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Sveicam 
Olaines pilsētas 

51. 
dzimšanas dienā!

6. janvārī tika atklāts Jaunolaines 
Sporta nams, kas būs Olaines Sporta 
centra pārziņā. Pēc tajā aizvadītajām 
pirmajām nodarbībām bērni un pe-
dagogi jau paspējuši paust sajūsmu 
par plašajām un modernajām telpām.

O laines novada domes priekš-
sēdētājs Andris Bergs ir pār-
liecināts, ka, ieguldot sporta 

infrastruktūras izbūvē, ir veikts liels ie-
guldījums bērnu, novada un visas Latvi-
jas nākotnē: “Līdz ar jaunā sporta nama 
atklāšanu varam vēl pārliecinošāk savu 
novadu dēvēt par aktīvu novadu!  Novē-
lu, lai arī pēc gadiem pašreizējās vērtības 
būtu cieņā Olaines novadā un, pateico-
ties mūsu sportistiem, Latvijas vārds 
izskanētu pasaulē!” Savukārt   “RERE 
būve 1”  projekta vadītājs Arnis Rītiņš 
savā uzrunā norādīja, ka viņiem kā būv-
niekiem rūp ne tikai ēka, kuru viņi uz-
ceļ, bet arī cilvēki, kas tajā strādās, bērni, 
kas šeit sportos, trenēsies, augs stipri un 
mērķtiecīgi: “Tā ir liela atbildība. Esmu 
pārliecināts, ka mēs vēl dzirdēsim par 
jauniem, talantīgiem sportistiem, kuri 
šeit uzsākuši savu karjeru.”

Pēc svinīgās atklāšanas jaunajā sporta 
namā tika aizvadīts pirmais sporta pa-
sākums – AFA “Olaine” futbola turnīrs, 
kurā piedalījās 2009. gadā dzimušie 
zēni. Paralēli turnīram ikvienam bija arī 
iespēja apskatīt sporta namu un piedalī-
ties atklāšanas aktivitātēs.

Jaunais sporta nams, kas ir savienots 
ar esošo Olaines sākumskolas ēku, ļaus 
gan sākumskolas bērniem, gan citiem 
novada iedzīvotājiem nodarboties ar 
sporta aktivitātēm un uzturēt veselīgu 
dzīvesveidu. Sausos treniņus šeit plāno 
aizvadīt bērnu hokeja sekcija, vēlu va-
karos paredzētas amatieru telpu futbola 
komandas nodarbības, bet trešdienu 
vakaros notiks bezmaksas vingrošanas 
nodarbības visiem interesentiem. Brīv-

dienās sporta namu plānots izmantot 
sacensību un pasākumu organizēšanai. 
Tiek domāts arī par dažādu sporta vei-
du nodarbību organizēšanu, kurās aktī-
vās atpūtas cienītāji varēs uzspēlēt kādu 
komandu sporta spēli vai, piemēram, 
galda tenisu un novusu.

Olaines 1.vidusskolas struktūrvie-
nības Olaines sākumskolas direktora 
vietniece Velda Veinberga pēc pirma-
jām aizvadītajām nodarbībām jaunajā 
sporta centrā priecājas par bērnu paci-
lātajām emocijām: ”Bērni apgalvo, ka 
tautasbumbu spēlēt lielā zālē ir pavisam 
citādi, nekā tas bija līdz šim, – jāmet 
daudz tālāk un stiprāk. Savukārt nodar-
bības spoguļzālē ļauj bērniem vērot sa-
vas kustības spogulī, veicot tās precīzāk 
un sinhronāk.”

Sporta namā pirmajā stāvā atrodas lie-
lā sporta zāle, kas paredzēta basketbola, 
volejbola, rokas bumbas, telpu futbola un 
badmintona treniņiem, kā arī atsevišķa 
cīņu sporta zāle. Ēkas otrajā stāvā izbūvē-
ta fitnesa zāle un balkoni skatītājiem.

Būvdarbu laikā veikti arī teritorijas 
labiekārtošanas darbi 10 750 m2 platī-
bā, tāpat ir labiekārtots plašs laukums 
ar 116 auto stāvvietām, 30 atpūtas soli-
ņiem, kā arī 25 velosipēdu statīviem.

