" notika 12. novembrī
Olaines Mežaparkā (tieši šajā
vietā laikā no 1919. gada 12. novembra līdz 15. novembrim noti-

11. novembra vakarā arī Jāņupē,
Olaines novadā, jāņupieši pulcējās pie vietējā karjera un tur
iedegtā ugunskura, lai pēc tam
kopīgā lāpu gājienā dotos uz
topošo Patriotu laukumu. Iece

baudīt karstu tēju, kas tika pagatavota pēc īpašām karavīru receptēm. Pasākuma kulminācija
bija kaujas rekonstrukcija, kurā
piedalījās pasākumā pieaicinātie
viesi. Rekonstrukcija ilga 20 mi-

ka kaujas starp 6. Rīgas kājnieku
pulku un Bermonta armijas vienībām. Smagās kaujās 6. Rīgas
kājnieku pulks guva uzvaru, un
ienaidnieks Olaines apkārtni atstāja, atkāpjoties Jelgavas virzienā). Pasākumā piedalījās arī viesi – vēstures rekonstrukciju klubi, kas bija ieradušies no citām
Latvijas pilsētām un ārvalstīm:
Igaunijas un Sanktpēterburgas.
Apmeklētājiem bija iespēja aplūkot ieročus un formastērpus,
ar kādiem cīnījušies karavīri
1919. gada novembrī, uzzināt
vairāk par vēsturiskajiem notikumiem šajā laika periodā, kā arī

ANASTASIJAI KUDRJAVCEVAI
PANĀKUMI SACENSĪBĀS MALTĀ
No 4. līdz 5. novembrim Maltā
norisinājās starptautisks tur
nīrs mākslas vingrošanā, kurā
piedalījās sportistes no 12 val
stīm. Latviju pārstāvēja Olai
nes novada vingrotāja Anast
asija Kudrjavceva, sacensībās
izcīnītot 3. vietu.
Kā stāsta trenere Valda Stūrmane: "Lidojums no sniegotās Rīgas uz Maltas +24 grādiem un
ļoti spēcīgā konkurence sacensībās dos lielu pieredzi turpmā-

nūtes un pulcēja ap 300 skatītājiem. Kara vēstures rekonstrukcijas kluba "Latviešu karavīrs"
pārstāvis Raimonds Valters pasākumu komentēja, teikdams:
"Olaines Mežaparks ir lieliska
vieta šādu pasākumu rīkošanai,
jo vēsturiski šeit noritēja bermontiādes kaujas. Šogad kaujā
piedalījās vācu bruņumašīna un

lielāks rekonstruētāju skaits, kas
ļāva skatītājiem pilnībā izbaudīt
kaujas elpu." Olaines Vēstures
un mākslas muzeja vecākais
speciālists un pasākuma galvenais organizators Māris Ribickis
par šī gada pasākuma ieceri un tā
norisi sacīja: "Šogad pasākumu
rīkojām kā dzīvo "vēstures stundu" apmeklētājiem, īpaši jauniešiem, jo vēlējāmies parādīt tos
notikumus, kas pirms 97 gadiem
risinājās mūsu novadā."
15. novembra pēcpusdienā notika Latvijas Okupācijas muzeja
izbraukuma seminārs, kurš pulcēja interesentus Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā un
Jaunolaines bibliotēkā. Bija iespēja vērot unikālu smilšu kino
tehnikā izpildītu vēstures filmu
"Vēstules uz dzimteni...". Tāpat
bija iespēja uzklausīt vēsturnieku un politiķi Andri Tomašūnu,
kurš 1990. gada 4. maijā aktīvi
darbojās politikā un balsoja par
Latvijas neatkarību.
Savukārt 15. novembra vakarā
Olaines Kultūras namā tika izrādīta režisora Viestura Kairiša
filma "Melānijas hronika". Filma uzņemta pēc rakstnieces Melānijas Vanagas atmiņu romāna
"Veļupes krastā" motīviem. "Neuzvarama. Nesalaužama. Neaizmirstama. Melānija Vanaga izsūtījumā izdzīvoja, lai izstāstītu
kajiem startiem." Trenere īpaši
uzteic Anastasijas darba spējas,
izjūtu koordināciju, spēju ātri iemācīties vingrojumus un ļoti labi
strādāt ar priekšmetiem.
"Paldies vēlos teikt Olaines
Sporta centram un novada pašvaldībai par materiālo atbalstu."
Sportiste šogad uzsāka sacensības Junioru klasē, kas viņai ļauj
cīnīties par iekļūšanu Latvijas
izlasē un iespēju pārstāvēt Latviju Eiropas Junioru čempionātā.
Apsveicam sportisti, treneri un
vecākus un novēlam sportistei
piepildīt profesionālos sapņus!

savu stāstu. Stāstu, kurā ar varu
tikām ierauti mēs visi." Filma
pirmizrādi piedzīvoja 1. novembrī, un tā kopumā tiks rādīta
vairāk nekā 120 vietās Latvijā.
Pagaidām to noskatījušies jau

skolotāja Velta Šinkarenko.
Latvijas
dzimšanas
dienas
priekšvakarā patriotisku svētku
koncertu visiem sniedza Jaunolaines Kultūras nama amatiermākslas kolektīvi, izdziedot

35 000 skatītāju, un tā kļuvusi
par gada skatītāko Latvijas filmu. Arī Olainē skatītāju interese
bija ļoti liela, un brīvu sēdvietu
zālē nebija.

skaistākās dziesmas un izdejojot
raitākos deju soļus uzvedumā
"Saule auda audekliņu". Šī bija
pirmā no trīs koncertuzvedumu cikla daļām ceļā uz Latvijas

17. novembra pēcpusdienā represēto klubs "Atbalss" ar domubiedriem pulcējās pie piemiņas
akmens pilsētas centrā, lai svinīgā noskaņā godinātu Latvijas
valsts dzimšanas dienu. Pasākumā piedalījās Olaines 2. vidusskolas audzēkņi, kuri deklamēja
patriotisku dzeju – par to bija
parūpējusies latviešu valodas

simtgadi. Uzvedumā piedalījās
200 pašdarbnieku, un to vadīja
Jaunolaines Kultūras nama pasākumu organizatore Vija Fogele
un vokāliste Sanita Sējāne.
Savukārt 18. novembrī, valsts
dzimšanas dienas vakarā, Olaines Kultūras namā uzstājās vokālā grupa "FRAMEST" ar koncertprogrammu "Dainu skapis".

