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Sveicam iedzīvotājus Olaines pilsētas dzimšanas dienā!
Поздравляем жителей с днем рождения города Олайне!

Mēs, olainieši, šogad, 20.februārī svinam savas pilsētas 42.dzimšanas dienu. Patīkami atzīmēt, ka pilsētas attīstība
infrastruktūras, izglītības, kultūras un uzņēmējdarbības jomā, kas virzītas uz ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju
labklājības līmeņa paaugstināšanos, notiek straujāk nekā tas vērojams citās pašvaldībās. Esam pārliecināti, ka arī
jūs to esat pamanījuši un novērtējuši, un pateicamies jums par to, ka kāds jau no pilsētas pirmsākumiem, kāds īsāku
laika periodu paliekat uzticīgi mūsu pilsētai un piedalāties pilsētas dzīvē un katrs pēc savām iespējam ieguldiet
darbu pilsētas attīstībā.
Esam darījuši visu, lai jūs ar lepnumu varētu teikt „es dzīvoju Olainē” un arī sagaidīt savus ciemiņus un radus
ciemos. Klusi ceram, ka tas tā tiešām arī ir.
Var uzskaitīt daudzus paveiktos darbus, bet to nedarīšu. Teikšu tikai, ka viss, kas tika darīts, ir darīts cilvēku
labā. Mēs esam gandarīti par paveikto, jo tas ļāva uzlabot mūsu iedzīvotāju dzīvi šeit, Olainē. Kaut gan darbā
atskaitēs uzskaitām padarītos darbus, mūsu vērtība ir nevis šie darbi, bet tie, kā labā tie tika veikti. Mūsu pilsētas
vērtība ir tās cilvēki, kuru labā mēs strādājam, un kuri strādā un darbojas pilsētas labā. Jaunieši raksta nopietnus
projektus. Iedzīvotāji pēc savas iniciatīvas ar domes atbalstu sakārto pagalmus, stāda kokus, krūmus un ziedus.
Jāatzīmē, ka kopš šā gada jūnija, izveidojoties Olaines novadam, mūsu „lielā ģimene” kļūs par apmēram 7500
cilvēkiem kuplāka. Tas nozīmē, ka mūsu vērtība un spēks būs vēl lielāki. Turēsimies kopā, cienīsim viens otru un
atbalstīsim viens otru, jo tikai tā, būs iespējams pārdzīvot šos grūtos laikus un virzīties uz priekšu nākotnē.
Rūpējoties par veciem cilvēkiem, jādomā par plašāko sociālo palīdzību, sociālās aprūpes centra rekonstrukciju. Domājot par bērniem un jauniešiem,
jāizveido moderns pilsētas stadions.
Mūsu nākotnes plānos ir arī pilsētas atpūtas parka izveidošana ar vasaras estrādi, mākslīgs ezers ar peldvietu un makšķerēšanu, promenāde, veloceliņi
sportistiem, kā arī daudzi citi uzlabojumi, kurus kopīgiem spēkiem īstenosim.
Jānis Pavlovičs, Olaines pilsētas domes priekšsēdētājs

Visiem kopā mums izdosies!

Ir sācies jaunais 2009.gads, kas ieies
vēsturē ar jauno teritoriālā iedalījuma
karti rajona pašvaldību likvidēšanā un
novadu izveidošanā, kā arī pašvaldību
vēlēšanām republikas pilsētās un novados.
2009.gads nebūs viegls – ne
ekonomiskā, ne finansiālā, ne politiskā
jomā. To mēs presē un infromatīvos
medijos lasām, dzirdam un redzam ik
dienas, bet, neskatoties uz to, mums
domē pašvaldības funkcijas ir jāveic,
un prognozējamā finanšu līdzekļu
apjomā jāpieņem lēmumi un jāstrādā.
Komentēšu divas no šogad izvirzītajām
prioritātēm – izglītības un sociālo jomu.
Neatkarīgi no budžeta samazinājuma
izglītības nodrošināšanai mūsu pilsētā
plānojam izlietot 54% no naudas
līdzekļiem. Vienlaikus jāatzīmē, ka
valsts mērķdotācijas pedagogiem darba
atlīdzībai izglītības un kultūras iestādēs
tiek samazinātas. Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestadēs gan pedagogi,
gan tehniskais personāls ir pilnībā
jāapmaksā no pašvaldības budžeta.
Saskaņā ar plānoto budžetu līdzekļi ir arī
paredzēti ikdienas iestāžu uzturēšanai,
bet remontiem ir atvēlēts realizējamo
darbu uzskaitījums izpildei, ja ienākumi
budžetā palielināsies, nevis turpinās
samazināties, kā ik pārdienas mūs baida
valdības premjers.
Iesaistīsim
aktīvāk
vecākus
piedalīties bērnu audzināšanā un
kopējos pilsētas pasākumos. Atbalstīsim
skolēnus starptautiskajos sadarbības
projektos. Organizēsim arī bērnu un
jauniešu iniciatīvu iesaistīties pilsētas
vides sakārtošanā ar projektu konkursa
finansējumu.
Mēs nevaram taupīt uz kvalitatīvas
izglītības nodrošināšanu, jo tā ir
attīstītas sabiedrības pamats, bet valsts
likumi nosaka mums ievērot vienādus
principus krīzes apstākļos. Tāpēc izsaku
atzinību visiem mūsu izglītības iestāžu
vadītājiem un darbiniekiem par sapratni,
pildot savus pienākumus ar augstu atdevi par mazāku atalgojumu.
Šajos ekonomiskajos apstākļos
aicinu
izmantot
iespēju
iegūt
profesionālo vidējo izglītību vai
pirmā līmeņa profesionālo augstāko
izglītību tepat Olainē – Mehānikas un

tehnoloģijas koledžā dabas zinātnēs
un inženierzinātnēs, un nostiprināt prasmes, zināšanas un pieredzi Vācijā,
Zviedrijā un Itālijā.
Rūpējoties par iedzīvotāju veselīgu
dzīves veidu, kultūrizglītību un atpūtu,
organizēsim esošos tradicionālos pasā
kumus kultūrā un sportā, un apgūsim
jaunā peldbaseina piedāvātos priekus!
Pateicoties
iepriekšējos
gados
paveiktajiem darbiem infrastruktūras
sakārtošanā un pilsētas labiekārtošanā,
šogad par prioritāti dome noteica
sociālo jomu. Tas ir saistīts arī ar straujo
pārmaiņu periodu, kas piedāvā cilvēkam
gan plašas iespējas, gan arī daudz riska.
Ne visi sabiedrībā var baudīt labklājību,
daļa mūsu līdzcilvēku gan personisku, gan sociālu apstakļu dēļ kļūst par
materiālo interešu ķīlniekiem vai neveiksminiekiem.
Ņemot vērā iespējamās krīzes sekas
ģimenēs, sociālajā budžetā ieplānojām
vairāk līdzekļu sociālajai palīdzībai kā
iepriekšējā gadā. Ar valdības lēmumu
ir noteikti obligātie pabalsti dzīvokļu
uzturēšanai un garantētā minimālā
ienākuma nodrošināšanai, ja aizpildot
ienākuma deklarāciju, personu var atzīt
par trūcīgu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Bet arī šo līdzekļu

apjoms var izrādīties nepietiekošs, jo
apkures un komunālo pakalpojumu
izmaksas pieaug pārāk strauji. Mūsu
sociālā dienesta darbinieki uzklausīs
ikvienu klientu un izvērtēs viņa sociālo
situāciju, ienākumus un iedrošinās
arī pašu iesaistīties savu problēmu
risināšanā, ja sociālā palīdzība naudas
izteiksmē nepienāksies. Arī klientiem ir
jāapzinās, ka nevienmēr varēs palīdzēt
sociālais darbinieks un domes pārstāvis,
jo likumi un normatīvie akti bieži vien
to aizliedz. Kā piemērs jāmin pagaidu
algotie darbi, kurus nevaram organizēt,
jo likums par darbinieku atlīdzību liek
ieturēt 15% samazinājumu gan domes
darbiniekiem, gan visām pašvaldību
iestādēm, tāpēc lai palīdzētu grūtībās
nokļuvušiem cilvēkiem, centīsimies
paplašināt sociālo pakalpojumu apjomu.
Turpināsim mājas aprūpes un dienas
centra personām ar īpašām vajadzībām
nodrošināšanu, sociālās aprūpes centra
paplašināšanu, slimnieku atveseļošanu
„sociālajās gultās”, neskatoties uz
draudošo veselības centra stacionāra
likvidēšanu sakarā ar valsts finansējuma
slēgšanu. Daļēji apmaksāsim bērnu
un skolēnu ēdināšanu bērnudārzos un
skolās, medicīniskos pakalpojumus,
palīdzību bāreņiem.