Jaunolainē atklāts 
jaunais sporta nams

PAMATA INFORMĀCIJA
PAR OBJEKTU

Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība
Būvniecības kopējās izmaksas: 
2 155762,81 EUR bez PVN
Ģenerāluzņēmējs: PS “RERE BŪVE 1” 
projekta vadītāja Arņa Rītiņa vadībā
Arhitekti: SIA “Skonto būve” 
Aleksandra Čepigusa vadībā
Būvuzraudzība: SIA “Būvuzrugi LV” 
Artūra Ščura vadībā
Darbi uzsākti: 2016. gada septembrī 
un pabeigti 2017. gada decembrī
Ēkas kopējā platība: 1815,3 m2

Tuvākajā laikā mājas lapā 
www.olainessports.lv tiks publicēta 
informācija par nodarbībām 
un pasākumiem sporta namā.

Olaine atceras
Jānis Strazds – 

pirmais Olaines Tautas 
deputātu padomes priekšsēdis 

atjaunotajā Latvijā
2. lpp.

Olaines novada uzņēmējs
Vitālijs Skrīvelis:

Eksporta veiksmes pamatā –
īstā niša 

un tirgus daudzveidība
3. lpp.

Pasākums Olainē
Kultūras namā aizvadīts 

senioru biedrības “Liepas” 
organizēts draugu biedrību 

salidojums
4. lpp.

Notikums
Jaunolainē izveidota

dabas taka

5. lpp.

Aktuāli
Olaines novada 

pašvaldības 
saistošie noteikumi 

6. lpp.
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Š ogad, Latvijas simtgadi pie-
minot un godinot, rubrika 
“Olaine atceras” turpinās ar 

olainiešu atmiņām par Trešās atmo-
das laikiem Olainē un Latvijā.

“Es ceru uz Lāčplēša gēnu mūsu 
tautā. Bet es rēķinos arī ar Kangara 
gēnu. To vispirms meklēsim sevī,” 
pirms 30  gadiem sacīja dzejniece 
Māra Zālīte savā uzrunā tautas ma-
nifestācijā “Par tiesisku valsti Lat-
vijā”, kas notika Mežaparka lielajā 
estrādē 1988. gada 7. oktobrī – vie-
nu dienu pirms leģendārās Tautas 
frontes dibināšanas. Aktuāli vārdi 
arī šodien. Emocionālajā brīdī to-
reiz kopā bija sapulcējušies aptuveni 
150  tūkstoši cilvēku. Viņu vidū arī 
olainietis JĀNIS STRAZDS, viens 
no Olaines tautfrontiešiem, cilvēks, 
kuram jau drīz būs lemts kļūt par 
pirmo Olaines Tautas deputātu pa-
domes priekšsēdi atjaunotajā Latvijā.

– Brīdī, kad tapa Tautas fronte, 
Jūs bijāt olainietis jau teju 25  ga-
dus. Kā nonācāt Olainē?

– Tas ir saistīts ar ģimenes izvei-
došanu – tolaik, sešdesmito gadu 
sākumā, kad vēl strādāju Rīgas ra-
diorūpnīcas konstruktoru birojā, par 
savu dzīvokli Rīgā varēju pat nesap-
ņot. Kad apprecējos, bija skaidrs, ka 
jāmeklē citi risinājumi. Viens no bi-
jušajiem kursabiedriem, kurš strādā-
ja Kūdras fabrikā, aicināja uz šejieni, 
jo Olainē jau bija sākušies aktīvi celt-
niecības darbi.

1964. gada rudenī mani pieņēma 
darbā celtniecības direkcijā, un pēc 
gada jau varējām ienākt savā dzī-
voklī tikko uzceltā mājā Ļeņina ielā 
[tagad – Zemgales iela, aut.]. Mans 
darba lauks tajā laikā bija saistīts ar 

rūpniecības uzņēmumu tapšanu, 
projektu un ieceru ieviešanu dzīvē, 
kā arī ar elektroiekārtu pasūtīšanu. 
Pēc celtniecības pārvaldes pārgāju uz 
Ķīmisko reaktīvu rūpnīcu, kur biju 
galvenā enerģētiķa Viestura Baroni-
ņa vietnieks, un kopumā tur nostrā-
dāju 29  gadus. Vēlāk vēl 18  gadu  –  
tagadējā “Olainfarm”.