NOVADNIEKS UZVAR BRĒMENES
PELDĒŠANAS FESTIVĀLĀ

Emīls Pauls Mortuzāns no 12.
līdz 13. novembrim Brēmenē

piedalījās peldēšanas festivālā "22. Internationales HEAD
Schwimm-Festival", kur ieguva
1. vietu 4x50 m kompleksa stafetē un divas 2. vietas 100 m distancē tauriņstilā .
Emīls bija viens no tiem peldētājiem, kas vasarā piedalījās Rio
Olimpisko spēļu kvalifikācijas
sacensībās!
Apsveicam sportistu un novēlam
piepildīt sapni – piedalīties un uzvarēt Olimpiskajās spēlēs Tokijā!
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ĪSUMĀ PAR SVARĪGĀKO

• Pilsētas slidotavā norit vērienīgi pārbūves un atjaunošanas darbi, notiek dzelzsbetonu plātnes
izbūve ar iebūvētu saldēšanas
sistēmu. Rezultātā mēs, slidotavas apmeklētāji, iegūsim lielāku
ledus laukumu ar kvalitatīvāku
ledu. Paralēli tam tiek renovētas
ģērbtuves telpas, kā rezultātā telpas plānojums būs vairāk pielāgots slidotavas klientu ērtībām.
Plānots, ka uz Ziemassvētkiem
slidotava tiks atvērta apmeklētājiem. Atvainojamies visiem
slidot gribētājiem par sezonas
aizkavēšanos!
• Oktobrī vairākās vietās novadā,
tostarp Lubaušos, pie apgaismes
stabiem tika piestiprināti kronšteini, kas palīdz izvietot karo-

gus un citus pilsētvides dekorus.
Šogad kopumā tika iegādāti 120
jauni auduma karogi, kas valsts
svētku laikā rotāja pilsētu un novadu. Novembra beigās tie tiks
nomainīti pret ziemas noskaņu
radošiem elektrisko spuldzīšu
rotājumiem. Tuvojoties svētku
laikam, pilsēta un novads ar katru dienu vairāk atmirdz svētku
gaismā. Šogad rotāsim skaistākās dabīgi augošās eglītes, un
jauni rotājumi iepirkti arī Olaines Mežaparkam. Tradicionāli
un svinīgi tiks iedegtas galvenās
egles Olainē un Jaunolainē.

• Atgādinājums par atkritumu
apsaimniekošanas līgumu slēgšanu – 2016. gadā daudziem
privātmāju īpašniekiem un juridiskajām personām beidzas
līgumi par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu!
Lūdzam visus, kam ir noslēgti
individuālie līgumi par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, kā
arī tos, kas to līdz šim vēl nav
izdarījuši, vienoties par jaunu
līgumu noslēgšanu, decembrī
ierodoties AS "Olaines ūdens un
siltums" Atkritumu apsaimniekošanas nodaļā, iepriekš rakstot uz e-pastu atkritumi@ous.lv
vai zvanot uz tālr. 67964163 vai
28660090!
• AS "Olaines ūdens un siltums"
DKS "Jāņupe-2" sadarbībā
ar biedrību "Jāņupes iedzī
votāji" uzsāk īstenot projektu "Patriotu laukuma izveide"
(Nr.
16-04-AL04A019.2201-000004) ar Eiropas
fonda Lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam pasākuma
"Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija)" apakšpasākuma "Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītu
vietējās attīstības stratēģiju" finansējumu.
Projektā Jāņupē tiks izveidots
Patriotu laukums, kurā būs
iespēja pulcēties un kopīgi neformālā gaisotnē atzīmēt svētkus. Tā būs vieta, kas godinās
Latviju un atgādinās, ka to veidojam mēs paši! Projekta ideja
radusies, attīstot iedzīvotāju ikgadējo ieradumu valsts svētku
laikā uz Jāņupes tilta balstiem
nolikt svecītes. Nu šī iniciatīva
izaugusi līdz idejai par piederības, pulcēšanās un Jāņupes koptēla veidošanas vietu.
Piedalies laukuma tapšanā arī
tu! Ziedo bojātas vai nevaja
dzīgas flīzes un spoguļus, un

māksliniece Jeļena Kažoka tos
pārvērtīs skaistos objektos. Zvani vai raksti Dacei (29207373,
info@janupe.lv)!
Projektu līdzfinansē Olaines novada pašvaldība.
• Novada iedzīvotāji, vēršam
jūsu uzmanību uz to, ka pašvaldības mājaslapā www.olaine.lv no
24. novembra var atrast anketu
par datorprasmju apguves nepieciešamību novadā! No jūsu
aktivitātes ir atkarīga šo prasmju apguves nodrošināšana
Olaines Pieaugušo izglītības
centrā.
• AS "Olaines ūdens un siltums"
informē, ka no 1. novembra
reklāmas materiāli izvietoša
nai uz pilsētas sludinājumu
dēļiem un sabiedriskā trans
porta pieturvietās jāiesniedz
Veselības ielā 1b (aiz veikala
"Maxima", iekšpagalmā).
No jauna iesniegtos materiālus
izvieto pirmdienās, trešdienās
un piektdienās, ja reklāma iesniegta līdz attiecīgās dienas
plkst. 12.00. Piemēram, ja iesniegsiet reklāmu trešdienā līdz
plkst. 12.00, tad tā tiks izvietota pilsētā trešdien. Savukārt, ja
reklāma iesniegta trešdienā pēc
plkst. 12.00, tad tā apskatei tiks
izlikta tikai piektdienā. Lūgums
ievērot noteiktos laikus un kārtību!
Papildu informāciju var saņemt,
zvanot uz tālr. 67967273 vai
rakstot uz: vineta.jejsa@ous.lv
• SIA "ARDI" kabeļtelevīzijas
abonentiem:
Olaines novada pašvaldība informē, ka Jaunolaines sākumskolas
Sporta nama būvobjektā neatrodas SIA "ARDI" kabeļtelevīzijas
kabeļi, tāpēc šī uzņēmēja sniegtā
informācija par nespēju nodrošināt kabeļtelevīzijas pakalpojumu saviem klientiem jaunā būvprojekta dēļ ir maldinoša.