Mums visiem jābūt pateicīgiem šā
grūtā – sociālā darba veicējiem, kuru
darba apmaksa nav adekvāta viņu
ieguldītajām zināšanām, prasmēm,
psiholoģiskai un emocionālai atdevei.
Liels paldies arī mūsu sabiedriskajiem, brīvprātīgajiem palīgiem, kuri
pulcina gan jauniešus, gan pensijas vecuma ļaudis, invalīdus dažādos nevalstisko organizāciju apvienības interešu
pulciņos. Dome ar izremontētām
telpām NVO ir nodrošinājusi Zemgales
ielā 31 III stāvā. Paplašināsim telpas
audēju un rokdarbnieču darbnīcām.
Aicinu biežāk izmantot šīs telpas, lai
padalītos savā pieredzē dzīves grūtību
pārvarēšanā, dalīties priekā, tikties ar
sociālajiem darbiniekiem, deputātiem,
interesantiem, pazīstamiem cilvēkiem
neformālā, pozitīvā gaisotnē. Ieliksim
katrs savā darbā, savā solī labestību,
dalīsim sirds mīlestību un priecāsimies
par katru dienu savā pilsētā. Saistībā ar
administratīvo reformu un pieņemto likumu par Olaines novada izveidi 2009.
gadā būs jārisina ne tikai komunālie un
saimnieciskie jautājumi, bet arī jādomā
par ģimenes politikas īstenošanas
prioritātēm, jaunatnes izglītības un
nodarbinātības problēmām, iedzīvotāju
sociālo aizsardzību. Šajā valsts krīzes
laikā un reformas ceļos vajadzēs daudz
izdomas un gudrības, kā saglabāt
un turpināt mūsu labi un ilggadēji
iedibinātās tradīcijas un pilsoniskās
sabiedrības veidošanas pasākumus.
Līdz šim mēs pilsētas domē, risinot
pašvaldības funkciju jautājumus, neesam dalījuši savus iedzīvotājus un
uzņēmējus ne pēc tautības, ne vecuma,
ne nodarbošanās. Un esmu stingri, droši
pārliecināta, ka, jaunajā Olaines novadā,
darbinieki un jaunie ievēlētie deputāti no
Olaines pilsētas tāpat cienīs un rūpēsies
par ikvienu pagasta iedzīvotāju, jo
zināšanu, gudrības, pieredzes, enerģijas
un pacietības mums visiem ir gana!
Būsim gaiši, atsaucīgi un labestīgi
savā ģimenē, kolektīvā, sabiedrībā! Ar labiem darbiem un labu vārdu veidosim labu
pasauli! Visiem kopā mums izdosies!
Inta Purviņa,
Olaines domes
priekšsēdētāja vietniece
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Vārds Olaines
pilsētas arhitektei

Santa Rasa-Daukše
Daudzi cilvēki, stājoties jaunā darbā, uzņemoties jaunus pienākumus, ir
pārpilni ar jaunām idejām un sapņiem,
ko vēlas realizēt un atskatoties uz laika
posmu no 2001. gada septembra, kad
sāku pildīt arhitektes un būvvaldes
vadītājas pienākumus, līdz šai dienai,
esmu pārliecināta, ka man nav pietrūcis
nedz entuziasms, nedz darba spars.
Ir paveikts milzīgs darbs, idejas un
plāni nebūt nav izsmelti un pilsēta noteikti
turpinās attīstīties un pilnveidoties, kļūstot
vēl skaistāka, sakārtotāka un pievilcīgāka
tās iedzīvotājiem un viesiem.
Savu darbību vēlētos nosacīti iedalīt
trīs laika periodos:
1. Pierādīt sevi, ģenerējot idejas un
organizējot to realizāciju, pieņemt patstāvīgus lēmumus un uzņemties atbildību par
tiem.
2. Strādāt komandā, paļauties un uzticēties kolēģiem, kā arī attaisnot uz mani
liktās cerības.
3. Spēt novest visus iesāktos darbus
līdz pozitīvam iznākumam, pārvarot visa
veida šķēršļus un problēmas, kam ar katru
dienu ir arvien lielāka tendence progresēt.
Uzskatu, ka man ir liela priekšrocība - arhitektes amats man ļauj izstrādāt
vīziju un koncepciju, savukārt būvvaldes
vadītājas amats ļauj šo ideju profesionāli
materializēt, esot klāt un pārraugot projekta realizācijas gaitu. Tālāk minot jau konkrētus projektus un paveiktos darbus, kuri
cēluši mūsu pilsētas vizuālā tēla kvalitāti,
vēlos jums pavēstīt, kā tie tapuši - no idejas līdz gala mērķim.
• Esmu pateicīga domes vadībai par
uzticēšanos man vadīt kultūras centra zāles rekonstrukcijas projekta realizāciju.
Līdzekļi tika iedalīti samērā minimāli – zāles remontam, bet vēlēšanās bija liela, rast
optimālu risinājumu šo līdzekļu izlietojumam, tamdēļ nācās kopā ar celtniekiem
pieņemt neordinārus lēmumus un rast
daudzām idejām neierastus risinājumus.
Daļa ideju, kas tika īstenotas objektā, tika
risinātas tur pat uz vietas un skicētas uz
zāles sienām. Iznākums priecēja ne tikai ar
kvalitāti, bet arī ar atziņu, ka ne vienmēr
skaisti nozīmē dārgi. Sākotnēji iecerētie
remontdarbi pārtapa par nopietnu zāles
rekonstrukciju.
• Ņemot vērā veiksmīgu kultūras
centra zāles iznākumu, man tika uzticēta
dzimtsarakstu zāles izbūve. Šis darbs bija
ļoti intriģējošs un interesants, jo samērā
nepiemērotā telpā, kas bija ierobežota savās dimensijās, nācās apvienot vairākas
funkcijas un veidot telpu svinīgu, gaišu un
radīt tajā plašuma sajūtu.
Ticu, ka cilvēks ar savu entuziasmu un
brīžiem fanātismu, var „inficēt” arī apkārtējos cilvēkus, tā arī notika ar celtniekiem,
kas strādāja pie zāles izbūves darbiem.
Neskatoties uz celtnieku minimāli ieplānotajiem līdzekļiem, piemēram, grīdas
segumam, tika rasts kompromiss, internetā, par analogu cenu, atradu ekskluzīvas
kolekcijas paklāja flīzes, kuras atlikumus
izpārdeva. Piedāvātais apjoms pietika, bet
lai nekļūdītos un tiktu izlietots viss ļoti
taupīgi un prātīgi, tika izveidotas no papīra
piegrieztnes mērogā 1:1. Tā kā uz objekta
nodošanas brīdi naudas līdzekļu palika arvien mazāk, kopā ar būvfirmas darba va-
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Olaines pilsētas pašvaldības budžets 2009.gadam
2009.gadā Olaines pilsētas dome
noteica šādas prioritātes:
- sociālā aprūpe;
- izglītība;
- sports.
Diemžēl jāatzīst, ka šogad Olaines
pilsētas pašvaldības budžets ir par