– Esat dzimis Rīgā?
– Nē, esmu no Cēsīm. Mani vecāki 

bija skolotāji, strādāja Drabešu inter-
nātskolā. Vācu laikā tēvs bija skolas 
pārzinis un mūsu ģimene izspruka 
no vēlākajām represijām, tikai patei-
coties tēva apķērībai, – viņš bija pa-
spējis izmainīt dzimšanas datus un 
uzvārdu. Pēc kara mana ģimene no-
nāca Straupē, tad dzīvojām Raunā, 
Saldū, un pēc vidusskolas es devos 
mācīties uz Rīgu. 

– Vai 80. gadu beigās jau bija jū-
tama drīzo pārmaiņu noskaņa?

– Runu par neatkarīgu Latviju 
nebija, tolaik tas skanētu diezgan 
utopiski. Tiesa, jau kādu laiku bija 
jūtams tāds  – pārmaiņas vēstošs  – 
noskaņojums. Iespējams, tas bija 
saistīts ar ekonomisko sabrukumu, 
deficītu.

Atceros, pirms Latvijas Tautas 
frontes (LTF) dibināšanas kongre-
sa [1988. gada oktobrī, aut.] biju uz 
tautas manifestāciju Mežaparkā “Par 
tiesisku valsti Latvijā”. Ļoti emocio-
nāls, pacilājošs brīdis. Bija daudz 
dažādu notikumu, pasākumu, kas 
liecināja, ka pārmaiņas ir sākušās, 
ka tās ir neatgriezeniskas, jo šie pa-
sākumi pulcēja ļoti daudz cilvēku. 
Arī vienā salīdzinoši nelielās Olaines 
kolektīvā – Ķīmisko reaktīvu rūpnī-
cā [tagad  – “Biolar”, aut.]  – bija ap 

300 LTF atbalstītāju. Jāsaka gan, ka 
šīs rūpnīcas kolektīvs bija latviskāks, 
piemēram, Farmaceitiskajā rūpnīcā 
[tagad  – “Olainfarm”, aut.] latviešu 
bija maz. 

Taču, runājot par tā laika tautfron-
tiešiem–aktīvistiem Olainē, īpaši jā-
izceļ Praktiskās bioķīmijas institūts 
ar ļoti aktīviem jauniem puišiem  – 
Induli Zālīti, Juri Eihmani, Kasparu 
Indānu.

– Jūs nebijāt aktīvistu vidū?
– Līderos nebiju, bet tā iznāca, 

ka mani deleģēja uz LTF dibināša-
nas kongresu. Pirms kongresa bija 
dievkalpojums Doma baznīcā, tad 
gājām nolikt ziedus pie Brīvības 
pieminekļa, vēlāk pulcējāmies uz 
pašu kongresu, kas ilga divas dienas 
pēc kārtas. Ja nemaldos, uz to brīdi  
LTF rindās visā Latvijā bija iestā-
jušies jau vairāk nekā 100  tūkstoši 
cilvēku, tātad pārstāvība bija gana 
nopietna. Par LTF priekšsēdi ievēlēja 
Daini Īvānu, bet man īpaši iespie-
dusies atmiņā mācītāja Jura Rubeņa 
uzruna, kurš akcentēja morāles vēr-
tību krīzi mūsu sabiedrībā un aici-
nāja neaizmirst arī par cilvēcīgām, 
kristīgām vērtībām. Šie vārdi ir gana 
nozīmīgi aizvien.

–  Kas Jūs motivēja iet, piedalī-
ties, būt aktīvam šo norišu dalīb-
niekam, nevis tikai vērotājam?

–  Vispārējais noskaņojums, kas 
valdīja visā Latvijā. Es nekad nebiju 
centies izvirzīties par līderi, būt kādu 
sabiedrisku grupu priekšgalā, tāpēc 
vairāk sekoju tām aktivitātēm, kuras 
man simpatizēja. Kā sekotājs. Taču 
paradoksālā kārtā – jo vairāk izvairījos 
no līderības, jo vairāk tai tuvinājos.