KORIS "DZIESMA" SVIN 50. GADADIENU!
Ar krāšņu koncertprogrammu
divās daļās savu jubileju svinēs
Olaines jauktais koris "Dziesma".
Diriģentes Ilzes Bērziņas gādīgajās rokās koris nonāca vien nepilnu gadu atpakaļ – 2015. gada
decembrī. Drīz vien Ilzei atradās
arī palīgi kora vadībā – kormeistare Anda Paula Bidiņa un vokālā pedagoģe Zane Jankuna. Jaunā māksliniecisko vadītāju trio
gādībā koris ir audzis gan skaitliski, gan muzikāli – savā pulkā
esam uzņēmuši teju 20 jaunus
dziedātājus, sadziedājušies ar
sadraudzības kolektīviem un saņēmuši daudz atzinīgu vārdu par
savu skanējumu.
Jubilejas koncerta pirmajā daļā
izdziedāsim kora 50 gadu vēsturi dziesmās, kas esošajiem un
bijušajiem kora dalībniekiem,
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mākslinieciskajiem vadītājiem
un draugu kolektīviem palīdzēs
atcerēties kopā pavadītos dziesmotos brīžus.
Otrajā koncerta daļā izdzīvosim Pētera Butāna karstasinīgo
dziesmu ciklu "Mīlestības dziesmas", parādot kora skanējumu
pavisam nedzirdētā un ugunīgā
raksturā. Šī cikla iedzīvināšanai
talkā ņemsim dažādus viesmāksliniekus un sagādāsim klausītā-

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRA 20 GADI

jiem ne vienu vien pārsteigumu.
Kora "Dziesma" kolektīvs laipni
aicina ikvienu kormūzikas draugu 3. decembrī svinēt šo nozīmīgo jubileju kopā! Īpaši priecāsimies redzēt visus bijušos kora
dalībniekus un mākslinieciskos
vadītājus, lai dalītos kopīgās atmiņās un koncerta beigās vienotos kopīgā dziesmā.
Uz tikšanos koncertā!
Koris "Dziesma"

Krāsaini un radoši novembra sākumā Olaines Pieaugušo izglītības centrs (PIC) atzīmēja centra
20. pastāvēšanas gadadienu. Centra vienaudži ir Biznesa augstskola "Turība", radio "Klasika",
Vidzemes Augstskola un "Mikrofona ieraksti". "Mēs visi esam
dibināti 1996. gadā," teic centra
vadītāja Rudīte Babra.
Pirms 20 gadiem Ojārs Kienkass
parakstīja rīkojumu par PIC dibināšanu, un pie centra šūpuļa
stāvēja tagadējā domes priekšsēdētāja vietniece Inta Purviņa
kā iniciatore un Mārīte Zaube kā
centra pirmā vadītāja.
Šodienas uzmanības lokā ir kompetenču celšanas kursi. Tā ir profesionālā pilnveide, ko piedāvā
centrs. Centrā aktīvi darbojas

pērļošanas un gleznošanas studija, tiek rīkotas tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, ir iespēja
mācīties angļu un krievu valodu,
iesaistīties cigun vingrošanā un
divreiz gadā piedalīties ekskursijās uz kādu no skaistākajām Latvijas vietām.
"Pateicoties pašvaldības atbalstam un novada ļaužu līdzdalībai,
paveiksim ne vien Eiropas norādīto, bet arī pašu iecerēto," teica
centra vadītāja Rudīte Babra.
Olaines novada domes priekšsēdētājs savā uzrunā pateicās
un pasniedza Atzinības rakstu
centra vadītājai, teikdams: "Jūs
spējat iedvesmot, aizraut un uzrunāt citus, un tikai tādi cilvēki
spēj darīt lielas lietas. Paldies
jums par to!"

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA OLAINES NOVADA VIETĒJĀS NOZĪMES UN DĀRZKOPĪBAS SABIEDRĪBU
TERITORIJU TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDES IETVAROS
Olaines novada pašvaldība aicina
dārzkopības sabiedrību (turpmāk – DKS)
iedzīvotājus līdz 6. decembrim paust savu
viedokli par dzīvi DKS teritorijā, pieejamajiem pakalpojumiem, apkārtējo vidi, drošību
un citiem ikdienas dzīves aspektiem.

Lūdzu, norādiet informāciju par sevi!
Dzimums:
Sieviete
Vīrietis
1. Lūdzu, atzīmējiet savu vecumu!
15–21
21–40
41–60
60 un vairāk
2. Kādi ir Jūsu mājsaimniecības ko
pējie ikmēneša ienākumi neto ("uz
rokas")?
Līdz 300 EUR
300–600 EUR
600–1000 EUR
1000–1500 EUR
1500 EUR un vairāk
3. Kurā dārzkopības sabiedrībā (DKS)
atrodas Jūsu īpašums (lūdzu izvēlieties
no piedāvātā saraksta):
DB "Atlantika"
DKS "Medņi"
DKS "Aurora-Dārziņi 1"
DB "Mežsētu dārzs"
KDS "Ābele-0"
DKS "Ostinieks"
DKS "Bērziņi"
DKS "Ozollejas"
DKS "Bitīte-2"
DKS "Pavasaris-0L"
DKS "Celtnieks"
DKS "Puriņi"
DKS "Ceriņi-M"
"Rīga"
"Cīrulīši"

