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Kā jau iepriekš esam rakstījuši,
par vienu no galvenajām Olaines novada pašvaldības prioritātēm ir izvirzīta dzīvojamā fonda
sakārtošana, tam par atbalstu
izmantojot finanšu līdzekļus,
ko piedāvā ES struktūrfondi un
domes pieņemtā atbalsta pro
gramma. Lai māju renovācijas
procesā iesaistītu iedzīvotājus,
sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, tika meklēti risinājumi
birokrātisko un finansu šķēršļu
novēršanai. Olaines novada pašvaldības priekšsēdētājs Andris
Bergs, runājot par šajā jautājumā sasniegto, saka: "Esam uzklausīti un ir panāktas izmaiņas
Ministru kabineta noteikumos,

SEZONA AR VĒRIENU!

Līdz ar Dzērveņu festivālu, kurā
baudījām purva ainavas, piedalījāmies jauno ķīmiķu "ogotos"
eksperimentos, ieskicējām nākotnes vīziju atpūtas vietai, vienojāmies kopīgos dejas soļos,
ļāvāmies gastronomiskiem pārsteigumiem un krāšņai mūzikai,
noslēgusies arī pasākumu sezona
Olaines Mežaparka estrādē.
Kā katru gadu, estrāde bija mājvieta koncertiem un nozīmīgākajiem novada pasākumiem.
Uz skatuves kāpuši tādi mūziķi un muzikālās apvienības, kā
"Musiqq", "Astro'n'out", Goran
Gora, "Melnā princese" ar Ēriku
Ķiģeli un Intars Busulis ar Abonementa orķestri. Ar teatrāliem
un komiskiem uzvedumiem klātesošos priecējuši lieliski Latvijas
aktieri un uz estrādes lielā ekrāna redzēti arī labākie ārzemju
aktieri. Aizritējuši vairāki deju
koncerti, kuros izdejotas gan
mūsu pašu tautas dejas, gan dejas, kas atceļojušas no Tālajiem
Austrumiem un Rietumiem.
Vēlamies teikt paldies visiem,
kas apmeklēja šī gada pasākumus! Gaidīsim jauno sezonu,
jaunus pārsteigumus!

Olaine
atceras
Liene Brante – Olaines
sociālās palīdzības sistēmas
veidotāja

2. lpp.

Piedalies
konkursā!
Balso par ģimenei
draudzīgāko pašvaldību!

3. lpp.

Noderīgi
Viss par Olaines novada
pašvaldības atbalstu
ģimenēm ar bērniem

Pielikumā

kas šobrīd paredz, ka finansētājs renovācijas procesam var
būt arī pašvaldības uzņēmums,
kas mūsu gadījumā ir "Olaines
ūdens un siltums" un "Zeiferti".
Tas nozīmē, ka apsaimniekotājam būs tiesības katras mājas
renovācijas procesu skatīs individuāli, izvērtējot nepieciešamo
īpašnieku balsojumu skaitu, mājas iedzīvotāju parāda apmēru un
citas prasības, ko līdz šim bankas
noteica ļoti striktas. Līdz šim,
lai uzsāktu renovācijas procesu,
bija nepieciešama 2/3 īpašnieku
piekrišana, ko pieprasīja bankas
un "Altum".
Plašāka informācija par renovāciju materiālā 4.-5. lpp.

TURPINĀM STĀSTĪT PAR
OLAINES TAPŠANU
Gatavojoties
piecdesmitajam
Olaines dibināšanas gadam, pērn
aizsākām jaunu tradīciju – ik
laikraksta numurā publicējam
sarunu ar kādu no lasītāju ieteiktiem olainiešiem, kuri ir piedalījušies Olaines pilsētas tapšanā
tās pirmssākumos.
Rubrikā "Olaine atceras" līdz
šim publicētas jau 16 intervijas.
Pirmais ar savām atmiņām dalījās celtnieks Roberts Stankevičs, kurš Olainē būvēja skolas un
"daudzstāvenes", tad Lija un Jānis Precinieki stāstīja par pilsētas
veidošanos kūdras purvos kopš
50. gadiem. Vairāki stāsti veltīti
Olainei kā ķīmiskās industrijas vienam no centriem bijušajā
PSRS – intervijās par to stāstīja
Māra un Pēteris Gailumi, Uldis
Kauliņš, Jevgēņijs Jermolajevs,
Uldis Dzelme, Gaida Meikšāne.
Atmiņu stāstos esam spējuši aplūkot visas nozīmīgākās Olaines attīstības un ikdienas jomas
– par kultūras dzīves vēsturisko
veidošanos stāstīja Ina Cēbere,
ilggadējā Olaines veselības centra galvenā ārste Regīna Lācīte
– par veselības aprūpes tapšanu,
par sporta dzīvi intervējām Aldi
Akantjevu. Vēstures un mākslas
muzeja direktore Ārija Spuņģe

Soli pa solim
Daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes process
Olaines novadā

4.–5. lpp.

stāstīja par Olaines vēsturisko
veidošanos, izglītības jautājumus skaidroja Rūta Beimane,
bet Jānis Znotiņš atcerējās, kā
veidojās lielie rūpniecības uzņēmumi.
Šajā numurā lasiet sarunu ar
Olaines sociālās palīdzības sistēmas veidotāju Lieni Branti.
Intervijās esam skārši pilsētas
administratīvās pārvaldes jautājumus – Olaines novada domes
priekšsēdētāja vietniece Inta
Purviņa intervijā atsauca atmiņā
to, kā veidojās Olaines pārvalde,
bet pilsētas mērs Andris Bergs
bija pirmais intervējamais, kurš
šajā rubrikā pārstāv olainiešus
otrajā paaudzē.
Tieši ar viņiem esam iecerējuši šos stāstus turpināt nākamajā
gadā, jo, kad esam sīkāk apzinājuši savus pirmssākumus, varam
spert nākamo soli, lai izzinātu
aktīvo un ieinteresēto Olaines
patriotu domas par mūsu attīstības iespējām un traucēkļiem.
Noslēdzot šo izzinošo un atmiņām bagāto rubriku "Olaine
atceras" godināsim tās dalībniekus viņiem īpaši veltītā svinīgā pasākumā, 17. novembrī
Olaines Kultūras centrā. Teiksim paldies un leposimies!

Izsaki viedokli!
Novada teritoriju
tematiskais plānojums

6. lpp.

PĒC TAUTĪBAS? ESMU OLAINIETIS!
Liene Brante ir Olaines sociālās
palīdzības sistēmas veidotāja un
ilggadēja sociālā atbalsta darbiniece, Olaines patriote "no visas
sirds". Pirms 50 gadiem, līdz ar
Olaines oficiālo pārtapšanu par
pilsētu, Liene Brante sāka darbu
pašvaldībā (tolaik – izpildkomitejā) un kopš tā laikā ir vākusi,
krājusi, apkopojusi un sistematizējusi ziņas par olainiešiem, viņu
vajadzībām. Palīdzēt cilvēkiem
ir bijis un paliek viens no Lienes
dzīves vadmotīviem. Otrs – klātesošs 40 gadu garumā – ir kaislība uz laivošanu, ūdenstūrismu.
Tieši Liene Brante 1985. gadā
dibināja ūdenstūristu apvienību
"Olaines pulciņš", kas ir aktīvs
arī šodien.
Kā sākās Jūsu gaitas Olainē?
Viss sākās ar dzīvokli. Strādāju Rīgas rajona izpildkomitejā,
biju ar mazu bērniņu "uz rokām"
un, kā jau daudzi citi – stāvēju
dzīvokļu rindā. Kad parādījās
iespēja dabūt dzīvokli Olainē,
es, protams, biju gatava braukt
un strādāt. Pirms tam biju te jau
viesojusies – kad Olainei 1967.
gadā piešķīra pilsētas statusu,
mani kā rajona pārstāvi nosūtīja
uz svinīgo pieņemšanu. Pasākums notika tagadējās 1. vidusskolas telpās, man bija 21 gads
un, protams, nevienu vārdu nevarēju dabūt pār lūpām. Tad bija
grūti iedomāties, ka pēc laika
būšu sociālā dienesta darbinieks,
faktiski vislabāk informētais cilvēks pilsētā.

Kādi bija Jūsu pirmie darba
uzdevumi?
Kad sāku te strādāt, izpildkomitejā bijām trīs darbinieki –
priekšsēdētājs, sekretāre un es,
kā cilvēks, kurš darbojas visos
virzienos un jautājumos. Var
teikt, bijām pirmie izpildvaras
cilvēki. Mani pirmie uzdevumi
bija reģistrēt laulības un bērniņus – tāds priecīgs darbs, ļoti patika. Jāsaka, par izņēmumu gan
kļuva mana pirmā darba diena.
Tas bija 13. jūnijs, man nācās
reģistrēt mirušu bērnu, kuru bija
notriekusi mašīna. Tad jau visu
ar roku rakstījām, rūpīgi, un tagad ir mazliet savāda sajūta pamanīt ar savu roku kādreiz rakstītas laulības apliecības.
Var teikt, ka lielākoties mani
darba pienākumi jau no paša sākuma bija saistīti ar sociālajiem
jautājumiem. Ļoti daudz jāstrādā
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ar cilvēkiem, jātiekas, jārunā,
jāuzklausa un jāsaprot katra cilvēka situācija. Ne jau vienmēr
ir iespējams atrisināt visas problēmas, bet iespēju robežās vienmēr centāmies palīdzēt. Ikdienā
tas nozīmēja zināt ļoti daudz
par cilvēkiem, kā arī būt gatavai
piedāvāt risinājumus visdažādākajās dzīves situācijās. Kā mēs
smējāmies – sākot no jautājuma,
ko darīt, kad govs atnesusies līdz
pat situācijai, kad vīrs piestaigā
pie kaimiņienes. Ej nu un izdomā! Bet, ja nopietni – man ļoti
palīdzēja tas, ka visa informācija, ko man uzticēja, pie manis arī
palika. Cilvēki laikam to novērtēja un bija ar mani vaļsirdīgi.