Pirmajās vēlēšanās 1990. gadā LTF 
par deputātu padomes priekšsēdētā-
ju virzīja Viesturu Baroniņu, kurš 
bija sagatavojis programmu, kā saka, 
bija gatavs “startam”. Un tomēr viņu 
izbalsoja. Bija pamatīgs apjukums, 
jo nekādi rezerves varianti netika 
plānoti, un tad kāds izvirzīja manu 
kandidatūru. Izvirzīts tika arī Jānis 
Pavlovičs [vēlākais Olaines mērs, 
aut.], kurš savu kandidatūru noņē-
ma. Un tā arī palika – mani ievēlēja 
par priekšsēdētāju.

– Kas Jums bija jādara jaunajā 
amatā?

– Nu, nekādas darbības program-
mas jau man nebija. Skaidrs, ka bija 
jāsāk ar pilsētas saimniecisko lietu 
pārņemšanu, ar daudziem ļoti prak-
tiskiem jautājumiem. Piemēram, sā-
kām pārdēvēt pilsētas ielas. Paši do-
mājām, likām priekšā, strīdējāmies, 
balsojām. Tā Mendeļejava iela pārta-
pa Zeiferta ielā, Ļeņina iela – Zem-
gales ielā un tā tālāk. “Manējā” ir Tī-
reļa iela, kurai nosaukuma nebija, jo 
tolaik tas vēl bija knapi izbraucams 
celiņš. Ceļu uz rūpnīcām rosināju 
nosaukt par Bānūzi, bet tas citiem 
deputātiem nepatika.

Jāsaka, ka ļoti daudz praktisku 
jautājumu un problēmu šajā laikā 
risināja izpildkomitejas priekšsē-
dētājs, vēlāk Olaines mērs – Ojārs 
Kienkass. Viņam bija plaša piere-
dze gan kā ekonomistam un vadī-
tājam, gan arī kā lēmumu skaidro-
tājam. Viņš jau arī faktiski bija tas 
reālais darītājs. 

– Vietējo rūpnīcu direktori Jūs 
atbalstīja?

– Kā nu kurš. Piemēram, Ķīmisko 
reaktīvu rūpnīcas vadītājs Vladimirs 
Zamahs mani neatbalstīja, šķiet, 
viņam nepatiku nedz es personīgi, 
nedz LTF darbība kopumā. Bet bija 
arī atbalstoši vadītāji, kuri ar interesi 
vēroja šīs pārmaiņas, šķēršļus nelika. 
Turklāt tajās rūpnīcās, kur pamatā 
strādāja latvieši, tomēr bija jārēķinās 
ar cilvēku noskaņojumu – daudzi no 
viņiem taču piedalījās LTF organizē-
tos un līdzīgos pasākumos. Cilvēki 
savu noskaņojumu vairs neslēpa, 
piemēram, Olainē par tādu zīmīgu 
brīdi var uzskatīt Latvijas karoga pa-
celšanu pie 1. vidusskolas.

– Bija arī jūtams pretspars pār-
maiņām?

– Nekādu izteiktu izgājienu no In-
terfrontes vai Latvijai nelojālu cilvē-
ku puses nebija. Kaut gan Olainē lat-
viešu bija mazākums, aptuveni 32%. 
Tomēr tādu situāciju, ka iedzīvotāji 
pulcētos mītiņos vai protestētu pret 
pārmaiņām, nebija. Mazliet pār-
steidzoši, bet arī no drošības iestā-
žu puses es nekādu interesi par sevi 

nejutu. Iespējams, viņi paši tajā laikā 
bija gana lielā apjukumā.

– Kāpēc neturpinājāt karjeru po-
litikā?