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti tematiskā
plānojuma izstrādei Olaines novada DKS
teritorijām. Rezultāti apkopotā veidā tiks
publicēti olaine.lv un būs pieejami tematiskā
plānojuma publiskajās apspriešanās.
Aptaujas anketa pieejama šeit –

DKS "Rītausma"
DKS "Druva"
KDS "Rīts"
Biedrība "Dzelmes"
Biedrība "Sputņiks"
DB "Plakanciema Egles"
DKS "Stars"
DKS "Ezītis"
DKS "Straume"
DKS "Ežupe"
DKS "Stūnīši"
DKS "Gavana"
DKS "Tiltiņi"
DKS "Ielieči-2"
DKS "Tulpe"
DKS "Ieviņa-99"
DKS "Vaivadi"
DKS "Jaunība"
DKS "Vasara"
DKS "Jāņupe-2"
DKS "VEF-Baloži"
KDS "Komutators"
DKS "Vizbuļi-2"
DKS "Lazdas"
KDS "Virši"
DKS "Lejas-1"
DKS "Vīksnas"
DKS "Liepas"
KDS "Ziediņi"
KDS "Liepkalnes-1"
KDS "Zīles"
"Lībieši"

www.visidati.lv/aptauja/1224014368/.
Jūsu kā DKS iedzīvotāju viedoklis mums ir
ļoti svarīgs, lai tematiskajā plānojumā ietvertu pārdomātus un praktiski pielietojamus
risinājumus.
Papildu informāciju par plānojuma izstrādi

Vispārējās izglītības iestādi (skolu)
Pirmsskolas
izglītības
iestādi (bērnudārzu)

Izmantoju citā
pašvaldībā

5. Vai Jūs dzīvojat savā īpašumā?
Jā, visu gadu
Jā, tikai vasarā
Nē, atrodos tajā tikai brīvdienās
6. Vai Jūs esat deklarējies savā īpašu
mā?
Jā
Nē, jo dzīvoju citur
Nē, jo….

7. Mājsaimniecības lielums:
1 iedzīvotājs
2 iedzīvotāji
3 iedzīvotāji
4 iedzīvotāji
5 un vairāk iedzīvotāji

Neesmu
informēts/-a
par šo pakalpojumu

Neizmantoju
citu
iemeslu
dēļ

11. Kāpēc iepriekš atzīmētās lietas
Jums šķiet problemātiskas Jūsu DKS
vai tuvējā apkārtnē? (atbilde nav obligāta)

8. Kā Jūs kopumā vērtējat DKS,
kurā atrodas Jūsu īpašums, dzīves
vides kvalitāti? (No 1 līdz 5, 1 – neesmu apmierināts (-a), 5 – esmu ļoti
apmierināts(-a).)
1
2
3
4
5

4. Cik ilgi Jums pieder īpašums šajā
DKS?
Līdz 1 gadam
1–3 gadus

Neizmantoju, jo nav
nepieciešams

10. Lūdzu, atzīmējiet, kuras no šīm
lietām Jums šķiet problemātiskas Jūsu
DKS vai tuvējā apkārtnē! (iespējamas
vairākas atbildes)
Ielu un ceļu tehniskā kvalitāte
Sabiedriskā transporta pieejamība
Dzeramā ūdens kvalitāte
Sadzīves kanalizācija
Elektrības nodrošinājums
Pasta pakalpojumu pieejamība
Vispārējās izglītības iestāžu (skolu)
pieejamība
Pirmsskolas izglītības iestāžu (bērnudārzu) pieejamība
Drošība dzīvesvietā
Esošā adresācijas sistēma (īpašumu
adreses)
Ģimenes ārsta pieejamība
Citu ārstniecības pakalpojumu nodrošinājums
Cits (ierakstīt)

3–5 gadus
5–10 gadus
10 gadus un vairāk

9. Kuru vietu savā ciemā vai tuvējā
apkārtnē Jūs uzskatāt par centru?

12. Kādus Olaines novada pašvaldības sniegtos pakalpojumus izmantojat
Jūs un Jūsu ģimene? (katrā rindiņā iespējamas vairākas atbildes)
Izmantoju
Olaines
novadā

varat gūt, sazinoties ar SIA "Grupa93" projekta vadītāju Anitu Beikuli (tālr. 67217043,
anita@grupa93.lv) vai Olaines novada
pašvaldības projektu vadītāju Daci ZaldātiRozentāli (tālr. 29207373, dace.zaldate.
rozentale@olaine.lv).

13. Kā Jūs vērtējat Olaines novada pašvaldības sniegtos pakalpojumus,
kurus izmantojat Jūs un Jūsu ģimene? (atbilde nav obligāta)
Labprāt
gribētu
izmantot
šo pakalpojumu savā
DKS vai
tās tuvumā

14. Kādi pakalpojumi Jums būtu nepieciešami, bet šobrīd nav pieejami?
(iespējamas vairākas atbildes)
Pirmsskolas izglītības iestāde / rotaļu grupa
Bibliotēka
Sociālā dienesta pakalpojumi
Vides objekti (pastaigu vietas, rotaļlaukumi)
Kultūras pasākumi
Medicīnas pakalpojumi
Ģimenes ārsta pakalpojumi
Atkritumu šķirošanas laukums
Vieta komentāram

Bibliotēku
Olaines Sporta centrā pieejamo baseinu
Olaines
Sporta centrā
pieejamo stadionu
Olaines
Sporta centrā
pieejamo slidotavu
Olaines Sporta centrā pieejamās sporta
nodarbības
Sociālā dienesta pakalpojumus
Kultūras pasākumus
Medicīnas
pakalpojumus

15. Kā Jūs vērtējat vidi DKS, kurā atrodas Jūsu īpašums? (No 1 līdz 5, 1 –
neesmu apmierināts(-a), 5 – esmu ļoti apmierināts(-a).)
1

2

3

4

5

Nevaru
novērtēt

Vide kopumā
Rotaļlaukumu
kvalitāte,
pieejamība
Āra sporta
aprīkojums
Labiekārtotas
atpūtas vietas
Pastaigu iespējas
Velobraukšanas
iespējas un
veloinfrastruktūra
Ērtības gājējiem