ļoti dažādu cilvēku pieplūdums
no PSRS republikām, dažādas
tautības, kultūras. Atceros pat
skatus, ka pa ielu iet kompānijas,
viens pa priekšu akordeonu spēlēdams. Bet viss jau atkarīgs no
katra cilvēka interesēm, – gājām
uz dejām, sportojām, dziedājām.
Mēs bijām jauni un mums bija
interesanti un labi.
Olainē varēja justies droši?
Es taču staigāju pa savu pilsētu,
lai tik kāds pamēģina! Reiz tā
bija – atgriezos Olainē ar pēdējo
vilcienu, tumšs, cilvēku nav un
jūtu, ka viens klusiņām čāpo aiz

Vai varējāt noteikt, kuram
patiešām vajag palīdzēt,
bet kuru pēc atbalsta dzen
slinkums?
Ja kāds saka, ka viņam tas vienmēr ir skaidrs, šis cilvēks melo.
Tas nav iespējams. Ir man bijušas dažas tādas kļūdas, ka.. vēlāk
gadu jāstaigā nosarkušai.
Bet šis taču ir darbs, kurā
cilvēkus ar laiku iepazīst,
saprot viņu vēlmes un
nodomus no pusvārda?
Protams! Kolēģes brīnījās, kad
es galvu no rakstu darbiem nepacēlusi, sūtu kādu no kabinetā
ienākušajiem klientiem mājās, jo
acumirklī jau zinu, ka viņa jautājums vēl nav atrisināts. Citkārt
klients pats vēl nav izdarījis visu,
kas vajadzīgs. No pirmā acu uz-

metiena man bija skaidrs, kurš
tikko no cietuma. Kā? Nezinu,
nav tādas universālas pazīmes,
taču šie cilvēki atšķiras, nebrīvē
pavadītais laiks viņus izmaina.
Uzvedību, žestus, skatienu. Ar
narkomāniem gan bija grūtāk –
tie mani ir piemānījuši visvairāk
un vissmagāk. Prātoju, kāpēc tā,
un secināju, ka šie ļaudis paši
tic tam, ko runā. Lūk, tur ir atslēga. Un to es pati uz sevi varu
attiecināt – ja nepieciešams kādu
pārliecināt, man pašai par šo jautājumu jābūt iekšējai ticībai.
Kādu atceraties Olaini
sešdesmitajos?
Nu, jāņem vērā, ka tolaik biju
divdesmitgadniece. Visa pasaule
tad izskatās un tiek izjusta savādāk. Un visa pilsēta tad bija tāda
– vidējais olainiešu vecums 25
līdz 28 gadi. Milzīgs jaunu un

muguras. Neomulīgi. Ko man
nakts laikā – bļaustīties? Es apgriežos un saku viņam dusmīgā,
zemā balsī: "Ko tu gribi?" Čalim
lielas acis, laikam domāja, ka
saticis tādu... dīvaino un prom
bija.
Jā, par visādām negācijām ir bijis daudz stāstu – tik slikts gaiss,
indīgs ūdens, vēl nezin kas. Man
ir divi audžumazbērni, vienam
21 gads, otram 27. Viņi šeit ir
dzimuši un auguši, un ir veseli
kā rutki. Jo parasti tās domas par
"slikto" situāciju pilsētā ir atkarīgas no cilvēka dzīves uztveres, nevis no gaisa kvalitātes. Ir
daudz dzirdēts par slikto Olaines
imidžu – narkomānu, dzērāju un
vēl nezin kāda pilsēta. Lielākoties tie ir mīti, bez seguma. Nu
nebija šeit vairāk dzērāju kā citās pilsētās, Rīgā dažos rajonos
to narkomānu un huligānu noteikti bija un ir vairāk.
Par cilvēku atšķirīgo uztveri un
domāšanu runājot, būtu vietā
anekdote par vecāko mazbērnu.
Viņš gāja 2. vidusskolā, šķiet,
tā bija pirmā vai otrā klase, un
skolotāja visiem prasa – kāda
tava tautība? Viens saka krievs,
cits – baltkrievs, ukrainis. Mūsējais stāv un domā, domā – mamma viņam poliete, tētis igaunis,
vecmamma no Krasnojarskas...
Galu galā viņš atbild: "Olainietis!" To nu skolā atceras līdz šai
dienai, ka tautības mums ir visdažādākās, arī olainietis.

Deviņdesmitajos sākāt veidot
sociālā atbalsta dienestu. Kā
tas sākās un kāpēc tieši Jums
to uzticēja?
Mēs bijām tikai trīs darbinieki,
un es kādu laiku šo darbu jau
biju darījusi. Bija talonu dalīšanas laiks, tad es sāku veidot pirmo iedzīvotāju reģistru – rakstīju burtnīcās informāciju par katru māju. Nekādas datubāzes tad
nebija. Man ļoti palīdzēja namu
pārvalžu darbinieki, un tā arī
sāka veidoties pirmā datu bāze
– pamats turpmākajam darbam.
Sākums bija ļoti grūts, neviens
jau īsti nezināja, kā tam sociālajam darbam ir jānotiek. Sākām
ar lielajiem parādniekiem, kuri
ilgstoši nebija maksājuši par

dienās, svētdienās... septiņdesmitajos sākās mana lielā aizraušanās ar ūdenstūrismu, kas kļuva
par sirdslietu, par hobiju uz visu
mūžu.

dzīvokli, apzinājām viņus, tad
pamazām pievienojās citas iedzīvotāju grupas.
Lieli svētki bija, kad mums atveda pirmo datoru – milzīgo kasti
nolika man uz galda, un teica,
nu, tagad gan tu varēsi strādāt!
Nebija jau vēl tās saprašanas, ka,
lai "strādātu", tajā datorā vajag
ne tikai programmas, bet arī informāciju vispirms ievadīt. Nekādas datubāzes, nekādu programmu un iespējas pārbaudīt datus internetā. Viens atsaucīgs cilvēks saveda man to datoru darba
kārtībā un es pamazām – kāda
pusotra gada garumā, sestdienās,
svētdienās, sāku viņu "barot" ar
informāciju.
Mūsu "Gudrītis" tolaik bija vienīgais dators pašvaldībā, un, kad
dati viņā bija uzkrāti, sagrupēti,
sistematizēti, daudzi pēc informācijas vērsās pie manis.

nāju, ka viņi atbrauks un paņems
mani līdzi kaut naktskreklā.
Braucām pa Gauju, tad bija Amata, kur notika sacensības. Kāds
man saka, lai paņemu numuru,
un tā arī sākās nopietnā braukšana, līdz pat sporta meistara
pakāpei. Izbraucām visus galvenos maršrutus PSRS republikās,
kalnu upes, piedalījāmies sacensībās, tolaik vēl VEF komandas
sastāvā. Starp citu, pašus pirmos
katamarānus līmējām mēs paši,
kā materiālu izmantojām vaskadrānu, ko kādreiz klāja bērnu
gultiņās. Kā mēs tai Čeremošā
ar savu "Rozā zilonīti" (katamarāna nosaukums) nenoslīkām,
es vēl šodien nesaprotu. 1985.
gadā kopā ar dažiem laivotājiem
– iesācējiem nolēmām no VEF
atdalīties, un tad es nodibināju
"Olaines pulciņu".
30 gadi jau pagājuši un ir liels
prieks, ka pulciņš ir aktīvs vēl
šodien.

Kā pavadījāt brīvo laiku?
Brīvajā laikā es strādāju otrā
darba vietā, praktiski visu laiku tā tas gāja. Kad dabūju dzīvokli, man burtiski nebija nekā.
25 gadu jubilejas galdu klājām
uz koka kastēm, bija jādalās
ar divām vienīgajām karotēm.
Pa vakariem strādāju pie tautas
skaitīšanas – braucu uz Rīgu,
strādāju līdz pēdējam vilcienam
un atpakaļceļā gadījās tā iemigt,
ka pamodos jau Jelgavā. Biju
arī sētniece, manā pārziņā bija
gabaliņš Lāčplēša ielā. Bet sest-

Kāpēc tieši ūdenstūrisms?
Tas bija ļoti populārs padomju
laikā. Man tas sākās kā atpūta
brīvā dabā, mēs bijām kādi četri, pieci domubiedri. Tad notika
smags negadījums – ejot uz darbu es paslīdēju, pakritu uz dzelzceļa sliedēm un salauzu gūžu.
Deviņus mēnešus pavadīju ģipsī,
un, kad mani no tiem žņaugiem
atbrīvoja, draugi man zvana un
saka: "Ģērbies, mēs braucam pa
Gauju, tūliņ būsim tev pakaļ."
Biju vēl švaka, bet ģērbos, jo zi-

Kura upe būtu obligāti
jāizbrauc, lai saprastu, ko
nozīmē ūdenstūrisms?
Amata, Pededze, Salaca, Irbe.
Un vēl ļoti, ļoti daudzas. Es gan
esmu vecmodīga un neatzīstu to,
ka laivu un visu pārējo pieved
klāt – kas tad nu tas vairs par
tūrismu! Mans sapnis vienmēr ir
bijis nobraukt pa kādu upi vienai
pašai. Pat maršrutu biju izplānojusi. Tas nesanāca.