45% jeb 5 203 133 latu mazāks nekā
pagājušajā gadā. Neskatoties uz tik
lielu samazinājumu, Olaines pilsētas
dome, plānojot budžetu, centās sadalīt
pieejamos naudas līdzekļus, lai ne tikai
nodrošinātu savu iestāžu uzturēšanu un
funkciju pildīšanu, bet arī lai iespēju

Pašvaldības ieņēmumi

robežās turpinātu attīstīt Olaines pilsētu,
gan īstenojot 2008.gadā iesāktos projektus, gan uzņemoties arī dažus jaunus, vēl
neiesāktus darbus, piem., līdzfinansēt
dzīvojamo māju iekšpagalmu rekonstrukciju.
Pieņemot budžetu, Olaines pilsētas

13.1.0.0.

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

20 400

13.2.0.0.

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas

48 500

Rādītāju nosaukums

2009.gada
plāns, Ls

18.6.1.0.

Dotācijas un citi transferti pašvaldību
budžetiem

KOPĀ IEŅĒMUMI

6 545 372

18.6.9.0.

1.1.0.0.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

4 649 263

Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas
izdevumu transferti pašvaldībām

4.1.1.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

19.2.1.0.

4.1.2.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un
būvēm

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām
pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai

19.3.1.1.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no rajona
padomes izglītības funkcijas nodrošināšanai
no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales
(2009.g. 8.mēnešiem)

Klasifikācijas kods

46 905
153 043

5.4.1.0.

Azartspēļu nodoklis

9.4.0.0.

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību
budžetā

1 500

9.5.0.0.

Pašvaldību nodevas

3 000

10.0.0.0.

Naudas sodi un sankcijas

9 000

12.0.0.0.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

38 000

260

Rādītāju nosaukums

19.3.2.9.

Sociālo funkciju nodrošināšanai pašvaldībām
no rajona padomju līdzekļiem

116 976

21.1.0.0.

Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu
palīdzības

8 651

21.3.5.0.

Maksa par izglītības pakalpojumiem

21.3.7.0.

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un
kancelejas pakalpojumiem

21.3.8.0.

Ieņēmumi par nomu un īri

53 984

21.3.9.0.

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas
pakalpojumiem

86 306

21.4.9.0.

Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi
un pašu ieņēmumi

3 070

60 000
1 082 024

Pārējie maksājumi no rajona padomēm
izglītības funkcijas nodrošināšanai

36 600

KOPĀ IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA

Pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšana
un remonts

18 000

Pašvaldības līdzekļi

Ielu apgaismojuma uzturēšana un rekonstrukcija

25 000

Veselība - Ēkas Veselības ielā 7 uzturēšana

KOPĀ IZDEVUMI

6 465 505

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

894 141

Vispārējie valdības dienesti

1 501 561

08.100

594 663

01.110

Pilsētas dome

Sporta un atpūtas būvju uzturēšana, remonts
un rekonstrukcija

01.600

Vēlēšanu organizēšana

152 000

01.721

Aizdevumu % maksājumi Valsts kasei

211 390

Sporta un atpūtas būvju uzturēšana (slidotava,
stadioni, peldbaseins)

01.800

Transferti no pašvaldības budžeta citu
pašvaldību budžetiem

805 511

Peldbaseina celtniecība

238 213
204 450

01.830

Norēķini ar pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem

Stadiona pie 1.vidusskolas projektēšana un
rekonstrukcija

5 000

01.830

Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā

661 511

01.890

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
(rezerves fonds)

110 000

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

135 235

03.110

Pašvaldības policija

105 386

03.312

Olaines bāriņtiesa

04.000

Ekonomiskā darbība - Pilsētas ielu un
pagalmu asfaltēšana un bruģēšana

160 342

05.000

Vides aizsardzība
Pilsētas ielu, parku un ietvju kopšana

06.000

Vienreizējie sporta un kultūras pasākumi

4 500

09.000

Izglītība

203 990

09.110

PII “Dzērvenīte”

140 000

1000

5-6 g. bērnu apmācībā nodarb. pedagogu
valsts mērķdotācija (8 mēnešiem)

17 280
1 000
121 200

Apzaļumošanas programmas realizācija

2 000

Ēkas Zemgales ielā 31 apsaimniekošana

72 000

Zemes noma

3 400

Ja tiks saņemts kredīts Olaines 1.vidusskolas stadiona rekonstrukcijai, tad
dome risinās jautājumu par sekojošu darbu finansēšanu:
- Stacijas ielas rekonstrukcija (ERAF projekta
līdzfinansējums) - kopā Ls 398272

Ls 59 741

- Projekts “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana” (dabaszinātņu kabinetu
iekārtošana)

Ls 196 293

- pirmsskolas izglītības iestāžu 2 grupu izbūvei Kūdras
ielā 5

Ls 200 000

- ēdnīcas remonts Olaines 1. vidusskolā

Ls 300 000

- tualešu remonts PII “Dzērvenīte” 4 grupās
- sanmezgla remonts 6 grupās PII “Zīle”

Ls 20 000
Ls 7 200

- virtuves remonts PII “Zīle”

Ls 52 000

- virtuves iekārtu un aprīkojuma iegāde PII “Zīle”

Ls 31 000

- kanalizācijas sistēmas remonts (stāvvada nomaiņa) SPII
“Ābelīte”

Ls 16 000

- siltummezgla rekonstrukcija 2.vidusskolā
- ūdens sistēmas nomaiņa SPII “Ābelīte”
- veļas mājas 2.daļas rekonstrukcija SPII “Ābelīte”
- Zemgales ielā 31, Olainē pagrabstāva remonts
Budžetā neparedzētie līdzekļi (kopā)

2

Ls 3 000
Ls 11 800
Ls 8 000
Ls 6 131
Ls 911 165

371 217

Pašvaldības līdzekļi

314 055

Izdevumi no iestādes ieņēmumiem

09.220

PII “Zīle”

1000

5-6 g. bērnu apmācībā nodarb. pedagogu
valsts mērķdotācija ( 8 mēnešiem)

605 267

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai
(8 mēnešiem)

336 539

Pašvaldības līdzekļi

253 228

458 065
27 509

15 500

Olaines mūzikas un mākslas skola

138 286

Valsts mērķdotācija (8 mēnešiem)

97 902

Pašvaldības līdzekļi

31 884
8 500

09.510

Pieaugušo izglītības centrs

9 966

09.110

Olaines pilsētas bērnu uzturēšana privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē

43 000

09.510

Sadarbības līgums ar Olaines Mehānikas un
tehnoloģijas koledžu

1 000

09.510

Jaunatnes izglītības un ārpusskolas
finansiālais atbalsta fonds

10.000

Sociālā aizsardzība, t.sk.:

625 796

6000

Sociālie pabalsti

342 500

10.920

NVO darbībai

36 600

5 000

Finansēšana

Pašvaldības līdzekļi

382 556

Izdevumi no iestādes ieņēmumiem

7 300

Izdevumi no iestādes ieņēmumiem

Izdevumi no iestādes ieņēmumiem

31 535

53410

9 500

Olaines 2.vidusskola

Skolēnu ēdināšana no valsts mērķdotācijas

326 127

09.110

25 101

Skolēnu ēdināšana no valsts mērķdotācijas

411 072

Izdevumi no iestādes ieņēmumiem

9 277

Pārējie izdevumi (projekti)

2 814 240

Pašvaldības līdzekļi

800

719 650

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai
(8 mēnešiem)

255 835

08.620

8 400

Olaines 1.vidusskola

09.510

1 000

50 910

1000

2 640

Pašvaldības līdzekļi

6 743 048

09.220

24 133

Valsts mērķdotācija darba samaksai deju
kolektīva „Janita” un jauktā kora „Dziesma”
vadītājiem

197 676

Izdevumi no iestādes ieņēmumiem

270 845

Kolektīva “Janita” 10 gadu jubilejai

29 849

Kanāla apkope un lietus kanalizācijas tīklu
apkalpošana

Sabiedriskas tualetes uzturēšana

Olaines kultūras un sporta centrs

11 370

45 710

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

Olaines vēstures un mākslas muzejs

08.230

Izdevumi no iestādes ieņēmumiem

Dzīvojamām mājām nepiestiprināto teritoriju
kopšana

Kaķu sterilizācija

08.220

197 676

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu

01.000

479 660

Finansēšana

9 000

7 190

50

19.3.2.1.