– Es priekšsēdētāja amatā nostrā-
dāju aptuveni pusotru gadu un šajā 
laikā ļoti labi sapratu, ka šis darbs 
nav mans aicinājums. Turklāt iegūtā 
inženiera izglītība nebija piemērota 
pašvaldības pārvaldībai. Braucām 
gan uz dažādiem kursiem, kas tika 
organizēti pašvaldību vadītājiem, 
kādā no tiem mācījos kopā ar ta-
gadējo Ministru prezidentu Māri 
Kučinski. Un tomēr man nebija pār-
liecības, ka šī varētu būt mana sirds 
lieta. Ojārs Kienkass lūdza balotēties 
vēl vienās vēlēšanās, toreiz tiku ievē-
lēts par deputātu, bet turpmāk gan ar 
politiskiem procesiem vairs neesmu 
bijis saistīts. Jā, piedalījos četros LTF 
kongresos, neaizbraucu tikai uz pē-
dējo – likvidācijas – kongresu.

Bet esmu gandarīts, ka šajā laikā 
izdevās iepazīt ļoti daudz intere-
santu cilvēku, tai skaitā nākamos 
mūsu valsts vadītājus. Piemēram, 
ar topošo Latvijas prezidentu Gunti 
Ulmani iepazinos 1991. gadā sporta 
kluba “Sintēze” atklāšanā Olainē, un 
atceros viņu kā cilvēku, kurš izteikti 
atšķīrās no pārējiem. Gan ar izturē-
šanos, gan apģērbu, stāju.

– Kur turpinājāt darba gaitas?
– Vispirms atgriezos “Biolar”, kas 

faktiski balansēja uz bankrota robe-
žas, bet pēc tam sāku strādāt “Olain-
farm” par galveno enerģētiķi. Tie bija 
smagi laiki – no aptuveni 3000 dar-
binieku bija palikuši kādi trīs simti, 
regulāri kavējās algu izmaksa, jautā-
jums par izdzīvošanu burtiskā nozī-
mē bija mūsu ikdiena. Kā rūpnīcai, 
kam, piemēram, regulāri bija parādi 
par enerģiju, tā arī katram no mums. 
Par laimi, rūpnīcu neļāva izsaimnie-
kot, iekārtas izpārdot, tāpēc tai bija 
iespēja atgūties un pēc privatizācijas 
sākt jaunu dzīves posmu.

Tās rūpnīcas, kuras spējušas iz-
dzīvot un attīstīties, kā arī ražotnes, 
kas šeit sāka strādāt jau neatkarīgajā 
Latvijā, ir un būs galvenais mūsu pil-
sētas balsts. Tāpēc Olaines nākotne 
man izskatās visai cerīga.

OLAINES TAUTFRONTIEŠI

Atmiņas 
par neatkarības 
laiku Olainē
2016. gada februārī, aizsākot rubriku “Olaine atceras”, mūsu iecere bija atskatī-
ties uz Olaines tapšanu pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados. Katrā avīzes nu-
murā publicējām vienu stāstu par kādu no tiem olainiešiem, kuri ir pieredzējuši 
un piedalījušies pašos pirmajos Olaines tapšanas gados. Šie atmiņu stāsti pērn 
kļuva par daļu no Olaines piecdesmitgades svinībām.

Jānis Strazds – viens no Olaines tautfrontiešiem.

150 000 cilvēku lielā sanāksme 1988. gada 7. oktobrī Mežaparkā  
Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresā. Latvieši un citu tautību 
cilvēki prasīja, lai Padomju Savienības vadība dod Latvijai saimniecisko 
pašnoteikšanos.
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OLAINES NOVADA UZŅĒMĒJS

Olaines novada Uzņēmējdarbības at-
balsta centrs (ONUAC) turpina apko-
pot informāciju par novada mājražo-
tājiem un pakalpojumu sniedzējiem 
un aicina pieteikt savu pakalpojumu 

un/vai produktu, rakstot uz e-pasta 
adresi onuac@olaine.lv.

ONUAC 2018. gadā uzsāk veidot 
komercdarbības nekustamā īpašuma 
datu bāzi komercdarbības veikšanai 

novadā un aicina nekustamā īpašuma 
(zeme, ražošanas ēkas) īpašniekus iesū-
tīt savus piedāvājumus nekustamā īpa-
šuma nomai un/vai pārdošanai, rakstot 
uz e-pasta adresi onuac@olaine.lv.