JĀNIM KUZMINAM PANĀKUMI EIROPAS
UN PASAULES ČEMPIONĀTOS
Olainietis Jānis Kuzmins septembrī notikušajās sacensībās
kļuvis par pasaules vicečempionu un Eiropas čempionu skeitborda slalomā.
Kanādā notikušajā pasaules
čempionātā Latviju pārstāvēja
četri sportisti, tai skaitā Olaines
skeitborda kluba pārstāvji Jānis
Kuzmins un Artūrs Liskovs.
Dalībnieki sacentās milzu, speciālajā un hibrīdslalomā. Jānis
sīvā konkurencē izcīnīja 2. vietu visās trijās disciplīnās. Tiesa,
milzu slalomā Jāni no uzvaras

šķīra vien divas sekundes tūkstošdaļas.
Drīz pēc tam abi Olaines skeitbordisti devās uz Spāniju, lai
piedalītos Eiropas čempionātā
skeitborda slalomā, kur uzvarētāji tika noskaidroti trīs disciplīnu summā – milzu slalomā, speciālajā slalomā un līnijslalomā.
Kopvērtējumā zelta godalgu
izcīnīja Jānis Kuzmins, kļūstot
par Eiropas čempionu profesionāļu grupā.
Jānis triumfēja pirmajās divās
sacensībās, kamēr līnijslalomā

viņš ieguva bronzu. Trešajā disciplīnā laika trūkuma dēļ vietas
tika noteiktas pēc kvalifikācijas
braucieniem. Tas gan netraucēja
Jānim kopvērtējumā starp profesionāļiem kļūt par Eiropas čempionu. Jānis min, ka, iespējams,
finālbraucienos būtu izdevies pakāpties augstāk arī šajā slalomā
disciplīnā.
Olaines novada pašvaldība sveic
Jāni ar izcilajiem panākumiem
un novēl arī turpmāk nest Olaines un Latvijas vārdu pasaulē!

SENIORU SAIETS
Par godu starptautiskajai Senioru dienai 30. septembrī Jaunolaines kultūras namā notika Olaines novada trešais senioru saiets
"Kad pīlādžogas sārtojas..."
Ar Imanta Ziedoņa dzejas rindām klātesošos sveica senioru biedrības "Pīlādzis" valdes
priekšsēdētāja Ausma Konošonoka.

iesaistīties dažādos kultūras un
sabiedriskās dzīves pasākumos.
Pasākumā bija skatāmi čaklo
rokdarbnieču – Janīnas Diļevkas, Ausmas Jermakas, Dzintras
Vorošilovas, Laimas Spansmanes un Kristīnes Boļšedvorovas
darbi. Izstādē piedalījās arī adītāju pulciņš "Piesaulīte" (vadītā-

ciņš Tamāras Krēsliņas vadībā.
Ar interesantiem priekšnesumiem uzstājās Olaines novada
pašdarbības kolektīvi: senioru
vokālais ansamblis "Sarma",
senioru Eiropas deju kopa "Veldze", bērnu deju kolektīvs "Pienenīte" un eksotisko deju kolektīvs "Oriental Flowers". Par īpašu pārsteigumu parūpējās dāmu
klubs "Flora+" ar cepuru šovu.
Noslēgumā lustīgu ballīti spēlēja konkursa "Dzintara dziesma
2017" dalībnieki Heinrihs Kalvītis un Elita Strazdiņa.
Pasākumā piedalījās 150 dalībnieki, kuri atpūtās pie klātiem
galdiem un visu pēcpusdienu
baudīja svētkus. Kopā būšanas
prieks mirdzēja ikviena seniora
acīs.

Svinīgu uzrunu senioriem teica
Olaines domes priekšsēdētāja
vietniece Inta Purviņa, novēlot
dzīvesprieku un aicinot būt aktīviem, biežāk sanākt kopā un

ja Ausma Cīrule), audēju pulciņš
"Atvasara" (vadītāja Leontīna
Bērziņa), studija "Pērļu stils"
(vadītāja Ligita Jegorova), kā arī
Olaines cietuma rokdarbu pul-

Paldies Olaines novada pašvaldībai par atbalstu Senioru dienas
svinēšanas tradīcijas iedibināšanai mūsu novadā.
Ausma Konošonoka,
biedrības "Pīlādzis" valdes
priekšsēdētāja

EIROPAS JAUNIEŠU PARLAMENTS
Ar vērtīgu pieredzi no Eiropas
Jauniešu Parlamenta (EJP) Baltijas 2. foruma atgriezušies Olaines 2. vidusskolas skolēni.
No 15. līdz 20. septembrim
Rīgā notikušo forumu apmeklēja 130 jaunieši no visām trim
Baltijas valstīm, kā arī jaunieši
no Lielbritānijas, Vācijas, Po-

Semjons Voronovs, Maksims
Ļiskins, Maksims Skrjabins
un Pavls Smirnovs. Intensīvā
piecu dienu darbā bija iespēja
savstarpēji iepazīties vairāk kā
100 dažādu tautību jauniešiem.
Darbs tika organizēts komandās
un to sastāvs ietekmēja tēmas
izvēli. Piemēram, antibiotiku

Visu rakstu lasiet www.olaine.lv

lijas, Ukrainas, Moldovas u.c.
Olaines 2. vidusskolu pārstāvēja
pieci divpadsmitās klases skolēni – Vineta Santa Margeviča,

ietekme uz eiropiešu dzīvi, krievu mazākumtautības pārstāvju
integrēšana Baltijas valstīs, kā
attīstīt mazo biznesu jauniešiem

un daudzas citas. Jaunieši pētīja
problēmu, izvērtēja un meklēja risinājumus, gatavojoties par
tēmu uzstāties ģenerālkonferencē. Tā notika foruma trešajā dienā, Rīgas motormuzejā.
Katrai komandai tika atvēlētas
40 minūtes, kurās bija jāiekļauj
tēmas izklāsts, aizstāvēšana un
debates. Dažas rezolūcijas tika
apstiprinātas, bet citām pietrūka
balsu un tās netika virzītas tālāk.
Paši jaunieši ir gandarīti par iegūto pieredzi: "Mēs ieguvām
ļoti labu angļu valodas praksi,
jaunas zināšanas pasaules mērogā, draugus un daudz pozitīvu
emociju".
Informācijai. Eiropas Jauniešu
parlaments (EJP) ir starptautisks
jauniešu forums un viena no lielākajām debašu platformām jauniešiem. Eiropas Jauniešu parlaments sastāv no 40 nacionālajām
organizācijām. EJP ir politiski
un nacionāli neatkarīga organizācija, kuras galvenais mērķis ir
veicināt starpkultūru dialogu un
sociālo iniciatīvu.

PALĪDZI NOSKAIDROT ĢIMENEI
DRAUDZĪGĀKO PAŠVALDĪBU UN LAIMĒ
VĒRTĪGAS BALVAS SAVAI ĢIMENEI
Mūsu pašvaldība piedalās Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā konkursā
"Ģimenei draudzīga pašvaldība". Šajā konkursā svarīgs ir
arī jūsu viedoklis, jo tas var palīdzēt mums uzvarēt!
Balsot par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem
ģimenēm varēs no 2. līdz 31. oktobrim vietnē
www.vietagimenei.lv.
Lai noteiktu pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu,
daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar
bērniem, VARAM šogad pirmo reizi rīko konkursu "Ģimenei
draudzīga pašvaldība". Pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm
vērtē gan konkursa komisija, balstoties uz pašvaldību iesniegto
informāciju, gan ikviens Latvijas iedzīvotājs, kuru viedoklis
tiks ņemts vērā, izvēloties konkursa uzvarētājus.
Laikā no 2017. gada 2. oktobra līdz 31. oktobrim ikviens
var novērtēt vienas, divu vai pat trīs pašvaldību sniegto
atbalstu ģimenēm dažādās jomās. Priecāsimies arī par jūsu
ierosinājumiem par to, kādu atbalstu ģimenēm no mūsu
pašvaldības vēlaties vēl saņemt. To varēsiet ierakstīt balsojuma
anketā. Lai sniegtu vērtējumu, ir nepieciešams reģistrēties ar
savu Facebook vai Draugiem profilu vai e-pasta adresi. Balsot
var ne tikai par tām 55 pašvaldībām, kas piedalās konkursā, bet
arī par jebkuru citu pašvaldību. Šis balsojums gan netiks ņemts
vērā konkursā, bet noderēs pašvaldībām atbalsta pasākumu
plānošanā ģimenēm ar bērniem.
Aktīvi balsojot, jūs arī palīdzēsiet sev un savai pašvaldībai
tikt pie jauna rotaļu laukuma. To, papildus VARAM balvai,
iegūs kāda no tām četrām pašvaldībām, kas tiks atzītas par
ģimenei draudzīgākajām, un kuras iedzīvotāju – balsotāju
īpatsvars būs lielāks pret kopējo pašvaldības iedzīvotāju skaitu.
Pašvaldībai tikai jāpiemeklē bērniem drošu un piemērotu vidi
rotaļu laukuma ierīkošanai. Rotaļu laukumu dāvinās
SIA "Jūrmalas Mežaparki", kas, kā ģimenes uzņēmums, augstu
vērtē ģimeniskās vērtības sabiedrībā un savos produktos.
Tāpat katrs, kas sniegs vērtējumu kaut vai par vienu
pašvaldību, piedalīsies izlozē, kurā katru nedēļu var laimēt
dāvanu karti 50 eiro vērtībā ģimenes izklaidei un citas
jaukas balvas. Piemēram, katru nedēļu izlozēs trīs mobilo
sakaru operatora "Amigo" dāvātās mobilo tālruņu uzlādes
baterijas un divas ieejas biļetes (katra 2 cilvēkiem) uz
starptautisko izstādi "Baltic Beauty 2017", kas notiks no
3. līdz 5. novembrim Rīgā, Ķīpsalas hallē, kā arī trīs "Rimi"
dāvanu kartes – katru 10 EUR vērtībā.
Vietnē www.vietagimenei.lv atradīsiet informāciju gan par
mūsu, gan citu pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm –
ne tikai pabalstiem, sabiedrisko transportu skolēniem,
ēdināšanu skolās, bet arī interešu izglītību, rotaļu laukumiem,
pasākumiem ģimenēm pašvaldībās, ēku pieejamību un citām
pašvaldību iniciatīvām ģimeņu atbalstam. Pagaidām vietnē ir
ziņas tikai par tām 85 pašvaldībām, kas ir iesniegušas datus,
tomēr informācija tiek regulāri papildināta.
Konkursa norisi atbalsta lieldraugs – SIA "Jūrmalas
Mežaparki", mobilo sakaru operators "Amigo",
SIA "Rimi Latvia", SIA "ZAAO", starptautiskā izstāde
"Baltic Beauty", "Māmiņu klubs", Latvijas vecāku
organizācija "Mammamuntetiem.lv".
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DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES
PROCESS OLAINES NOVADĀ