07.000

2 640

14 000

104 010

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no rajona
padomes kultūras funkcijas nodrošināšanai no
valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales

2009.gada
plāns, Ls

34 000

atvaļinājumu pabalsti un piemaksas.
Apstiprinātajā budžetā naudas
līdzekļi pašvaldības funkciju pildīšanai
ir paredzēti visam gadam, tajā pašā laikā
atzīmējam, ka valsts līdzekļi pedagogu
darba samaksai pagaidām ir paredzēti
tikai astoņiem mēnešiem.

19.3.1.2.

Pašvaldības izdevumi
Klasifikācijas kods

dome izpildīja valsts pieņemto likumu
„Par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzību
2009.gadā”,
samazinot
atlīdzību
Olaines pilsētas domes darbiniekiem
un visiem pašvaldībā strādājošiem
par 15%. Budžetā netiek paredzēti

277 543

Aizņēmumu atmaksa

48 000

227 543

09.110

SPII “Ābelīte”

374 534

PAVISAM IZDEVUMI UN
FINANSĒŠANA

6 743 048

1000

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai
(8 mēnešiem) un iestādes uzturēšanai

315 224

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām

50 000

Speciālā budžeta ieņēmumi Speciālā budžeta izdevumi
Ieņēmumi

2009.gads

Izdevumi

Atlikums
uz gada
sākumu

Plāns

17 287

80 000

538

-

4720

-

12029

80 000

-

-

Kopā
Privatizācijas fonda līdzekļi
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi

Šogad naudas līdzekļus autoceļu
(ielu) fondam piešķīra par 58% mazāk nekā pagājušajā gadā, un tie sastāda 82 029 latus. Taču vēlamies atzīmēt, ka situācija nav kritiska. Kaut
gan izdalītas naudas summas nepie-

2009.gads, plāns

Kopā

87 287

Privatizācijas fonda līdzekļi
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi

tiek, lai īstenotu jaunus projektus
ceļu infrastruktūras uzlabošanai, tā
ir pietiekoša ceļu un ielu uzturēšanai.
Jāatzīmē, arī ka 2008.gadā, projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Olainē
un Jaunolainē” Olaines komponente

538
4720
82 029
-

īstenošanas rezultātā un pateicoties
no Olaines pilsētas pašvaldības budžeta papildus izdalītajam finansējumam, Olaines pilsētas teritorijā ieklāts jauns asfaltbetona segums 90%
ielām.

Olaines Domes Vēstis

Domes lēmumi

• 2008.gada decembrī piešķirti
finanšu līdzekļi Ls 19 400 p/a „Olaines
sociālais dienests” sociālajiem pabalstiem, t.sk.: Ls 1 000 apbedīšanas pabalstiem; Ls 1 400 veselības aprūpes pabalstiem; Ls 17 000 komunālo maksājumu
pabalstiem.
• Olaines pilsētas domes deputāte
Natālija Rituma ievēlēta domes
Attīstības un komunālo jautājumu
komitejas sastāvā.
• Pieņemts dāvinājums Ls 5000
no Māra Vanaga ar mērķi Olaines
pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības
iestādes „Ābelīte” iestādes teritorijas
labiekārtošanai.
• Alla Imanta ievēlēta Olaines pilsētas domes Alkoholisma un narkomānijas
izplatības ierobežošanas konsultatīvās
padomes sastāvā.
• Grozīts Olaines pilsētas domes
2008.gada 27.augusta sēdes lēmums „Par
ēdināšanas pakalpojumu maksu Olaines
1.vidusskolā un 2.vidusskolā”, nosakot,
ka 1.klases skolēniem ēdināšanas pakal-

pojumu maksa Olaines 1.vidusskolā un
2.vidusskolā sastāda Ls 1,25 par vienas
dienas ēdienkarti, no kuriem Ls 0,80
paredzēti ēdināšanai no valsts mērķdotācijas un Ls 0,45 ēdināšanas pakalpojuma apmaksai no p/a „Olaines sociālais
dienests” budžeta līdzekļiem. Lēmums
ir spēkā ar 2009.gada 12.janvāri.
• Noteikta nomas maksa Olaines
2.vidusskolas klases telpu iznomāšanai
grupu nodarbībām par vienu stundu Ls
5. Noteikts, ka par klases telpu nomas
saņemtie ieņēmumi tiek izmantoti skolas uzturēšanai.
• Nolemts pagarināt 2008.gada
6.februāra Nomas līguma „Par reklāmas
stendu iznomāšanu” termiņu ar SIA
„OLAINES NOVADA ATTĪSTĪBAS
FONDS uz vienu gadu, līdz 2010.gada
5.februārim. 2008.gada 6.februāra
Nomas līgumā „Par reklāmas stendu iznomāšanu” izdarīti grozījumi:
- 2.1.punkts izteikts šādā redakcijā:
„Šis nomas līgums ir spēkā līdz 2010.
gada 5.februārim”; - 3.1.punkts izteik-

P i l s ē t a s

ts šādā redakcijā: „Nomnieks maksā
iznomātājam nomas maksu par četriem
stendiem Ls 20 mēnesī un normatīvajā
aktā noteikto pievienotās vērtības nodokli;” - 3.2.punkts izteikts šādā redakcijā:
„Nomas maksa un normatīvajā aktā
noteiktais pievienotās vērtības nodoklis
(PVN) maksājami reizi mēnesī līdz katra
mēneša 20.datumam uz no iznomātāja
saņemtajiem rēķiniem, kuri tiek izsūtīti
ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms
nomas maksas apmaksas termiņa”;
- 5.4. punkts izteikts šādā redakcijā:
„Nomniekam atļauts izvietot aģitācijas
materiālus stendos divus mēnešus pirms
pašvaldību, Eiropas Parlamenta un Saeimas vēlēšanām politiskajām partijām,
politisko organizāciju apvienībām,
vēlētāju apvienībām vai atsevišķiem
deputātu kandidātiem normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā, ievērojot vienlīdzības
principu. Iegūtie naudas līdzekļi tiek
izlietoti šo stendu uzturēšanai un remontam”.
• Sakarā ar to, ka valsts noņēma
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem piemaksu Ls 50 mēnesī, un
ņemot vērā to, ka pašvaldība nodrošina
pirmsskolas izglītības iestāžu pedago-

d o m e s

i n f o r m a t ī v s

giem darba samaksu, Olaines pilsētas
dome atrada iespēju no pašvaldības
līdzekļiem palielināt katram Olaines
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
“Dzērvenīte”, pirmsskolas izglītības
iestādes “Zīle” pedagoģiskam darbiniekam un speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes „Ābelīte” pašvaldības
finansētam pedagoģiskam darbiniekam
mēneša pamatalgu par Ls 30. Sakarā ar to,
ka likums aizliedz piemaksas pie algas,
Olaines pilsētas dome nevarēja saglabāt
piemaksu 60 latus mēnesī Olaines 1. un
2.vidusskolas skolotājiem, kuriem algu
maksā no valsts līdzekļiem.
• Valsts reģionālās attīstības
aģentūras izsludināja atklāto projektu konkursu 3.darbības programmā
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi”
ERAF 3.1.4.4. apakšaktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu
pieejamības attīstībai”. Dome nolēma
piedalīties konkursā ar projektu „Dienas
aprūpes centra attīstība Olaines pilsētā”
ar kopējo summu Ls 108 520, kurā ietilpst: - Olaines pilsētas līdzfinansējums Ls
16 278 (15% no projekta izmaksu kopsummas); - ERAF finansējums Ls 92 242
(85% no projekta izmaksu kopsummas).