5

16. Lūdzu, komentējiet savu iepriekš sniegto vērtējumu! (atbilde nav obligāta)

26. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar DKS? (No 1 līdz 5, 1 – neesmu apmierināts(-a),
5 – esmu ļoti apmierināts(-a).)
1

17. Kādi vides uzlabojumi vēl ir nepieciešami DKS, kurā atrodas Jūsu īpašums?
(atbilde nav obligāta)

18. Kā Jūs vērtējat ceļu un ielu infrastruktūru DKS, kurā atrodas Jūsu īpašums?
Piekrītu

Nepiekrītu

2

3

4

5

Esošā sadarbība dažādu
man aktuālu jautājumu
risināšanā
DKS darba organizācija
27. Kādi, Jūsuprāt, ir trūkumi šī brīža sadarbībā ar DKS? Lūdzu, ierakstiet!
(atbilde nav obligāta)

Grūti atbildēt

Manā DKS ielas un ceļi kopumā ir
labā tehniskā stāvoklī
Man ir viegli un ērti nokļūt savā
dzīvesvietā
Manā DKS ir pietiekams ielu apgai
smojums
Mani apmierina manā DKS noteiktais atļautais maksimālais braukšanas
ātrums
Mani apmierina satiksmes drošība
ārpus mana DKS (ciemā, tuvākajā
apkārtnē)
DKS labi tiek galā ar ceļu
apsaimniekošanu
Ziemā manā DKS kopumā nav
problēmu ar sniega tīrīšanu no ielām

28. Kādi ir Jūsu priekšlikumi, lai uzlabotu sadarbību ar DKS?
(atbilde nav obligāta)

29. Kādu Jūs redzat savas apkaimes attīstību ilgtermiņā? (atbilde nav obligāta)

30. Vieta komentāriem, priekšlikumiem, ieteikumiem tematiskā plānojuma iz
strādei. (atbilde nav obligāta)

19. Ja Jums ir komentāri par ceļu un ielu infrastruktūru DKS, kurā atrodas
Jūsu īpašums, lūdzu, ierakstiet! (atbilde nav obligāta)

31. Ja Jūs vēlaties arī turpmāk paust savu viedokli par novada attīstības jautā
jumiem, piemēram, piedalīties aptaujās, diskusijās, teritoriju apsekošanā, lūdzu,
norādiet savu e-pasta adresi, lai varam ar Jums sazināties un informēt par pasā
kumu norises laikiem!
Jūsu e-pasts

20. Vai Jūs DKS teritorijā saskatāt problēmas saistībā ar teritorijas applūšanu
un grāvju sistēmu?
Šādas problēmas nav
Jā, šāda problēma ir (lūdzu, aprakstiet to un norādiet vietu)

Aizpildītās anketas iespējams atstāt Olaines novada domes Apmeklētāju pieņemšanas
un informācijas centrā, Olainē, Zemgales ielā 33, 1. stāvā. Lūdzam anketas iesniegt
līdz 2016. gada 6. decembrim.
Paldies par sadarbību!

21. Kā Jūs vērtējat drošību savā DKS? (No 1 līdz 5, 1 – neesmu apmierināts(-a),
5 – esmu ļoti apmierināts(-a).)
1

2

3

4

Nopērkot zemes gabalu dārzkopības kooperatīvās sabiedrības (DKS) jeb
kooperatīva teritorijā, Tev ir jāpiedalās koplietošanas teritorijas uzturēšanā.
LATVIJĀ VISI CEĻI, GRĀVJI UN ZEMESGABALI KĀDAM PIEDER:
valstij, pašvaldībai, uzņēmumiem vai privātpersonām. Olaines novadā
kooperatīvu teritorijās apsaimniekošanas biedrības un dārzkopības
kooperatīvi koplietošanas zemi ir privatizējuši vai iznomājuši no Olaines
novada pašvaldības.
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Es kopumā jūtos droši savā DKS
Es jūtos drošs par savu īpašumu
Kā gājējs es jūtos droši uz DKS
ceļiem/ielām diennakts gaišajā laikā
Kā gājējs es jūtos droši uz DKS
ceļiem/ielām diennakts tumšajā laikā
Mani satrauc klaiņojoši suņi manā
DKS
Esmu apmierināts ar pašvaldības
policijas darbu manā DKS

TU VARI:

a.

Kļūt par DKS vai apsaimniekošanas
biedrības biedru (tas ļauj piedalīties
kopsapulcēs, kur tiek lemts par
aktuālajiem darbiem, finansējuma
izlietojumu u.c., kā arī vēlēt un
kandidēt uz amatu valdē);

b.

Slēgt līgumu ar DKS vai biedrību par
apsaimniekošanu (tas ļauj saņemt
pakalpojumus saskaņā ar līgumu),
kurā atrunā pakalpojumu sniegšanu,
apmaksas apmēru un kārtību, kā arī
citus sadarbības jautājumus.

DKS un apsaimniekošanas biedrības parasti nodrošina:

22. Vai Jūs izmantojat sabiedrisko transportu?
Jā
Nē
23. Kādā maršrutā, Jūsuprāt, ir nepietiekams sabiedriskā transporta nodrošinā
jums? (atbilde nav obligāta)

Ceļu, meliorācijas un
ugunsdzēsības dīķu
un grāvju uzturēšanu,
regulāru apkopi

Teritorijas
labiekārtošanu (sapulču
vietas iekārtošana, bērnu
laukumi, pastkastītes,
ziņojumu dēļi u.c.)

Atkritumu, t.sk.
lielgabarīta atkritumu
izvešanas organizēšanu
(atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem)

pašvaldības
informēšanu par
iedzīvotāju vajadzībām.