Renovācijas procesā esošās mājas Olaines novadā
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PAŠVALDĪBA APMAKSĀ ENERGOAUDITU UN
TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANU.
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Intereses izrādīšana un mājas "vājo" vietu
apzināšana NEVIENAM DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKAM
NERADA PAPILDUS IZMAKSAS.

iel

3. Ja energoaudita rezultāti un
to skaidrojums iedzīvotājiem ir
pieņemams, un viņi vēlas tālāk
realizēt renovācijas procesu, tad

4
5
12
1
4

r
ife
Ze

5. Pēc tam "Olaines ūdens un
siltums" vai "Zeiferti" vēršas pie
"Altum" ("Altum" ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija) un iesniedz dokumentus
par līdzdalību programmā un atbilstību aizdevuma saņemšanas
kritērijiem. Pozitīvas atbildes
gadījumā, tiek izsludināts iepirkums plānoto būvniecības darbu
veikšanai, būvuzraudzībai un
autoruzraudzībai.

Māju
skaits
Olaines novadā
attiecīgajā
renovācijas
posmā

1
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2. Ja vismaz puse jeb 50% mājas dzīvokļu īpašnieku nobalso
par mājas energoauditu, tad pēc
energoaudita veikšanas tiek sasaukta mājas iedzīvotāju kopsapulce, kurā AS "Olaines ūdens
un siltums" pārstāvis informē
par energoaudita rezultātiem
– siltuma ietaupījumu, iespējamām izmaksām utml.

1

ras

4. Ja "par" nobalso 2/3 dzīvokļu
īpašnieku, tad balsojums ir pozitīvs un tiek gatavots mājas renovācijas tehniskais projekts un
kontroltāme.

1

ava
s

notiek dzīvokļu īpašnieku balsojums par pilnvarojumu apsaimniekotājam, lai varētu veiksmīgi
vadīt un koordinēt renovācijas
procesu.

Darbu beigšana
Būvdarbu sākšana
Līguma parakstīšana
Dzīvokļu īpašnieku balsojums par renovācijas uzsākšanu
Dokumentu iesniegšana finansētājam/finasētāja lēmums
Granta pieteikšana “Altum”/lēmums
Iepirkuma par būvdarbiem iesniegšana “Altum” izvērtēšanai/ lēmums
Iepirkums par būvnieku
Iepirkuma izvērtēšana “Altum”
Tehniskās dokumentācijas iesniegšana “Altum” izvērtēšanai/lēmums
Tehniskais projekts/kontroltāme
Dzīvokļu īpašnieku balsojums par pilnvarojumu
Energoaudits
Iedzīvotāju viedoklis/aptauja
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Renovācijas tālākais process notiek TIKAI ar
vairākuma – 2/3 dzīvokļu īpašnieku – piekrišanu!
Taču iesākt un uzzināt par savu māju vairāk var
ikviens BEZ MAKSAS, tikai jānobalso!
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1. Ja ir interese par mājas renovāciju, tad jebkurš mājas iedzīvotājs/dzīvokļa īpašnieks var
nākt uz AS "Olaines ūdens un
siltums" un iegūt visu nepieciešamo informāciju, kas jāzina, lai
sāktu procesu un aptaujātu savus
kaimiņus.

Mājas renovācijas 14 soļi

Kū
d

Kas jādara, lai sāktu projektu?

40 mājas mēģinājušas sākt renovācijas procesu
aktīvi turpina darboties 29 mājas
19 mājas, turpinot sākto un pieņemot pozitīvu lēmumu, varēs iesniegt dokumentāciju "Altum"

ež

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
paaugstināšanas
valsts atbalsta programma Latvijā iedzīvotājiem būs pieejama

No pirmā soļa, kas ir iedzīvotāju viedokļa izzināšana,
līdz renovētai mājai ir jāsper 14 soļi.

Jelg

līdz 2022. gadam. Programma
tiek īstenota ar ES struktūrfondu finansējumu 166 miljonu eiro
apmērā.
Lai kopaina būtu pilnīga, jānorāda, ka "Altum" iesniegtie projekti ir tām mājām, kas jau izpildījušas lielu daļu no priekšdarbiem,
proti, ir bijušas dzīvokļu īpašnieku sapulces, notikusi balsošana, veiktas māju apsekošanas
un izstrādāti tehniskie projekti,
taču kopumā Olaines novadā par
renovāciju interesi izrādījuši jau
40 māju iedzīvotāji. 29 mājās
šobrīd tiek īstenoti renovācijas
procesi dažādās stadijās.

M

Attīstības finanšu institūcijas
"Altum" apkopotā informācija liecina, ka Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansētajā
daudzdzīvokļu māju renovācijas
programmā līdz šim visvairāk
pieteikumi saņemti no Liepājas
un Rīgas, taču aktīvāko pilsētu
saraksta augšgalā ierindojies arī
Olaines novads, kurš "Altum"
izvērtēšanai iesniedzis jau 12
māju renovācijas projektus.
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36

"Altum" iesniegto
projektu skaits māju
renovācijai

21

4

3

2
Daugavpils, Burtnieku, Kocēnu,
Limbažu, Līgatnes, Bauskas novadi

4

Ikšķiles, Ogres, Talsu, Preiļu,
Alūksnes, Salacgrīvas novadi

5

PIRMS

1. gads
renovācijas
(EUR)

PĒC

2. gads
renovācijas
(EUR)

renovācijas
(EUR)

PĒC

Apkure

375,38

143,54

-62%

126,29

-66%

Karstā ūdens sagatavošana

259,97

155,91

-40%

153,18

-41%

Koplietošanas enerģija

18,74

12,54

-33%

14,18

-24%

Nākamo periodu remontdarbu izdevumi

37,22

16,18

-57%

27,73

-25%

Nekustamā īpašuma nodoklis

30,71

3,07

-90%

3,07

-90%

Divistabu dzīvokļa (40,70 m2) maksājumi

Babītes, Inčukalna, Ķekavas, Saulkrastu,
Tukuma, Rēzeknes, Cēsu novadi

Pa vienai mājai: Jūrmalā, Krimuldas, Lielvārdes
Mārupes, Aizputes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga,
Ventspils, Kārsavas, Alojas, Gulbenes, Mālpils,
Auces, Iecavas, Jēkabpils, Vecumnieku novados

Ādažu, Siguldas, Saldus,
Jelgavas novadi

OLAINES NOVADS

Salaspils novads

Rīga

Liepājas novads

8

ALTUM dati, 13.09.2017.

Mājas iedzīvotāju IEGUVUMI (GADA izmaksas) redzami tabulā

12

Rojas, Valkas, Valmieras,
Dobeles novadi

13

Kad pirmie soļi sperti, ikviens īpašnieks vēlēsies uzzināt, kādi būs viņa ieguvumi!
Olainē renovācija pagaidām īstenota tikai vienā mājā – Stacijas ielā 2.

Nāc un uzzini visu par mājas renovāciju uz "Olaines ūdens un
siltums" Kūdras ielā 27, zvani vai raksti: 67146715,
e-pasts: kristaps.vitins@ous.lv

Cilvēki nereti baidās nobalsot par renovācijas sākšanu, jo viņiem trūkst informācijas vai arī informācija
ir no avota "bet, man kaimiņiene teica". Un patiesība apaug ar dažādiem mītiem utml.

LŪK, DAŽI NO BIEŽĀK DZIRDĒTAJIEM MĪTIEM
MĪTS

PATIESĪBA

Renovācijas process ir ļoti dārgs,

Dzīve nerenovētā mājā ir daudz dārgāka – apkure, ūdensapgāde un

es to nevaru atļauties!

nebeidzamie remonti ik gadu izmaksā daudz vairāk nekā renovētā mājā.

Negribu renovāciju,

Īpašums netiek apķīlāts. Ja vēlies, jebkurā brīdī vari savu dzīvokli

jo tad apķīlās manu īpašumu.

pārdot, izīrēt vai mainīt.

Aizņēmums no bankas ir ļoti liels,
grūti nomaksājams.

Ikmēneša maksājumi faktiski nemainās, jo ievērojami samazinās visi
rēķini, kas tiek maksāti apsaimniekotājam.

Mūsu māja izdomāja, ka mums
renovācija pagaidām nav
vajadzīga, jo tas ir dārgi un
neizdevīgi, ja izdomāsim, tad
realizēsim to kaut kad nākotnē.

Šajā ES naudas apgūšanas periodā ir atvēlēti 166 miljoni eiro, kas
pietiks vidēji 1000 mājām visā Latvijā! Kas pirmie iesniegs projektus un
apstiprinās, tie varēs renovācijai izmantot ES līdzekļus.
Savukārt pēc dažiem gadiem, iespējams, ka renovāciju varēs
realizēt vienīgi par saviem līdzekļiem.