i z d e v u m s

Jauna kārtība norēķinos par liftu

Saskaņā ar pagājušā gada decembrī Ministru kabineta pieņemtajiem
noteikumiem, ir noteikta jauna norēķinu kārtība daudzdzīvokļu mājām.
Būtiski ir mainījusies norēķinu kārtība par lifta pakalpojumiem – apmaksu veic visi dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieki, neatkarīgi no tā, kurā stāvā
atrodas dzīvoklis.
Pieļaujot, ka šāds jauninājums daudzus deviņstāvu daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājus varētu neapmierināt, atgādinām par iespēju savstarpēji vienojoties noteikt citu norēķinu kārtību.
Ierosinājums par no MK noteikumiem
atšķirīgas norēķinu kārtības noteikšanu
ir iesniedzams rakstiski un to jāapstiprina, parakstot vairāk kā pusei attiecīgās
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku.
Lai izvairītos no iespējamiem sarežģījumiem piedāvātas norēķinu sistēmas realizācijā, būtu vēlams atturēties no pilnīgi jaunas (nebijušas) norēķinu sistēmas
ierosināšanas un pieturēties pie līdz šim
zināmās. Jautājumu gadījumā, lūdzam,
zvanīt pa tālr.67964281.
AS „Olaines ūdens un siltums”

Nekustamais īpašums Kāds būs Tavs Olaines novads?

• Apstiprināts neapbūvēta zemes gabala Rīgas ielā 23, (82 553 m²) nomas
tiesību 2009.gada 20.janvāra izsoles
protokols (nomas tiesību ieguvējs SIA
„E DAUGAVA”).
• Apstiprināti 2009.gada 20.janvāra
atsavināšanas izsoles protokoli: 1. „Nekustamā īpašuma Rīgas ielā 17 (11847
m²) izsoles protokols”; 2. „Nekustamā
īpašuma Rīgas ielā 19 (2967 m²) izsoles
protokols”. Tiks noslēgti pirkuma līgumi ar SIA „Prāta risinājums”.
• Nolemts iznomāt SIA „Gratija”
daļu no nekustamā īpašuma „Jelgavas
iela” gar SIA „Gratija” nekustamo īpašumu Jelgavas ielā 13 (263 m²) uz 10
gadiem.
• Nolemts mainīt zemes gabalam
Drustu gatvē 1 (3286 m²) esošo lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
uz lietošanas mērķi – individuālo dzīvo-

jamo māju apbūve.
• Sakarā ar SIA „Ozols JRD” rakstisku atteikumu pirkt zemes gabalu Zeiferta ielā 18B, nolemts atzīt par spēku
zaudējušu Olaines domes 2008.gada
22.oktobra lēmumu „Par zemes gabala
Zeiferta ielā 18B, Olainē atsavināšanu, noslēdzot pirkuma līgumu ar SIA
„Ozols JDR””.
• Nolemts lauzt „Nedzīvojamo telpu Zemgales ielā 31 Nomas līgumu”,
noslēgtu starp Olaines pilsētas domi un
SIA „TANCE” ar 2009.gada 1.janvāri.
• Noteikta vienota adrese zemes
gabalam Dalbes ielā 6 un ēkai Dalbes
ielā 4 - Dalbes iela 6.
• Nodotas pārvaldīšanā p/a „Olaines
sociālais dienests” domes īpašumā esošās telpas Zemgales ielā 31 pagrabstāvā ar kopējo platību 67.88 m² biedrības
„Olaines nevalstisko organizāciju apvienība” darbībai.

Jauna kārtība dzīvokļu ūdens skaitītāju nomaiņai
Sākot ar 2009.gada 1.janvāri dzīvokļu ūdens skaitītāju uzstādīšanu vai
nomaiņu nodrošina AS „Olaines ūdens
un siltums” bez papildu samaksas. Līdz
ar to iedzīvotājiem nav nepieciešams
veikt skaitītāju verificēšanu.
AS „Olaines ūdens un siltums” lūdz
iedzīvotājus, kuru dzīvoklī uzstādītājiem
ūdens skaitītājiem ir beidzies noteiktais
pārbaudes derīguma termiņš vai arī ir atklājies kāds cits skaitītāja defekts, zvanīt
AS „Olaines ūdens un siltums” kontro-

lieriem pa tālr.67964132, ziņojot par nepieciešamību veikt skaitītāju nomaiņu.
Ūdens skaitītāju nomaiņa tiks veikta bez
maksas, iepriekš ar dzīvokļa īpašnieku
saskaņotajā laikā. Izņēmuma gadījums
varētu būt situācijā, kad skaitītāja nomaiņas laikā atklājas, ka ūdens skaitītājs
ir ārēji mehāniski bojāts. Šajā gadījumā
dzīvokļa īpašniekiem būs jāsedz ūdens
skaitītāja nomaiņas izmaksas.

Olaines Kultūras un
sporta centrā

No 20.01.2009. līdz 01.04.2009.
notiek Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo un 2002.gadā
dzimušo bērnu reģistrācija Olaines 1.
vidusskolā un Olaines 2. vidusskolā
pamatizglītības ieguves uzsākšanai
2009./2010. mācību gadā.
Olaines 1.vidusskolas direktoram
J.Volānam un Olaines 2.vidusskolas
L.Osipovai uzdots organizēt piecgadīgo un sešgadīgo bērnu reģistrēšanu
sagatavošanai pirmsskolas programmas apguvei.

2009. gada 26. martā,
plkst.1400
notiks Olaines pilsētas nevalstisko organizāciju apvienības
pensionāru padomes„Liepas”
kopsapulce,
kurā priekšsēdētāja atskaitīsies
par padomes darbu, kā arī
notiks padomes vēlēšanas
nākamajam pilnvaru periodam.
Laipni aicināti
visi Olaines pensionāri!
Pensionāru padome

AS „Olaines ūdens un siltums”

С 20 января по 1 апреля 2009
года в Олайнской средней школе №1
и №2 проходит регистрация детей,
родившихся в 2002 году и проживающих на административной территории города Олайне, на поступление в 1 класс на 2009/2010 учебный
год. Директорам Олайнской средней
школы №1 и №2 поручено организовать регистрацию 5-ти и 6-ти летних
детей на подготовку к школе.

Ar LR likumu „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” noteikta Olaines novada izveide 2009.gadā!
Aicinām Jūs būt aktīviem savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un
plānošanā un izteikt savu viedokli par Olaines novadu nākotnē!
Aizpildiet anketu!