Elektrības piegādi
kooperatīvu
iedzīvotājiem

Citu jautājumu
risināšanu un iedzīvotāju
informēšanu

Dažas biedrības un DKS nodrošina:

24. Kā Jūs vērtējat līdzšinējo pašvaldības darbu DKS?
Esmu apmierināts(-a)
Neesmu apmierināts(-a)
Neesmu informēts par pašvaldības darbu DKS sakārtošanā
Cits
25. Lūdzu, komentējiet savu iepriekš sniegto vērtējumu par līdzšinējo pašvaldī
bas darbu DKS! (atbilde nav obligāta)
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Ūdens apgādi un
infrastruktūras
uzturēšanu

Ielu apgaismojumu
un infrastruktūras
uzturēšanu

Līdzekļi DKS pakalpojumiem tiek gūti no biedra naudām, apsaimniekošanas maksām,
kā arī pašvaldības un Eiropas projektu līdzekļiem.

Materiāls tapis projektā: „Dārzkopības sabiedrību loma pilsoniskās
līdzdalības nodrošināšanā Olaines novadā” laikā, ko finansiāli atbalsta
Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (OKTOBRIS)
• Apbalvot būvvaldes speciālisti
teritoriālplānojuma un zemes ierīcības jautājumos Aiju Zanderi ar Olaines novada domes Atzinības rakstu
par ilggadēju un godprātīgu darbu
Olaines novada pašvaldībā sakarā ar
25 darba gadu jubileju.
• Apbalvot Olaines 2. vidusskolas
direktori Ludmilu Osipovu ar Olaines novada domes Atzinības rakstu
par ilggadēju un profesionālu darbu
izglītības sistēmas pilnveidē, skolas
izglītības darba attīstībā, profesionālu darbību jaunatnes izglītošanā
sakarā ar Olaines 2. vidusskolas
40 gadu jubileju.
• Apbalvot Olaines 2. vidusskolas darbiniekus ar Olaines novada domes Atzinības vai Pateicības
rakstu par ilggadēju un godprātīgu
darbu Olaines 2. vidusskolā sakarā
ar Olaines 2. vidusskolas 40 gadu
jubileju: literatūras skolotāju Ināru
Fomantjevu, informātikas skolotāju
Josifu Buļeviču, direktora vietnieci
saimnieciskajos jautājumos Ingūnu
Runci, sākumskolas skolotāju Irēnu
Rimševiču, krievu valodas un literatūras skolotāju Ludmilu Gavrilovu,
apkopēju Liudmilu Kuznetsovu.
• Apbalvot Olaines Pieaugušo izglītības centra vadītāju Rudīti Babru
ar Olaines novada domes Atzinības
rakstu par ilggadēju, profesionālu
un godprātīgu darbu izglītībā un
Olaines novada pašvaldībā sakarā ar
Olaines Pieaugušo izglītības centra
20 gadu jubileju.
• Iecelt Lindu Vagali par Olaines
Kultūras centra direktori.
• Apstiprināt
nolikumu
Nr. NOL9/2016 "Par sociālo istabu
statusa noteikšanu, īres tiesību piešķiršanas kārtību, vietu ierādīšanu

sociālajā un īslaicīgās uzturēšanas
istabās un īres līgumu slēgšanu". Atzīt par spēku zaudējušu Olaines novada domes 2012. gada 24. oktobra
nolikumu Nr. 6 "Par sociālo istabu
statusa noteikšanu, īres tiesību piešķiršanas kārtību, vietu ierādīšanu
sociālajā istabā un īres līgumu slēgšanu".
• Noteikt mācību maksu 8,00 EUR
(personai) par vienu nodarbību Olaines Mūzikas un mākslas skolas interešu izglītības programmās un sagatavošanas klases izglītības programmās 2016./2017. mācību gadā.
• Piešķirt papildu finanšu līdzekļus – 31 250,00 EUR pedagogu
atalgojumam Olaines pirmsskolas
izglītības iestādē "Magonīte" laika
periodā no 2016. gada 1. septembra
līdz 2016. gada 31. decembrim un
27 040,00 EUR pedagogu atalgojumam Olaines pirmsskolas izglītības
iestādē "Zīle" laika periodā no 2016.
gada 1. septembra līdz 2016. gada
31. decembrim.
• Atbalstīt kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Virši" projektu
"DKS "Virši" koplietošanas zemes
labiekārtošanas pasākumu realizācija" par kopējo summu 2250,00 EUR
ar līdzfinansējumu 1800,00 EUR apmērā no Olaines novada pašvaldības
pamatbudžeta.
• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Stars" projektu
"DKS "Stars" koplietošanas iekšējo pievadceļu seguma atjaunošana"
par kopējo summu 7263,03 EUR ar
līdzfinansējumu 5433,57 EUR apmērā no Olaines novada pašvaldības
pamatbudžeta.
• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Straume" projektu

"DKS "Straume" iekšsaimniecības
ceļa periodiskā uzturēšana" par kopējo summu 6072,11 EUR ar līdzfinansējumu 4572,11 EUR apmērā no
Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta.
• Nodot akciju sabiedrībai "Sadales tīkls" kustamo mantu – maģistrālo 0,4 kV tīklu Zemgales un Dalbes
ielā, Olainē, Olaines novadā, – sabiedrības komercdarbībai.
• Piekrist, ka personas iegūst īpašumā zemi, kas atrodas "Ieviņa 99"
Nr. 370/371, "Tiltiņi" Nr. 19, "Ziediņi" Nr. 165/166.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu "Ābele O"
Nr. 153/154, "VEF-Baloži" Nr. 79.
• Piekrist atsavināt par brīvu cenu
zemes gabalu dārzkopības sabiedrībā "Ezītis" Nr. 297, Ezītī, Olaines
pagastā, Olaines novadā, 0,0712 ha
platībā.
• Atsavināt Olaines novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Rāvas",
Dāvos, Olaines pagastā, Olaines novadā, pirmpirkuma tiesīgajai personai.
• Apstiprināt nekustamo īpašumu
– zemes gabalu dārzkopības sabiedrībā "Ozollejas Nr. 2314, dārzkopības sabiedrībā "Zīles" Nr. 83
un dārzkopības sabiedrībā "Vizbuļi
2" Nr. 3878 – atsavināšanas izsoles
protokolus.
• Atzīt nekustamo īpašumu dārzkopības sabiedrībā "Vizbuļi 2" Nr.
3804 un Nr. 3805 atsavināšanas izsoles par nenotikušām.
• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no Olaines novada