REMONTS OLAINES NOVADA
PAŠVALDĪBAS ĒKĀ
Septembrī uzsākti remontdarbi
Olaines novada pašvaldības ēkas
pirmajā stāvā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra
telpās. Remontdarbi paredz veikt
interjera projekta realizāciju un
ieejas mezgla rekonstrukciju,
kā rezultātā jau nākamā gada
sākumā paredzēts atsākt centra
darbu modernās un funkcionāli
ērtās telpās. Līdz ar remontdarbu

uzsākšanu, galvenā ieeja pašvaldības ēkā ir slēgta un nokļūšana
tajā tiek organizēta no ēkas gala,
kur šobrīd atrodas Olaines Vēstures un mākslas muzejs. Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs atrodas 2. stāvā,
224. kabinetā.
Sekojiet norādēm. Atvainojamies par sagādātām neērtībām.

OLAINĒ SĀKTA PIRMĀS DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀS MĀJAS RENOVĀCIJA – PLĀNOTAIS
IETAUPĪJUMS APKUREI BŪS LĪDZ 57%

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Septembra nogalē Olainē pirmie uzsākšana ir tikai mazs, bet no- stāvvadi, un cilvēki to jūt – ir sarenovācijas darbi sākti daudzdzī- zīmīgs solis pretī izvirzītajiem kārtota cirkulācija, ūdens ir silts
ĪSTENO
IDEJAS
un avārijas vairs nenotiek. Pēc
uz SAVAS
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kūdras mērķiem attiecībā
renovācijas
darbu 2014.
beigšanas
vokļu
māju
renovāciju
Olaines
ielā 3. Ēkas atjaunošanas
darbi
Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina projektu iesniegšanas 1. kārtu Lauku
attīstības programmas
— 2020. domāsim,
kā
padarīt
skaistāku
novadā.
Lai
būvniecības
darbi
notiks, izmantojot jauno
daudzgadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros arī
sāktos
šogad, ļoti lielu ieguldī- mājas apkārtni, lai tur būtu ziedzīvokļu dzīvojamo māju
ener-stratēģijas
apstiprinātās
ieviešanai.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ir snieguši
Kūdras ielasUZŅĒMĒJDARBĪBAS
3. došu puķu
goefektivitātes valsts atbalsta jumu ATTĪSTĪTA
UN KONKURĒTSPĒJĪGA
VIDEdobes un citiem iedzīvotājiem
būtu ko redzēt! Vēlos
mājas
iedzīvotāji
un
mājas
veprogrammu, ko īsteno1.1. finanšu
Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai | € 100 000
pateikties
arī saražotās
mājasprodukcijas
iedzīvotāju
cākā
Veneranda
Jansone,
kā
arī
institūcija "Altum" ar1.2.Eiropas
Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu
tās realizēšanai
tirgū vadītājs
un kvalitatīvuKristaps
darba apstākļu
radīšanai | €padomei,
100 000
kuras saliedēta darba
projekta
Vītiņš.
Savienības (ES) fonduiepakošanai,
finansē1.3. Atbalsts uzņēmumu
radīšanai un attīstībai ka
| € 50nama
000
Ir gandarījums,
iedzī- rezultātā arī skeptiski noskaņotie
jumu. Kopumā mājas renovācijā
MĒRĶI, RĪCĪBAS UN
20 000 EUR; ja būvniecības izmaksas pārsniedz 70% — 50 000 EUR
mainīja vieprojekta realizēšanas gaitā kaimiņi pamazām
tiks ieguldīti 347 484vienam
eiro.projektam
No —votāji
1. KĀRTĀ
UZLABOTAS
SOCIĀLĀSveiksmīgu
UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
dokli un kaimiņi
spēja
veidojuši
tiem puse jeb 173 742 eiro ir ir ne tikai
PIEEJAMAISvienoties,
2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana| € 80 000
ne
tikai
strīdēties,
bet arī izrusadarbību
ar
mums,
bet
arī
spēES fondu grants jeb dāvinājums
FINANSĒJUMS
vienam projektam — 15 000 EUR; ja plānots izveidot jaunu publisko ēku — 50 000 EUR
no Eiropas Savienības fondu lī- juši parādīt, ka rūpējas par savu nāties un saskatīt ieguvumus no
SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE
dzekļiem. Līgumu par granta
sa- māju kā atbildīgi īpašnieki, kas energoefektivitātes pasākumu īs3.2. Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
saimnieka atbildību par tenošanas. Nu jau mājas iedzīvoņemšanu AS "Olaines sasniedzamībai
ūdens un | € 80izprot
000
tāji
savu
namu.
Labs
sākums
ir ļoti
siltums" ar "Altum" vienam
parakstīja
projektam — 15 000 EUR; kultūras
objekta
labiekārtošanai
— 50 000
EURsaka nevis "mans īpašums",
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
svarīgs. Vēlēšu sapratni, pacie- bet "mūsu māja".
14. septembrī.
un izdošanos
Plānots, ka pēc renovācijas dar- tību KAD?
| 15. APRĪLISmums
— 16. visiem
MAIJS
Lai uzlabotu daudzdzīvokļu
realizācijas
bu pabeigšanas, mājas vidējais projekta
KUR IESNIEGT? | gaitā.
Klātienē: Mazcenu aleja 33, Jaunmārupe (28644888) māju
/ Zemgalestehnisko
iela 33, Olainestāvokli
(67146030) un enerapkures siltumenerģijas patēriņš
Lauku atbalsta dienesta
elektroniskāsmājas
pieteikšanās sistēmā:
eps.lad.gov.lv
goefektivitāti,
kopš 2016.gada
Jansone,
gadā samazināsies vairāk nekā Veneranda
Ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu: lad@lad.gov.lv
uz pusi, proti, pašreizējo 127,3 vecākā: Mūsu mājas iedzīvo- septembra Latvijā darbojas
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ daudzdzīvokļu māju energoefeksaprata, ka
ir nepieciešama
kWh/m2 vietā tas būs 54,2 kWh/ tāji PROJEKTU
Viens
gads
no
Lauku
atbalsta
dienesta
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
tivitātes
mājas
apkures
sistēmas
maiņa,
m2 gadā (energoaudita dati).
būvniecības
un teritorijas
labiekārtošanas
gadījumā —
divi gadi paaugstināšanas valsts
kalpo jau kopš 1968. gada atbalsta programma, kuru izstrāLai to panāktu, tiks nosiltinātas jo tā______________________________________________________________________________________________________________
visas ēkas fasādes, cokols, pa un vairs nebija efektīva, bet ap- dāja Ekonomikas ministrija un
grabs un bēniņi. Ēkai tiks no- kures rēķini ir iespaidīgi. Tā kā ievieš "Altum". Tā tiek īstenota
Biedrība “Pierīgas Partnerība”,
var33/3,
uzlabot
mainīti vecie logi, kā arī pilnībā renovācijas ietvaros
Mazcenu aleja
Jaunmārupe,ar Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, kas līdz
bet
arī
citas
pārbūvēta apkures sistēma, tiks ne tikai apkuri,
Kontaktpersona — Alīnaēkai
Lukjanceva,
2022. gadam būs pieejams 166
nobalsojām
par
atjaunotas kāpņu telpu ieejas, svarīgas lietas,
Mob.tālr. 28644888, info@pierigaspartneriba.lv
Mums ir svarīgi, miljonu eiro apmērā. Piesaistot
lietus ūdens novadīšanas apma- šo projektu.www.facebook.com/pierigaspartneriba
www.pierigaspartneriba.lv
ir ne tikai banku finansējumu, tas sasniedz
les, ventilācijas sistēma un tiks lai skaisti un patīkami
izveidota zibens novadīšanas dzīvokļos, bet arī trepju telpās un pat 300 miljonus eiro. Līdz pat
māja kopumā ir tāda, kur ir vēl- 50% no izmaksām, kas tiks tēsistēma.
Renovācijas projektā būvnie- me atgriezties. Estētiskais nofor- rētas māju energoefektivitātes
cības darbus veiks uzņēmums mējums ir būtisks, taču vēl svarī- uzlabošanas darbiem, iedzīvoSIA "GS CELT", kas šīs tiesības gāks ir ekonomiskais ieguvums, tāju vietā tiks segtas no Eiropas
ieguva, uzvarot iepirkuma kon- par ko esam pārliecināti kaut vai Savienības līdzekļiem. Pārējās
izpētot, kādi apkures rēķini pēc izmaksas iespējams saņemt kā
kursā.
Šogad plānots sākt un pabeigt renovācijas ir vienīgajai līdz šim bankas aizdevumu, turklāt dzīapkures sistēmas pārbūvi, kā arī renovētajai daudzdzīvokļu mājai vokļu īpašniekiem nav jāieķīlā
sākt mājas siltināšanas darbus, Olainē, t.i., ēkai Stacijas ielā 2. savi dzīvokļi. Ar programmas
bet kopumā visus būvdarbus Protams, kaimiņu vidū sarunas atbalstu visā Latvijā piecu gadu
plānots pabeigt nākamā gada va- nesākās uzreiz ar lielu vienprātī- laikā plānots atjaunot vairāk kā
bu! Mums bija trīs kopsapulces, 1000 daudzdzīvokļu mājas, 210
sarā.
taču lēmumi ir pieņemti un esam mājas septembrī jau bija iesnieMārcis Mazurs, AS "Olai- pārliecināti, ka renovācija sniegs gušas projektus "Altum".
nes ūdens un siltums" valdes tikai ieguvumus un zaudētāji
priekšsēdētājs: Šīs daudzdzī- būs tie, kas to neizmantos. Pērn "Olaines ūdens un siltums" šovokļu mājas renovācijas darbu mūsu mājā jau tika nomainīti brīd apsaimnieko 109 mājas.