1. Lūdzu, atzīmējiet ar krustiņu atbilstoši to svarīgumam Jūsuprāt
nozīmīgākās problēmas vai jomas, kuru attīstīšana būtu svarīga
Olaines novadam un kuru risināšanai vajadzētu būt prioritārai Olaines
novada domes darbā.
Prioritāte

Svarīgi

Mazāk
svarīgi

Nav
svarīgi

Nav
viedokļa

Izglītības jautājumi

Jauna pirmsskolas izglītības
iestāde
Jaunas dzīvojamas ēkas
Jauniešu centrs
Jauni tirdzniecības centri
Sociālie centri
Atpūtas un izklaides kompleksi
Jaunas ielas un ceļi
Starptautiskām prasībām
atbilstošs sporta komplekss
Jauni kapi

Sociāli maznodrošināto
stāvokļa uzlabošana

Cits (Jūsu variants)

Vietu skaits pirmsskolas
izglītības iestādēs
Veselības aprūpes
jautājumi

			
5. Nosauciet, kādus konkrētus darbus/ idejas/ projektus Olaines
novada dome varētu realizēt bez īpašas gatavošanās, uzlabojot
situāciju dažādās jomās.

Komunālie jautājumi
Vides jautājumi
Atpūtas, izklaides un
sporta iespējas

1.

Drošības jautājumi un
iedzīvotāju personīgā
drošība

2.

Infrastruktūra, ceļu un
ielu stāvoklis

3.

Cita (Jūsu variants)
Lūdzu, sniedziet ziņas par sevi:
				
2. Lūdzu, uzrakstiet, kādas trīs galvenās problēmas dzīvesvietā
uztrauc Jūs personīgi un Jūsu ģimeni.
1.

Norādiet dzīvesvietu:
___ Olaines pilsēta
___ Olaines pagasta centrs
___ dzelzceļa mājas Olaines pagastā
___ ciemi
___ dārzkopības kooperatīvās sabiedrības
___ viensētas

2.
3.

3. Lūdzu, nosauciet kādus trīs ierosinājumus Jūs varētu ieteikt, lai
atrisinātu kādu no Jums būtiskajām dzīvesvietas problēmām.
1.

3.

4. Kādi no sarakstā minētiem objektiem Jūsuprāt būs vajadzīgi/
nevajadzīgi Olaines novadā?

Bibliotēku telpu
paplašināšana

Jūsu vecums:
___ līdz 20
___ 20-35
___ 35-60
___ 60 un vairāk
Vai esat Latvijas Republikas pilsonis?
___ Jā
___ Nē

2.

Objekts

Jūsu dzimums:
___ vīrietis
___ sieviete

Vajadzīgs

Nav
vajadzīgs

Nav
viedokļa

Anketu var:
1. nosūtīt pa e-pastu uz adresi olainesdome@olaine.lv;
2. nodot Olaines pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā Zemgales ielā 33, Olainē, 1.stāvā, vai Olaines
Pieaugušo izglītības centrā, vai skolās pie dežuranta;
3. iemest anonīmās pastkastītēs Olaines pilsētas domē Zemgales
ielā 33, Olainē, 1.stāvā vai p/a „Olaines sociālais dienests” Zemgales
ielā 33, Olainē, 2.stāvā.
Anketu ieteicams nodot līdz 2009.gada 20.aprīlim.
Paldies!						
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P i l s ē t a s

d o m e s

i n f o r m a t ī v s

i z d e v u m s

Konkursa “Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņas
veidošanas noformējums 2008” rezultāti
Konkurss „Ziemassvētku un Jaunā gada
noskaņas veidošanas noformējums” ir laba
Olaines pilsētas tradīcija, kas sekmē juridisko personu un iedzīvotāju darbību apkārtējās
vides izdaiļošanā, un veids, kā Olaines dome
var pateikties iedzīvotājiem un pilsētā strādājošiem par to, ka viņi rod iespēju sev un
citiem dāvāt svētku sajūtu, noformējot ēku
fasādes, logus, balkonus, arī kāpņu telpas.
Svētki paiet, bet tās pozitīvas emocijas, ko
mēs dāvājam viens otram paliek un bagātina
cilvēku, liek viņam justies labāk.
Tātad viens no domes izvirzītajiem mērķiem ir padarīt pilsētu pievilcīgāku – gaišāku
un skaistāku tumšajā un aukstajā gadalaikā.
Protams, Olaines domei vienai pašai šis mērķis
ir grūti sasniedzams, toties kopīgiem spēkiem
var paveikt daudz vairāk. Tāpēc par konkursa
dalībniekiem tika aicināti kļūt gan uzņēmēji,
gan pašvaldības iestāžu un organizāciju pārstāvji, gan dzīvojamo un individuālo māju
iedzīvotāji. Tā izveidojās trīs dalībnieku grupas, katra grupa tika vērtēta neatkarīgi viena
no otras un uzvarētāji tika noteikti katrā grupā. Tika vērtēts gan objekta noformējums ar
dažāda veida lampiņu virtenēm un cita līdzīga
veida materiālu (kas padara pilsētu skaistāku
tumšajā dienas laikā), gan noformējums, kurā
tika izmantots papīrs, putas un citi materiāli
(kas izdaiļo pilsētu gaišajā dienas laikā). Vērtējot tika ņemts vērā padarītā darba apjoms
– ir noformēta objekta daļa (t.i. viens logs vai
balkons) vai viss īpašums, vai noformējumā
ir vērojama izdoma un lasāms kāds stāsts, un
vēl daudzi citi kritēriji. Ņemot vērā to, ka it
īpaši iedzīvotāju vidū noformēšanas līmenis
ar katru gadu paaugstinās, prasības noformējumam arī paliek stingrākas, un vērtējot tiek
ņemta vērā iepriekšējo gadu dalībnieku noformēšanas pieredze. Šogad iedzīvotāji dienas
noformējumam rada interesantus risinājumus.
Sagaidām tikpat interesantus risinājumus arī
vakara noformējumam. Jāatzīmē, ka ievērojamo iespaidu ir atstājušas noformētas kāpņu
telpas daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās,

Daži konkursa uzvarētāji konkursa noslēguma pasākumā
kuru skaits ir krietni pieaudzis salīdzinājumā
ar iepriekšējo konkursu.
Šī bija pirmā reize, kad uzņēmējiem un
pašvaldības iestāžu un organizāciju pārstāvjiem saskaņā ar konkursa nolikumu bija jāpiesakās dalībai konkursā. Arī iedzīvotājiem
bija ieteikts pieteikties dalībai, bet tas viņiem
šoreiz nebija obligāts nosacījums.
Diemžēl šoreiz Olaines pilsētas uzņēmēji nebija aktīvi pilsētas izdaiļošanā, un dalībai konkursā pieteikumu ir iesniedzis tikai
viens pretendents – SIA „Altis” (Zemgales
iela 37A). SIA „Altis” ir piešķirts Atzinības
raksts par ikgadēju dalību Olaines pilsētas
izdaiļošanā, noformējot sava uzņēmuma ēku.
Pamatojoties uz novērošanas rezultātiem,
uz iedzīvotāju atsauksmēm un saskaņā ar izvirzītiem vērtēšanas kritērijiem tika izvērtēti
konkursa pretendenti, un komisija nolēma
atzīmēt nominācijā „Labākais Ziemassvētku
un Jaunā gada noskaņas veidošanas noformējums pašvaldības iestādei, organizācijai”
ar 3.vietu – pirmsskolas izglītības iestādi
„Zīle”, ar 2.vietu Olaines 2.vidusskolu, ar
2.vietu p/a „Olaines sociālais dienests” Sociālo aprūpes centru, ar 2.vietu Olaines Mūzi-