pašvaldības bilances nekustamos
īpašumus – zemes gabalus dārzkopības sabiedrībā "Lazdas" Nr. 2519
un dārzkopības sabiedrībā "Ezītis"
Nr. 218.
• Izbeigt 2014. gada 10. februārī
noslēgto līgumu "Nekustamā īpašuma Stadiona ielā 2, Olainē, Olaines
novadā (Peldbaseina ēka), nedzīvojamās telpas Nr. 31, 11,4 kv. m. platībā, Nomas līgums".
• Saskaņot 2016. gada 24. oktobra
līgumu "Nekustamā īpašuma Stadiona ielā 2, Olainē, Olaines novadā (Peldbaseina ēka), nedzīvojamās
telpas Nr. 4, 16,30 kv. m. platībā, un
nedzīvojamās telpas Nr. 31, 11,4 kv.
m platībā, Nomas līgums", noslēgtu
starp Olaines novada pašvaldības
iestādi "Olaines Sporta centrs" un
SIA "SILIN".
• Mainīt nekustamo īpašumu Zemgales ielā 7 un Skolas ielā 3, Olainē,
Olaines novadā, zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
reliģisko organizāciju ēku apbūve.
• Mainīt nekustamo īpašumu Stacijas ielā 8 un Zemgales ielā 53,
Olainē, Olaines novadā, zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – komercdarbības objektu apbūve.
• Atļaut pirmajā detālplānojuma
realizācijas kārtā atdalīt no vienotā
nekustamā īpašuma "Ziemeļi", "Nomaļi" un "Modri" Grēnēs, Olaines
pagastā, Olaines novadā, desmit
zemes vienības. Piešķirt zemes vienībām plānoto adresi un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
• Uzsākt detālplānojuma izstrādi
nekustamā īpašuma "Mazgailīši"
zemes vienībām "Mazirbītes" un

"Vistiņu ceļš". Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei.
• Grozīt Olaines novada domes
2016. gada 28. septembra sēdes lēmuma "Par zemes ierīcības projekta
nekustamajam īpašumam "Lintes
1", Pēterniekos, Olaines pagastā,
Olaines novadā, apstiprināšanu" 2.
punktu.
• Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamajiem īpašumiem "Ziemeļalpi" un
"Akači", Grēnēs, Olaines pagastā,
Olaines novadā, atdalot no zemes
vienības zemes gabalu 1,28 ha platībā un pievienojot to zemes vienībai,
jaunajām zemes vienībām nodrošinot piekļūšanas iespējas, precizējot
apgrūtinājumus.
• Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu Nr. SN11/2016 projektu
"Par grozījumiem Olaines novada
domes saistošajos noteikumos Nr.
SN1/2016 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2016. gadam"".
• Atcelt sociālā dzīvokļa statusu
dzīvoklim Jelgavas ielā 18, Olainē,
Olaines novadā, ar 2016. gada 1. oktobri.
• Par četriem mēnešiem pagarināt
īres līgumu sociālajai istabai Zemgales ielā 31, Olainē, Olaines novadā.
• Grozīt divistabu dzīvokļa īpašuma Kūdras ielā 10, Olainē, Olaines
novadā, 2014. gada 27. jūnija īres
līgumu,
• Uzņemt trīs personas ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai
pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" sociālās aprūpes
centrā uz pastāvīgu laiku.

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

ĀRKĀRTAS DOMES
SĒDES
PROTOKOLS
2016. gada 7. novembrī
• Apstiprināt Olaines novada domes saistošos noteikumus
Nr. SN14/2016 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā"
un nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi pieņemto
saistošo noteikumu tiesiskumam vai
pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos
noteikumus publicēt Olaines novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā
"Olaines Domes Vēstis", pašvaldības mājas lapā un izlikt pie pašvaldības informatīvā stenda. Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Olaines novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā "Olaines
Domes Vēstis".
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
un piekrist, ka Latvijas Republikas
nepilsoņi iegūst īpašumā Olaines
novada teritorijā atsavināmos nekustamos īpašumus: "Zīles" Nr. 47,
"Zīles" Nr. 48, "VEF-Baloži" Nr.
364, "VEF-Baloži" Nr. 524, "Ieviņa-99" Nr. 56.

Organizē
Olaines novada
pašvaldība

Noformē savu māju, lodžiju, balkonu, logu vai
kāpņutelpu Ziemassvētku noskaņās un piedalies
noformējumu konkursā!
Balvas 3 noformējumu grupās:

BALVAS
LABĀKAJIEM

1) daudzdzīvokļu māju logi, lodžijas, balkoni,
2) daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpas,
3) privātmājas, viensētas, pagalmi.

Dalībai konkursā iespējams pieteikties no 2016. gada 1. decembra līdz 23. decembrim.

Piesakieties konkursam no 1. līdz 23. decembrim.
Konkursa nolikumus un pieteikuma veidlapa– www.olaine.lv vai Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā (Zemgales ielā 33, Olainē),
kā arī Olaines pagasta pārvaldē (Meža ielā 2, Jaunolainē).
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Pasākumi Olaines novadā decembrī
KAD

KAS

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv, informācija par pasākumiem
Olaines novada bibliotēkās – www.olaineskultura.lv/lv/bibliotekas)

15.12. plkst. 17.00
18.12. plkst. 18.00

Starptautiskajai invalīdu dienai veltīta pēcpusdiena
Jauktā kora "Dziesma" jubilejas koncerts
Eglītes iedegšanas svētki (Jaunolaines Kultūras nama bērnu
pašdarbības kolektīvu koncerts, radošās darbnīcas)
Sadancis Jaunolainē (vieskolektīvi no Jelgavas, Dobeles,
Īslīces, Jumpravas, Bauskas, Krimūnām)
Konkursa "Jauniešu gada balva" noslēguma pasākums
Teātra izrāde "Vecīša cimdiņš"