UZZINI
PIESAKIES
IESAISTIES

AS "LATVIJAS VALSTS MEŽI"
IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU
MEŽA STĀDĪŠANAS, KOPŠANAS UN
AIZSARDZĪBAS DARBIEM
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu valsts mežu
apsaimniekošanu, AS "Latvijas valsts meži" (turpmāk – LVM)
izsludina atklātu konkursu "Meža stādīšanas, atjaunoto meža
platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un
atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana
2018.–2022. gadā", id. Nr. AS LVM MS MK_2017_361_Ak.
Potenciālo sadarbības partneru sanāksme, kurā LVM
skaidros izvirzītās prasības darbu izpildē un atbildēs uz
jautājumiem par konkursa nolikumu, notiks 2017. gada
4. oktobrī plkst. 10.00 LVM Zemgales reģiona klientu
centrā (Atmodas iela 19, Jelgava).
Piedāvājumu iesniegšana:
• līdz 2017. gada 23. oktobrim plkst. 11.00 pretendents
piedāvājumu nosūta pa pastu vai iesniedz personīgi LVM
Zemgales reģiona klientu centrā (Atmodas iela 19, Jelgava,
LV-3007);
• līdz 2017. gada 24. oktobrim plkst. 11.00 pretendents
piedāvājumu nosūta pa pastu vai iesniedz personīgi LVM
Rīgas klientu centrā (Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004).
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2017. gada
24. oktobrī plkst. 11.00 LVM Rīgas klientu centrā.
Kontaktpersonas: LVM Zemgales reģiona mežkopības
vadītājs Sandris Upenieks, tālrunis 26539121, e-pasta adrese:
s.upenieks@lvm.lv, LVM meža atjaunošanas un kopšanas
vadītāja

Saņem
Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums

pa pastu!
Ja vēlaties saņemt "Olaines Domes Vēstis" savā pasta kastītē,
tad piesakieties pakalpojuma
saņemšanai.

Pieteikuma forma pieejama
www.olaine.lv un klātienē uz
vietas pašvaldībā (Zemgales
ielā 33, Olainē un Meža ielā 2,
Jaunolainē) un Gaismu bibliotēkā (Gaismas ielā 1-1, Gaismās, Stūnīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma
numuri elektroniskā formā (sākot no 2006.gada) ir atrodami
www.olaine.lv
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Informācija par publiskās apspriešanas uzsākšanu "Olaines novada vietējās
nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskajam plānojumam"
2017. gada oktobrī publiskai
apspriešanai tiek nodots izstrādātais tematiskais plānojums
"Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu
teritorijām".
Publiskās apspriešanas termiņš
noteikts no 02.10 – 27.10.2017.
Ar tematiskā plānojuma
projektu publiskās
apspriešanas laikā iespējams
iepazīties:
• Elektroniski Olaines novada
mājas lapā, sadaļā Sabiedriskā
apspriešana www.olaine.lv/
sabiedriska-apspriesana;
• Elektroniski SIA
"Grupa93" mājas lapā
www.grupa93.lv/materiali/
tematiskaisplanojums;
• Klātienē Olaines novada
pašvaldības apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas
centrā Zemgales ielā 33
(1. stāvā), Olainē, pirmdienās
09.00-19.00, otrdienās –
ceturtdienās 8.00-17.00,
piektdienās 8.00-15.00;
• Klātienē, iepriekš saskaņojot
pa tālruņiem, DKS "Jāņupe-2"
kantora ēkā – t. 29111611 un
DKS "Celtnieks" kantora ēkā
t. – 26178978
• Klātienē Medemciema
apkaimē, Gaismu bibliotēkā,
Gaismas iela 1-1, Stūnīši
(pirmdienās 11.00-19.00,
otrdienās 9.00-18.00,
ceturtdienās 11.00-19.00,
piektdienās 9.00-16.00);
• Publiskās apspriešanas
ērtākai un kvalitatīvākai
norisei ir izveidota mājas
lapa Facebook "Olaines
nov. dārzkopību sabiedrību
tematiskā plānojuma
publiskā apspriešana" (fb.me/
tematiskaisplanojums).
Publiskās apspriešanas
sanāksmes norisināsies
• Jāņupes apkaimē – Mellupu
sociālā māja, "Lilijas",
"Lilijas 1", Mellupi, Ķekavas
nov. 14.10.2017 plkst. 10.00;
• Medemciema apkaimē –
Baložu kultūras namā,
Baložos, Skolas iela 4,
19.10. plkst. 18.30;

• Olainē – Olaines novada
domes sēžu zālē, Zemgales
iela 33, 24.10. plkst. 18.30.
Priekšlikumu iesniegšana
Publiskās apspriešanas laikā
priekšlikumus un iebildumus iespējams sniegt, izmantojot Publiskās apspriešanas anketu. Anketa elektroniski pieejama Olaines novada domes mājas lapā
sadaļā Sabiedriskā apspriešana.
Izdrukas pieejamas vietās, kur
izvietoti publiskās apspriešanas
materiāli.
Anketas līdz 2017. gada 27.
oktobrim sūtāmas pa pastu vai
iesniedzamas Olaines novada
pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā. Elektroniski anketas var iesniegt, sūtot uz e-pastu Olaines
novada domes projektu vadītājai
Dacei Zaldātei-Rozentālei
dace.zaldate.rozentale@olaine.
lv vai Facebook lapā (fb.com/
tematiskaisplanojums).
Papildu informāciju un atbildes
uz jautājumiem par publiskās
apsriešanas norisi varat iegūt,
rakstot Anitai Beikulei, SIA
"Grupa 93" projektu vadītājai
uz e-pastu anita@grupa93.lv vai
zvanot pa tālruni 26339051.
Tematiskā plānojuma saturs
Tematiskais plānojums izstrādāts ar mērķi izpētīt esošo situāciju dārzkopību sabiedrībās
Medemciema, Jāņupes un Pēternieku apkaimēs, Viršu ciemos,
Galiņu ciemā, DKS "Cīrulīši"
un Olaines pilsētas mazdārzos.
Balstoties uz esošās situācijas
izpēti, izstrādāti priekšlikumi teritoriju attīstībai un dzīves vides
uzlabošanai. Sagatavotie risinājumi tiks iekļauti Olaines novada
teritorijas plānojumā un Olaines
novada attīstības programmā.
Plānojumā tika veikts esošās
adresācijas sistēmas novērtējums un izveidots priekšlikums
jaunas adresācijas sistēmas izveidei. Adresācijas priekšlikums
izstrādāts visām dārzkopību
sabiedrībām un ir pieejams adrešu kartoshēmās. Apspriešanas
laikā lūdzam izskatīt adresācijas
priekšlikumu un gadījumā, ja tas

nav precīzs, piemēram, adrese
piedāvāta citā ielā, kā ir faktiskā
ieeja īpašumā, vēlamo labojumu
norādīt Publiskās apspriešanas
anketā vai elektroniski
www.ej.uz/adreses_DKS.
Tematiskajā plānojumā izvērtēts
esošais inženiertehniskais nodrošinājums dārzkopību sabiedrībās (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, elektroapgāde,
elektroniskie sakari) un sniegti
priekšlikumi nepieciešamajām
izmaiņām.
Īpaša uzmanība vērsta esošajam
meliorācijas sistēmu stāvoklim
un piedāvāti risinājumi meliorācijas sistēmas uzlabošanai un
plānošanai nākotnē.
Projekta izstrādes laikā novērtēta esošā situācija transporta
infrastruktūras jomā. Ielu un
ceļu infrastruktūras attīstības risinājumi sagatavoti, balstoties
teritorijas klātienes apsekojumā
un ceļu stāvokļa novērtējumā.
Rezultātā ir sagatavots priekšlikums ielu iedalījumam kategorijās un izdalītas rekonstrukcijas
prioritātes.
Tematiskajā plānojumā veikts
esošās publiskās ārtelpas izvērtējums dārzkopību sabiedrībās.
Uzmanība vērsta uz pastaigu un
velobraukšanas iespējām, rotaļu
un sporta zonu pieejamību un
kvalitāti, peldvietu pieejamību,
ziemas aktivitāšu pieejamību
u.c. Tematiskajā plānojumā īpaša uzmanība pievērsta vietējas
nozīmes centru attīstībai, katrā
apkaimē izdalot vairāku līmeņu
centrus.
Sociālo pakalpojumu jomā vērtēta pasta, bibliotēku, izglītības
un sporta pakalpojumu, medicīnas pakalpojumu pieejamība, drošības situācija un sniegti
priekšlikumi pakalpojumu attīstībai.
Attīstības risinājumi sagatavoti,
nosakot to ieviešanas prioritātes. Tostarp viens no kritērijiem
ir deklarēto iedzīvotāju skaits
dārzkopības sabiedrībā vai kādā
no tās daļām. Lai pašvaldības
investīcijas būtu mērķtiecīgas
un pamatotas, teritorijā vidēji ir
jābūt vismaz vienam deklarētam
iedzīvotājam uz katru zemesgabalu.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
Olaines novadā daudzi privātīpašumu īpašnieki joprojām nav iesaistījušies atkritumu
apsaimniekošanā, kā to paredz Atkritumu apsaimniekošanas likums un Olaines novada
pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 5. Olaines novada pašvaldība aicina privātīpašumu
saimniekus būt atbildīgiem par vidi un slēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus,
kā to paredz saistošajos noteikumos noteiktie pienākumi.
Novada pašvaldība atgādina, ka par atkritumu apsaimniekošanas līguma neslēgšanu un
patvaļīgu atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās vai svešos atkritumu konteineros,
ir paredzēta administratīvā atbildība un sods.
Par saistošo noteikumu pārkāpšanu vainīgā persona sodāma administratīvi, izsakot
brīdinājumu, vai ar naudas sodu: fiziskajām personām līdz 350,00 EUR,
juridiskajām personām līdz 1400,00 EUR.
Olaines novadā atkritumus apsaimnieko AS "Olaines ūdens un siltums".
Tālrunis kontaktinformācijai: 67964613; e-pasts: atkritumi@ous.lv.
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PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS ANKETA

Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu
teritoriju tematiskais plānojums
Norises laiks 02.10 – 27.10.2017
Informācija par adresāciju pieejama
Lūdzam izteikt viedokli par izstrādāto tematisko
plānojumu
Dārzkopību sabiedrības nosaukums
___________________________________________________
Komentāra tēma:
Adresācija
Inženiertehniskais nodrošinājums
(ūdensapgāde,kanalizācija, siltumapgāde, elektroapgāde,
elektroniskie sakari)
Meliorācija
Transporta infrastruktūra
Publiskā ārtelpa
Sociālie pakalpojumi
Cits
1. Priekšlikumi
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
2.
Iebildumi
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
3.
Jautājumi (atbildes apkoptā veidā tiks sniegtas
		
apspriešanas sanāksmēs)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
4.
Kontaktinformācija (tālr., e-pasts)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Anketas līdz 2017. gada 27. oktobrim sūtāmas pa pastu
vai iesniedzamas Olaines novada pašvaldības apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā. Elektroniski anketas
var iesniegt, sūtot uz e-pastu Olaines novada domes projektu
vadītājai Dacei Zaldātei-Rozentālei
dace.zaldate.rozentale@olaine.lv vai Facebook lapā.
Datums: 						
Paraksts:

Olainē turpina darboties
AA (Anonīmo Alkoholiķu) grupa ''Dzīve".
Sapulces notiek ceturtdienās plkst. 18.30 sociālās mājas
telpā, Zemgales ielā 31, trešajā stāvā
(ieeja pa centrālajām durvīm, pa vidu optikas un
skaistumkopšanas saloniem).
Precīzāka informācija www.aa.org.lv sadaļā "Sapulces".
Anonīmo alkoholiķu uzticības tālrunis –
67333523 vai 27575866.
Sapulces notiek latviešu un krievu valodā.

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒS PIEŅEMTIE LĒMUMI (AUGUSTS)
• Iecelt Lieni Johansoni par
Olaines Vēstures un mākslas
muzeja direktori no 2017. gada
18. septembra.
• Atbrīvot no amata Olaines
Vēstures un mākslas muzeja
direktori Āriju Spuņģi ar 2017.
gada 15. septembri, saskaņā ar
Darba likuma 100. panta pirmo
daļu.
• Ievēlēt Olaines novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
Ingūna Runce; Eleonora Kuzmina; Sandra Straume; Kārlis
Zalpēters; Silvija Garoza; Biruta
Vigupe; Skaidrīte Rituma.
• Apstiprināt lokālplānojumu
"Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas "Rail Baltica"
būvniecība un ar to saistītās infrastruktūras teritorijas attīstība
Olaines novada Olaines pagasta
teritorijas daļā, grozot Olaines
novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu" un izdot saistošos noteikumus Nr.SN8/2017
"Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas "Rail Baltica"
būvniecība un ar to saistītās infrastruktūras teritorijas attīstība
Olaines novada Olaines pagasta
teritorijas daļā, grozot Olaines
novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu".
• Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zeiferti" sagatavoto projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta" pieteikuma iesniegšanu Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība"
5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" otrajā
atlases kārtā.
• Piešķirt braukšanas izdevumu
kompensāciju bērna vecākam
140,00 EUR mēnesī uz laiku
no 2017. gada 1. septembra līdz
2018. gada 31. maijam transporta nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz Rīgas 2. speciālajai
internātpamatskolai un atpakaļ.
• Noteikt mācību maksu 8,00
EUR personai par vienu nodarbību Olaines Mūzikas un mākslas skolas interešu izglītības
programmās un sagatavošanas
klases izglītības programmās.
• Noteikt nomas maksu 3,00
EUR mēnesī par katru iznomāto mūzikas instrumentu skolas
audzēkņiem apmācībām ārpus
skolas telpām. Noteikt, ka iegūtie ikmēneša nomas maksas ieņēmumi tiek izlietoti jaunu mūzikas instrumentu iegādei.

• Izbeigt administratīvo procesu par dārzkopības sabiedrības
"Virši" koplietošanas zemes atsavināšanu kooperatīvajai dārzkopības sabiedrībai "Virši".
• Kompensēt
kooperatīvajai
dārzkopības sabiedrībai "Virši" ieguldītos finanšu līdzekļus
5237,15 EUR kā kooperatīvās
dārzkopības sabiedrības "Virši"
finansējuma daļu infrastruktūras
objektu labiekārtošanā, ievērojot Olaines novada domes 2012.
gada 24. oktobra noteikumus
"Kārtība, kādā Olaines novada
pašvaldība piešķir finansējumu
dārzkopības sabiedrībām koplietošanas zemes labiekārtošanai".
• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Straume" projektu "DKS "Straume"
iekšējā pievadceļa periodiskā
uzturēšana" par kopējo summu
6098,40 EUR ar līdzfinansējumu
4531,41 EUR no Olaines novada
pašvaldības pamatbudžeta.
• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Ežupe"
projektu "DKS "Ežupe" galvenā ceļa atjaunošana" par kopējo
summu 5161,41 EUR ar līdzfinansējumu 4129,12 EUR no
Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta.
• Atbalstīt kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Ziediņi"
projekta "DKS "Ziediņi" koplietošanas iekšējo pievadceļu
pie nekustamajiem īpašumiem
1. posma izbūve atjaunošana"
par kopējo summu 4438,28 EUR
ar līdzfinansējumu 3550,62 EUR
no Olaines novada pašvaldības
pamatbudžeta.
• Atsavināt nekustamo īpašumu
dārzkopības sabiedrībā "Atlantika" Nr. 72, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt izsoles noteikumus.
• Piekrist atsavināt par brīvu
cenu zemesgabalu dārzkopības
sabiedrībā "Ezītis".
• Izbeigt 2011. gada 8. augustā
noslēgto Lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr.378 un Nr.
379.
• Izbeigt 2013. gada 23. oktobrī
noslēgto Lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr. 620.
• Apstiprināt 2017. gada 9. augusta izsoles protokolus.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Olaines novada teritorijā atsavināmiem nekustamajiem
īpašumiem Medemciemā, Pārolainē un Jaunolainē.

• Piekrist, ka personas iegūst
īpašumā zemi Jāņupē ar zemes
lietošanas mērķi "Individuālo
dzīvojamo māju apbūve".
• Mainīt nekustamajam īpašumam Jāņupē nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi uz "Individuālo
dzīvojamo māju apbūve".
• Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Pēterniekos zemes vienības, izveidojot trīs atsevišķus
nekustamos īpašumus un nodrošinot tiem piekļūšanu no valsts
vai pašvaldības ceļa.
• Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Pēterniekos zemes vienības, izveidojot divus atsevišķus
nekustamos īpašumus un nodrošinot tiem piekļūšanu no valsts
vai pašvaldības ceļa.
• Apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam Pārolainē. Piešķirt zemes
vienībām nosaukumu, plānoto
adresi, adresi, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus un
zemesgrāmatā ierakstāmos apgrūtinājumus.
• Ierakstīt dzīvokļa īpašuma
Zemgales ielā 22-23, Olainē,
Olaines novadā, īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz Olaines
novada pašvaldības vārda.
• Izbeigt sociālās istabas Zemgales ielā 31, Olainē, īres līgumu
ar 2017. gada 22. augustu. Noslēgt ar personu īres līgumu par
dzīvojamās telpas Zemgales ielā
31, Olainē, lietošanu ar īres un
komunālo pakalpojumu apmaksu pilnā apmērā un termiņu līdz
diviem gadiem.
• Iemitināt personu sociālajā
istabā Rīgas ielā 8, Olainē, kā
īrnieka ģimenes locekli.
• Ierādīt vietu 2 personām sociālajā istabā Zemgales ielā 31,
Olainē, uz 6 mēnešiem.
• Uzņemt 2 personas ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai pašvaldības aģentūras
"Olaines sociālais dienests" sociālās aprūpes centrā uz pastāvīgu laiku.
• Izveidot Olaines novada domes un pašvaldības Ētikas komisiju šādā sastāvā: komisijas
priekšsēdētājs – deputāts Jānis
Kuzmins; komisijas priekšsēdētāja vietniece – deputāte Līga
Gulbe; komisijas locekļi: deputāts – Deniss Ļebedevs; deputāte – Irina Novohatjko; deputāts
– Sandris Kalniņš; pašvaldības
izpilddirektors – Ģirts Batrags;
īpašuma un juridiskās nodaļas
juriste – Marita Avotiņa.