Vārds Olaines pilsētas arhitektei
turpinājums no 1. lpp.
dību braucām uz linu fabriku pirkt audumu,
no kura tika šūti aizkari. Varu atzīties, ka aizskaru šūšanā tika lūgta arī nesavtīga palīdzība
manai mammai. Un pirms objekta nodošanas
visas kopā gludinājām pašūtos aizkarus.
• Strūklakas izveide tapa pateicoties
celtnieku godīgumam, atzīstoties par naudas
ekonomiju, tā nebija liela, bet ar minimāliem
ieguldījumiem tika izveidota šī tik ļoti iedzīvotāju iemīļota atpūtas vieta. Saprotot, ka
iedzīvotājiem ir vajadzīgas vairākas šādas atpūtas vietas, izstrādājām kultūras centra parka labiekārtojumu, kur tika izveidotas atpūtas
vietas ar ziedu piramīdas akcentu.
• Ceru, ka iedzīvotāji ir pamanījuši pilsētas rotājumus svētkos.
• Biju pagodināta par PII „Dzērvenīte”
vadības uzaicinājumu būt par konsultanti galvenajai ieejai pārbūvei un bērnudārza jaunā
iekšpagalma izveidošanai.
• Daudzus gadus atpakaļ, pateicoties
pieredzes apmaiņas braucienam uz Ventspili
un iegūtām pozitīvām atklāsmēm, aktīvi sākām rekonstruēt gājēju ietves – bruģējot tās,
kā arī aktīvi uzsākām bērnu rotaļu laukumu
būvniecību.
• Domājot arī par jauniešu atpūtu, tika
uzbūvēts skeitparks. Tā kā neviens no domē
strādājošiem ar šo aktivitāti nenodarbojās,
pirms tam nācās apmeklēt ne vienu vien semināru un tikties ar vairākiem firmu pārstāv-

jiem, kas palīdzēja rast optimālo risinājumu
šī kompleksa izveidē.
• Neraugoties uz to, ka neesam pilsēta
pie jūras vai vismaz pie ezera, tomēr nolēmām izveidot pludmales volejbola laukumu
un bijām priecīgi, ka ar ļoti mazām izmaksām
izdevās radīt jauniešu vidū tik ļoti iecienītu
sporta aktivitātes vietu.
• Turpinot attīstīt aktīvās atpūtas iespējas
pilsētā, tika realizēts manā izpratnē grandiozs
projekts – izbūvējot mākslīgā ledus laukuma
slidotavu. Lai pilnvērtīgi realizētu projektu
kopumā, tas tika sadalīts kārtās. Vispirms tika
izbūvēts laukums ar individuāli šai slidotavai
izveidotām bortu konstrukcijām, par kurām
vēlāk ieinteresējās pat kaimiņvalstu pārstāvji.
Vēlāk tika iegādātas ledus saldēšanas iekārtas, mašīna, kas pēc tam varētu kopt šo laukumu un tika izbūvētas ģērbtuves. Noslēdzošajā
kārtā tika izbūvēts pārsegums, tādējādi pagarinot slidotavas sezonu.
• Vēlētos pieminēt dzīvojamo māju Zeiferta ielā 16 un 20 iedzīvotāju aktivitāti, kuri
pirmie rekonstruēja un sakārtoja savu iekšpagalmu, varētu teikt ar pārliecību, ka viņi bija
celmlauži šīs problēmas risināšanā, viņi iedvesmoja arī citu māju iedzīvotājus remontēt
savus iekšpagalmus.
• Vislielākais profesionālais izaicinājums bija 1.vidusskolas piebūves celtniecība.
Nevēlos sīkāk aprakstīt visas grūtības ar ko
nācās saskarties gan nepilnīgā projekta, gan

Dziļās sērās paziņojam, ka 2009. gada 11.februārī miris
Olaines Mūzikas un mākslas skolas direktors, skolas
dibinātājs un aizrautīgs sava darba entuziasts
DIDZIS GRĪNBERGS.
Cilvēka mūžs dziesmai līdzīgs liekas:
Te tas ieskanas klusi, pieaug spēkā arvien:
Te tas vareni plūst, jau ar tālumiem tiekas,
Te tas norimst un paliek - atbalsis vien.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.
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kas un mākslas skolu, ar 1. vietu - Olaines 1.
vidusskolu, ar 1.vietu – pirmsskolas izglītības iestādi „Dzērvenīte” un pārskaitīt augstāk
minētām iestādēm finanšu līdzekļus – pavisam kopā Ls 385 ēkas noformējuma pilnveidošanai nākamajā sezonā. Vienā no iedzīvotāju atsauksmēm īpašs paldies par ieguldīto
darbu Sociālās aprūpes centra noformēšanā
ir izteikts Irēnai Moldānei – Dreiškānei un
Andrim Ozolam. Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” netika pieteikta dalībai konkursā, taču komisija nevarēja
neievērot, ka iestāde bija noformēta augstā
līmenī, tika izmantots roku darbs un paveikts
liels darba apjoms. Par šo iestādei „Ābelīte”
komisija piešķīra Atzinības rakstu.
Nominācijā „Labākais Ziemassvētku un
Jaunā gada noskaņas veidošanas noformējums dzīvojamo un individuālo māju iedzīvotājiem” 1., 2. un 3.vietas uzvarētāji ir atzīmēti
ar Atzinīnas rakstiem un elektroniskām dāvanu kārtēm par kopējo summu Ls 615. 3.vietu
šajā nominācijā ir ieguvuši Tamāra Šuļga,
Jūlija Maslovska, Ludmila Volkova, Rēzija
Stepka, Ilze Stepka un Rendijs Stepka, Viktorija Jupatova un Veronika Jupatova, Natakomplicēto celtniecības procesu dēļ, gan no
mūsu puses noteiktā īsā objekta nodošanas
termiņa dēļ, bet bija neaprakstāms prieks
par to, ka izdevās visu paveikt laikā un nepievilt cilvēkus, kas mums ticēja un paļāvās
uz mums.
• Neapstājoties uz paveiktā, aktīvi turpinājām pārbūves darbus pilsētā – rekonstruējām SPII „Ābelīte” virtuves bloku, tika
pārplānota tā sauktā „mazā skoliņa” par PII
„Zīle” filiāli, izveidojot divas bērnudārza
grupiņas. Ievērojot likumdošanu un normatīvus, projekta izstrādāšanai tika pieprasīts
minimums, lai uz nevajadzīgiem papīriem
varētu ieekonomēt naudas līdzekļus. Lielāko darbu mēs, kā saliedēta komanda darījām
paši – nopietni tika veikta iepirkumu procedūra, izvirzītas prasības un atrunātas piebildes, kas būvfirmām liedza ieplānot pašus
lētākos materiālus un līdz ar to deva mums
iespēju izveidot kvalitatīvu interjeru. Veicot
remontdarbus, it sevišķi bērnudārzos un skolās, cenšamies tur paredzēt kvalitatīvus un
dabīgus materiālus.
• Ņemot vērā visu iepriekšējo pieredzi,
bez bažām pieņēmām lēmumu, uz iepriekš
divu izstrādāto projektu bāzes, sagatavot
visus nepieciešamos dokumentus, specifikācijas, darba apjomus un darba aprakstus, lai
varētu nosiltināt 2.vidusskolu, bērnudārzus
„Dzērvenīte”, „Zīle” un „Ābelīte”. Lielās
konkurences dēļ būvfirmu starpā - radās iespēja ieekonomētos līdzekļus novirzīt arī
1.vidusskolas vecā korpusa siltināšanai un
logu un durvju nomaiņai veselības centrā.

Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot…
Sērojot par bijušā Olaines
pilsētas izpildkomitejas
darbinieka, politiski represētā
JĀŅA LAPSAS
aiziešanu mūžībā, izsakām
patiesu līdzjūtību viņa ģimenei
un tuviniekiem.
Olaines pilsētas dome

ļja Slikšāne, Elīna, Dace un Kaspars Vilkeni,
Marina Korņejeva, Nataļja Kozlova, Valentīns
Aksjonovs, Antoņida Sirkina, Dana Kukule un
Santa Kukule, Jekaterina Maksimčuka. 2.vietu
ir ieguvuši Tatjana Inkina, Jeļena Černooka,
Ina Skļareviča, Anastasija Voshodova, Olga
Žukova, Ruslans Zeņkovs, Zenta Vanaga,
Olga Vasiļjeva, Romus Butkus, Nadežda Akelāne, Inga Munda, Irēna Moldāne-Dreiškāne
un Andris Ozols, Aleksandra Saveļjeva, Aija
Vjatere, Antoņina Filozafoviča. 1.vietu sadalīja Darja Saveļjeva un Jeļena Semjonova.
Varbūt kāds ir pārsteigts par tik lielu 3. un
2.vietas ieguvēju skaitu, taču šie cilvēki bija
līdzvērtīgi savas vietas ietvaros, līdz ar to izdalīt kādu, nozīmē, būt negodīgiem pret citiem.
Komisija pieņēma lēmumu atzīmēt visus.
Pateicības raksti par piedalīšanos konkursā tika pasniegti arī Olgai Tihajai, Rasmai Brikmanei, Monikai Šetovai, Žannai
Kulakovai un Aleksejam Kulakovam, Līvai
Vismanei, Ņikitam Andrejevam un Tatjanai
Bočkovskai, Jeļenai Budrevičai, Larisai Dudņikai, Aksanai Saveļjevai.
Netika vērtēti tie pieteiktie objekti iedzīvotāju grupā, kuros bija noformētas tikai
iekštelpas, jo citi cilvēki, neapmeklējot šo
telpu, nevar izbaudīt tur izveidoto noformējumu. Dalībai konkursā bija pieteikts viens
tāds objekts, tas ir gaitenis, virtuve un kāpņu
telpa kopmītnē Zemgales ielā 29. Elīna Jurša un Laura Novorževska to noformēja, sagādājot prieku kopmītnes iedzīvotājiem. Par
šo meitenēm konkursa noslēguma pasākumā
pateicās, pasniedzot ziedus un dāvanu kartes,
SIA „Zemgales 29” valdes priekšsēdētāja
Ritma Andersone.
Olaines pilsētas dome pateicas visiem
šajā rakstā nenosauktājiem pilsētas iedzīvotājiem un strādājošajiem par radošumu un
ieguldīto darnu, noformējot dzīvokļus, iestādes un uzņēmumus atbilstoši gadalaikam.
Nataļja Tropkina,
sabiedrisko attiecību speciāliste
• Veiksmīgi tika realizēta pirmā kārta no
izstrādātā 2.vidusskolas labiekārtošanas projekta – rekonstruējot ieejas mezglu un izveidojot jaunu skolas priekšlaukumu.
• Svarīgs nosacījums pilsētas attīstībā ir
sakārtotas ielas, tamdēļ liels prieks, ka ūdens
saimniecības projekta ietvaros izdevās sakārtot esošās ielas un esmu gandarīta, ka ir
izdevies izbūvēt jauno Dalbes ielu un Stacijas
ielas turpinājumu pilsētas jaunajā rajonā. Uzlabojot iedzīvotāju komfortu, gar maģistrālo
ielu tīklojumu, tika izveidotas autobusu pieturas.
• Par baseinu ir īpašs stāsts, nu jau bez
bažām varu apgalvot, ka darbi drīz būs pabeigti un baseina telpas sagaidīs savus pirmos
apmeklētājus. Uzsākot šī projekta realizāciju,
mēs kā komanda, droši varējām apgalvot, ka
nav tādu problēmu, ar kurām mēs nevarētu
tikt galā un nav tādu nepārvaramu apstākļu,
kurus nebūtu mūsu spēkos pozitīvi ietekmēt.
Protams, daudz problēmu stājās mūsu ceļā,
kā, piemēram, projektā bija paredzētas koka
līmētās konstrukcijas, kuru izgatavošanu Latvijā neviens neuzņēmās - specifiski laidumi,
slodzes utt., bet Lietuvas būvfirma, kura kā
apakšuzņēmējs konkursa dokumentos sākotnēji norādīja vienu izgatavošanas termiņu un
konstrukciju izmaksas, pēc noslēgtā līguma ar
ģenerāluzņēmēju gan termiņus, gan izmaksas
trīskāršoja. Nevēloties nokļūt ķīlnieku lomā,
operatīvi tika pieņemts lēmums, nomainīt
koka līmētās konstrukcijas uz metāla konstrukcijām. Jā, varbūt interjers no tā mazliet
cieta, bet uzskatu, ka pašvaldības objektos
interjeriem un būvju arhitektoniskiem risinājumiem jābūt samērotiem ar to izmaksām.
• Ikdienā strādājot pie tik nozīmīgiem
un lieliem objektiem, radās vēlēšanās pilsētas tēlu un nozīmīgos objektus papildināt ar
„mazām rozīnītēm” – dekoratīvām akmens
skulptūrām, kuras ir iemīļojuši visi Olaines
iedzīvotāji un arī viesi.
Pateicoties veiktajiem darbiem pilsētas
koptēla veidošanā, pilsēta ir kļuvusi sakoptāka un vizuāli pievilcīgāka, un esmu pārliecināta, ka tiks vēl realizētas daudzas labas
idejas, taču būtiski ir ne tikai radīt, bet visiem
kopā censties to visu saglabāt.
Santa Rasa-Daukše,
Olaines pilsētas
Būvvaldes vadītāja un arhitekte

Sveicam deju kolektīvu

“Janita”

10 gadu jubilejā!
Novēlam dejot prieku
un raitu soli!
Olaines pilsētas dome
Olaines dome
sirsnīgi sveic jubilārus
Janvārī
70.gadskārtā
Kazimiru Belkeviču
Jevgeņiju Kaļko
Liliju Koteļņikovu
Ritu Lapsu
Ausmu Lediņu
Ņinu Materkovu
Kārli Reiru
Ņinu Rodionovu
Rufinu Štrombergu
Antoņinu Tjuškinu
Gaļinu Veselovu
Annu Viļumovu
Ināru Zemīti
Ņinu Žezlovu
75.gadskārtā
Ludmilu Askerovu
Moniku Guļbinsku
Veru Kļitončiku
Albertu Kurmu
Jevgeņiju Petrovu
80.gadskārtā
Olgu Hlopinu
85.gadskārtā
Antoņinu Timofejevu
94.gadskārtā
Ņinu Bukovsku
Paulīni Voldi
98.gadskārtā
Emīliju Lūsi
Februārī
70.gadskārtā
Mirdzu Babru
Raisu Čižikovu
Aleksandru Dabašinsku
Leonīdu Gigeļu
Veru Korņejevu
Viktoru Parfentjevu
Ņinu Pļuškinu
Zentu Prokofjevu
Egonu Purēnu
Edgaru Rīgertu
Leontiju Smerķi
Ļubovu Smirnovu
Vilni Zīli
Valentinu Žukovu
75.gadskārtā
Aleksandrīnu Beimo
Viju Cīruli
Valentīnu Romanovu
Annu Stūri
80.gadskārtā
Tatjanu Ivanovu
Trifonu Kotovu
Metu Kvitku
85.gadskārtā
Annu Kozlovsku
91.gadskārtā
Paulīni Kārklīti
Antoninu Rudoviču
94.gadskārtā
Alekseju Mizinovu

Atbildīgā par izdevumu
sabiedrisko attiecību
speciāliste Nataļja Tropkina.
Ieteikumus un komentārus
sūtiet uz e – pastu
natalja@olaine.lv vai zvaniet
pa tālr.67146026.