20.12. plkst. 18.00

Ziemassvētku eglīte un izrāde bērniem

23.12. plkst. 17.00
29.12. plkst. 19.00
30.12. plkst. 20.00

Mākslas vingrošanas studijas "Piruete" svētku koncerts
Vecgada vakara koncerts – galvenā viešņa Olga Pīrāgs
Vecgada atpūtas pasākums

31.12. Laiks tiks precizēts

Vecgada disko balle
IZSTĀDES
Jura Zborovska fotoaparātu kolekcijas izstādes atklāšana
Ilgoņa Šteinberga Olaines pastkaršu izstādes atklāšana
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Olaines novada čempionāts zolītē (3. posms)
Olaines novada čempionāts galda tenisā (3. posms)
Olaines novada čempionāts telpu futbolā

02.12. plkst. 13.00
03.12. plkst. 18.00
04.12. plkst. 15.00
10.12. plkst. 19.00

12.12. plkst. 16.00
13.12. plkst. 17.00
03.12. plkst. 11.00
10.12. plkst. 11.00
Saskaņā ar spēļu grafiku

Olaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
(ieejas maksa – 1,00 EUR)
Jaunolaines Kultūras namā
(ieejas maksa – 1,00 EUR)
Olaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
(ieejas maksa – 3,00 EUR)
Olaines Kultūras namā (ieejas maksa –
5,00 EUR, cenā iekļauta dāvana)
Jaunolaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā
(ieejas maksa – 10,00 EUR)
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Vēstures un mākslas muzejā
Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos
un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!

Borisu un Jeļenu Lobakovus!

Mīlestība – putna dziesma,
Katram atšķirīga dota,
Cauri baltām dienu birzīm
Izskan tīra, neviltota.
/A. Ķirškalne/

Laulība noslēgta 1966. gada 5. novembrī
Sovetskas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā.

Olaines
novada dome

sveic ZELTA kāzās
Juriju un Raisu Skļarevičus!
Laulība noslēgta 1966. gada 24. septembrī
Olaines pilsētciemata izpildkomitejā.

Pjotru un Raisu Platonovus!
Laulība noslēgta 1966. gada 6. novembrī
Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā.

Juri un Martu Turlos!

Laulība noslēgta 1966. gada 24. septembrī
Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā.

Aleksandru un Jeļenu Mihaļkovus!
Laulība noslēgta 1966. gada 1. oktobrī Preiļu pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2016. gada 18. oktobra līdz 15. novembrim reģistrētie mirušie
Natālija Lilija Bite, 97 gadus veca, 09.11.2016.
Jeļena Bužinska, 87 gadus veca, 30.10.2016.
Vera Gapejenkova, 92 gadus veca, 07.11.2016.
Zinaida Grecka, 85 gadus veca, 30.10.2016.
Anna Karpoviča, 87 gadus veca, 08.11.2016.
Leonids Lomovcevs, 85 gadus vecs, 23.10.2016.

Jadviga Novicka, 81 gadu veca, 26.10.2016.
Nikolajs Panfilovs, 77 gadus vecs, 03.11.2016.
Vilhelms Streļčs, 72 gadus vecs, 03.11.2016.
Lidija Tolpegina, 78 gadus veca, 06.11.2016.
Viktors Tropkins, 71 gadu vecs, 22.10.2016.
Aleksandrs Vasiļjevs, 59 gadus vecs, 09.11.2016.

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!
Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines Domes Vēstis".
Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: marite.ruja@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 67146026, 27838129.
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Olaines novada
pašvaldība sirsnīgi
sveic novembrī

70. gadskārtā
Lidiju Ahtirčenko
Jāni Alpu
Valentinu Buļceviču
Tamāru Jablonsku
Guntu Kamaru
Galinu Korneičuku
Mihailu Kovaļovu
Svetlanu Lagu
Valentinu Larinu
Jadvigu Lukjanovu
Nelli Ņeļubinu
Jevgeņiju Orlovsku
Antonu Račiku
Zinaidu Seminoviču
Silviju Sīli
Valentinu Šavlovsku
Zoju Tihonovu
Annu Valdnieci
Vladimiru Vasiļjevu
Veru Veilandi
Svetlanu Vzdornovu
75. gadskārtā
Benitu Brensoni
Aleksandru Gontarenko
Ludmilu Ivanovu
Borisu Jefimovu
Kārli Kalniņu
Viktoru Karavajevu
Imantu Keišu
Janinu Kozlovsku
Elenu Kuznetsovu
Aldoni Laukmani
Astrīdu Ļahovsku
Jadvigu Mjasņikovu
Daci Pujiņu
Mihailu Ratušniju
Andri Reihmani
Broņislavu Skripņiku
Ritu Tāli
Brigitu Tkačenko
Lidiju Trubilo
80. gadskārtā
Āriju Bērziņu
Helēnu Boldinu
Zitu Češli
Francišku Dorontjevu
Valentinu Gotunu
Jekaterinu Holodkovu
Andreju Indzeru
Rutu Jansoni
Zinaidu Jefimovu
Helenu Juškeviču
Vilmu Kļavnieci
Gaļinu Kolosovu
Jefrosiņiju Kurnosovu
Kārli Maculeviču
Grigoriju Motorovu
Anastasiju Novoseļcevu
Innu Potapovu
Ņinu Rahmanovu
Annu Saveļjevu
Viktoru Svečkarjovu
Mihailu Tarasovu
Lidu Zamahu
Intu Zirni
Vjačeslavu Žeļezovu
85. gadskārtā
Annu Goļenkovu
Ivanu Ivčenko
Jāni Kalvišu
90. gadskārtā
Veroniku Dandzinieci
Anastasiju Dreļevsku
Staņislavu Voicki
91. gadskārtā
Mariju Ņikitinu
Ainu Volkovu
Ziņas par jubilāriem 15.11.2016.