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

Domes Ētikas komisija deputātam Oskaram Galanderam
rekomendē nolikt mandātu
OLAINES NOVADA DOMES UN PAŠVALDĪBAS ĒTIKAS
KOMISIJAS 2017. GADA 21. SEPTEMBRA LĒMUMS
Olaines novada domes un pašvaldības Ētikas komisija ir izskatījusi
Olaines novada domes priekšsēdētājam Andrim Bergam adresēto un
2017. gada 8. augustā saņemto sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"BonVim" sūdzību. Tajā norādīts uz necienīgu Olaines novada
domes deputāta Oskara Galandera rīcību, kas grauj Olaines novada
domes reputāciju. Izteikts lūgums izvērtēt deputāta Oskara Galandera
rīcību un veikt visas iespējamās darbības situācijas risināšanai.
Domes priekšsēdētājs, saskaņā ar 2010. gada 1. decembra nolikuma
"Olaines novada pašvaldības dokumentu aprites kārtību" 6.5. punktu,
sūdzību novirzīja izskatīšanai Ētikas komisijā.
Ētikas komisija, pieņemot lēmumu, nevērtēja sūdzības saturu,
bet Oskara Galandera attieksmi, proti to, ka viņš ar Ētikas komisiju
nesadarbojās, paskaidrojumus par sūdzību nesniedza ne personīgi,
ne rakstiski (lai arī sūdzības izskatīšanas mirklī atradās aiz durvīm),
iesniegtā atbilde uz uzaicinājumu nebija lietišķa un pēc būtības,
viņš arī nelūdza pārcelt sūdzības izskatīšanu.
Ievērojot visu iepriekš norādīto kopsakarā, pamatojoties uz
Ētikas kodeksa pamatprincipiem un 4.1.2., 4.4.1., 8., 15., 20.
punktiem, "Olaines novada domes un pašvaldības Ētikas
komisijas nolikuma" 5.1., 5.4., 17. un 20. punktiem, Ētikas
komisija, atklāti balsojot, nolēma rekomendēt Olaines novada
domes deputātam Oskaram Galanderam nolikt deputāta
mandātu.

Saistošie noteikumi Nr. SN6/2017
Grozījumi Olaines novada domes 2017. gada 26. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. SN5/2017
"Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Olaines novadā"
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu un 39. panta pirmo daļu.
Izdarīt Olaines novada domes 2017. gada 26. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.SN5/2017 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Olaines novadā" šādus grozījumus:
1.		 9. punktā:
1.1. 9.2. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
		 "9.2. no privātmājām vai dvīņu mājām Olaines pilsētā un
novada ciemos – 1 reizi mēnesī, ar noteikumu, ka atsevišķi tiek
apsaimniekoti bioloģiskie atkritumi";
		 9.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
"9.3. no juridisko personu īpašumiem – 1 reizi mēnesī, ievērojot
13.9. apakšpunktu";
1.2. 9.4. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
		 "9.4. no privātmājām vai dvīņu mājām ārpus apdzīvotām
vietām – 1 reizi divos mēnešos ar noteikumu, ka atsevišķi tiek
apsaimniekoti bioloģiskie atkritumi (grozījumi 14.06.2017.)".
2.		 13. punktā:
2.1. izslēgt 13.7. apakšpunktu;
2.2. papildināt ar 13.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"13.9. atkritumu radītājiem, kuri ir saimnieciskās darbības, kas
saistīta ar pārtikas tirdzniecību, pārtikas ražošanu, ēdināšanu,
u.c. veicēji, slēgt atsevišķu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju
par bioloģisko atkritumu izvešanu";
3.		 28. punktu izteikt šādā redakcijā:
		 "28. Dalīti tiek vākti atkritumu vietā sašķirotie otrreiz
izmantojamie un pārstrādājamie atkritumi – papīrs, tajā skaitā
kartons, stikls, plastmasa, metāls, kā arī bioloģiskie atkritumi";
4.		 papildināt 30. punktu ar 30.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
		 "30.5. melnā krāsā – metālam".

Olaines novada pašvaldības IZSOLE
Olaines novada pašvaldība atsavina mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
sev piederošu dzīvokli "Birznieki-2"-18, Jaunolainē, Olaines pagastā,
Olaines novadā (58,00 m2 platībā).
Atsavināšanas sākumcena ir 8000 EUR.
Atsavināšanas izsoles solis ir 200 EUR.
Atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) ir 800 EUR.
Atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa ir 36,30 EUR.
Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 2. novembra plkst. 12.00.
Izsole notiks 2017. gada 7. novembrī plkst. 11.00 Olaines novada
pašvaldības telpās, 3. stāvā, sēžu zālē,
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapas
www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".
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Pasākumi Olaines novadā oktobrī
KAD

KAS

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv, www.olaineskultura.lv/lv/bibliotekas, www.olainesjauniesiem.lv)
"Ceļojumu stāsti"

Jaunolaines Kultūras namā

07.10. plkst. 17.00

Eksotisko deju koncerts "Fantāzija par ziediem"

Olaines Kultūras namā

14.10.

BDK "Pienenīte" salidojums

Jaunolaines Kultūras namā

16.10. plkst. 10.00

Jaunolaines Kultūras namā

21.10.

Izrāde bērniem "Rotaļlietu stāsti"
Cirka izrāde "Ciemos pie klauna"
(biļešu cena – 2,00, 5,00 un 7,00 EUR)
Vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums
"Un atkal rudenī..."
Ozolnieku amatierteātra izrāde "Krīt klaudzot durvis"

28.10. plkst. 16.00

Autordziesmu izpildītāju koncerts "Rudens lapkritis"

Olaines Kultūras namā

05.10. plkst. 19.00

18.10. plkst. 18.30
21.10. plkst. 16.00

Olaines novada
pašvaldība
sirsnīgi sveic
septembrī

Olaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā
Jaunolaines Kultūras namā

IZSTĀDES
06.10. plkst. 15.00

Sandras Rudzītes personālizstādes atklāšana

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

17.10. plkst. 16.00

Jāņa Tkačuka personālizstādes "Jaunā ēra" atklāšana

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

01.10. plkst. 19.40
07.10.

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Minifutbola turnīra "Olaines kauss 2017" noslēgums un
Olaines stadionā
apbalvošanas ceremonija
Svara bumbu celšanas sacensības
Olaines Sporta namā

07.10.

Olaines novada makšķerēšanas sacensības

Limbažu Lielezerā

08.10. plkst. 11.00

Galda tenisa čempionāts (1. posms)

Olaines Sporta namā

14.10. plkst. 11.00

Olaines Sporta namā

21.10. plkst. 10.00

Olaines novada čempionāts zolītē (1. posms)
Latvijas Nacionālais reģionu kausa izcīņas finālposms
motokrosā
Šaha turnīrs bērniem un pieaugušajiem

28.10. plkst. 11.00

Rudens kauss florbolā "3 pret 3"

Olaines Sporta namā

10.10. plkst. 18.00

Prāta spēles "Sudoku" apgūšana

15.10.

Olaines Mototrasē
Olaines Sporta namā

IZGLĪTĪBA
Olaines Pieaugušo izglītības centrā

Meistarklase "Dekupāža" (dalības maksa – 1,00, 2,00 EUR)
Jaunolaines Kultūras namā
Saruna ar jaunajiem vecākiem par tēmu "Droša vide, mazu
23.10. plkst. 18.00
Olaines Pieaugušo izglītības centrā
bērnu audzinot"
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!
20.10. plkst. 19.00

Laime ir mīlestība, nekas cits.
Kurš spēj mīlēt, ir laimīgs.
/H. Hese/

Olaines novada dome
sveic ZELTA kāzās
Jāni un Gaļinu Baltpurviņus!
Laulība noslēgta 1967. gada 26. augustā Olaines pilsētas
izpildkomitejā.

Viktoru un Gaļinu Voronko!
Laulība noslēgta 1967. gada 16. septembrī Rīgas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā.

Viktors un Gaļina Voronko

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā
no 2017. gada 22. augusta līdz 19. septembrim reģistrētie mirušie
Vitalijs Aleksejevs, 70 gadus vecs, 21.08.2017
Viktors Bojevs, 79 gadus vecs, 15.09.2017
Ļubova Borisova, 34 gadus veca, 11.09.2017
Monika Guļbinska, 83 gadus veca, 05.09.2017
Eduards Jurkevičs, 75 gadus vecs, 29.08.2017
Lidija Kapeniece, 92 gadus veca, 13.09.2017
Imants Kocers, 73 gadus vecs, 07.09.2017
Roza Krūze, 84 gadus veca, 28.08.2017

Oskars Molis, 66 gadus vecs, 29.08.2017
Lidija Pavlova, 77 gadus veca, 20.08.2017
Nataļja Pinčuka, 31 gadu veca, 19.08.2017
Knigejs Saveļjevs, 68 gadus vecs, 28.08.2017
Oļegs Strekalovs, 54 gadus vecs, 31.08.2017
Roberts Šuberts, 2 gadus vecs, 01.09.2017
Česlavs Urbanovičs, 76 gadus vecs, 28.08.2017
Vilnis Zariņš, 80 gadus vecs, 12.09.2017

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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Tamaru Bocharovu
Tatjanu Bogdanovu
Zoju Dmitrijevu
Larisu Frolovu
Skaidrīti Jermaku
Raisu Kruglovu
Jekaterinu Milovanovu
Gunti Paegli
Vilni Plešu
Vēsmu Purvieti
Ilzi Zvirbuli
Marfu Buli
Zinaidu Ceicani
Mirdzu Kalniņu
Voldemāru Markusu
Benjaminu Murinu
Mariju Novikovu
Gaļinu Salašu
Lidiu Simakovu
Annu Šabuņko
Lidiju Zaborovsku
Antonu Baiku
Nikolaju Chudinovskikhu
Kazi Dervini
Zinaidu Ermužu
Ļubovu Fominu
Venerandu Godļevsku
Jadvigu Grundonieni
Mariju Iļjinu
Larisu Kiselevu
Jeļizavetu Kolosovu
Martu Kuzminu
Ludmilu Lapoško
Valentīnu Larionovu
Sofiju Mirvodu
Valentīnu Ņikonovu
Antoņinu Paradņiku
Ļubovu Serikovu
Brigitu Strazdu
Vladimiru Bitču
Zigrīdu Čudari
Sofiju Čugunu
Feodosiju Kovaļevsku
Genadiju Ņižņiku
Nikolaju Zdunovu
Olgu Ozersku
Mariju Šulci
Nadeždu Bobkovu
Antonu Kudiņu
Ilgu Marsieti
Veroniku Guževu
Ivanu Mihejevu

Ziņas par jubilāriem 19.09.2017.