Informējam, ka SIA “Olaines ve-
selības centrs” ir mainījis savu no-
saukumu uz “OlainMed”. Līdz ar 
nosaukuma maiņu, izstrādāts arī 
jauns uzņēmuma logo.

“Uzņēmuma nosaukuma maiņa 
ir tikai viens no soļiem pārmaiņu 
ceļā, ko tagad piedzīvo mūsu poli-
klīnika,” skaidro tās izpilddirektore 
Darja Cvetkova. Viņa piebilst, ka, no 
vienas puses, medicīnas iestāde ir  
a/s “Olainfarm” grupas uzņēmums, 
kas atrodas Olainē un grib saglabāt 

savu lokālo identitāti un piederību 
pilsētai, no otrās puses, tas ir me-
dicīnas nozares pārstāvis: “Jauns 
nosaukums “OlainMed” to visu 
harmoniski apvieno. Drīz vien pēc 
būvniecības ieceres saskaņošanas 
poliklīnikā sāksies vērienīgas re-
konstrukcijas darbi. Tikmēr turpi-
nām paplašināt iedzīvotājiem pie-
ejamo pakalpojumu klāstu. Tikko 
mums izdevās vienoties ar kardio-
logiem no P.  Stradiņa universitātes 
slimnīcas par pakalpojumu sniegša-
nu Olainē.”

Līdz ar to jau no februāra Olainē būs 
iespējams saņemt gan kardiologa kon-
sultāciju, gan veikt sirds un asinsvadu 
funkcionālus izmeklējumus – tādus kā 
veloergometrija, Holtera monitorēša-
na un ehokardiogrāfija. Pierakstīties 
uz šiem pakalpojumiem varēs, zvanot 
pa tālruni 67 962 764.

Saskaņā ar “Lursoft” datiem 
2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, 
jauno uzņēmumu skaits palielinājies 
57 Latvijas pašvaldībās, četrās tas pa-
licis nemainīgs, savukārt 58 pašvaldī-
bās atspoguļojusies vispārējā tenden-
ce valstī jauno uzņēmumu skaitam 
samazināties. Olaines novadā no 
jauna reģistrēto uzņēmumu skaits 
pērn likvidēto kompāniju skaitu 
pārsniedzis par 12  komersantiem  – 
109 pret 97.

2017. gadā nebija izteiktu tendenču 
par jaundibināto uzņēmumu noza-
rēm. Virkne uzņēmumu izveidoti 
būvniecības, dažādu produktu vai-
rumtirdzniecības un pakalpojumu 
sniegšanas jomā. Kā liecina “Lursoft” 
dati, Olaines novads jaunreģistrēto 

uzņēmumu skaita ziņā 2017. gadā 
apsteidzis pat atsevišķas Latvijas lielās 
pilsētas, piemēram, Rēzekni, Valmie-
ru un Ventspili.

Raugoties uz 2017. gadā reģistrēto 
jauno un likvidēto uzņēmumu attie-
cību, jānorāda, ka pozitīva tendence 
pagājušajā gadā bijusi tikai 20 pašval-
dībās. Olaines novads ir starp tām. Po-
zitīvā tendence skaidrojama ar uzņē-
mējiem pievilcīgo novada ģeogrāfisko 
atrašanās vietu, lidostas un maģistrālo 
ceļu tuvumu, kā arī labvēlīgu uzņēmēj-
darbības vidi.

Olaines novadā 2017. gadā aktīvo 
uzņēmumu skaita uz 1000 iedzīvo-
tājiem rādītājs bijis viens no desmit 
augstākajiem valstī – 82,8 uzņēmumi. 
Kopumā 2017. gada decembrī novadā 
bija 1674 aktīvi uzņēmumi.

2017. gadā Olaines novadā 
reģistrēti 109 jauni uzņēmumi

AICINĀJUMS!

SIA “Olaines veselības centrs” maina savu nosaukumu

U zņēmums “PhramIdea”, vie-
nīgais sterilo zāļu ražotājs 
Latvijā, darbojas Olaines In-

dustriālajā parkā. Te izvietotas labora-
torijas un ražotne, kurā 10 gadu laikā 
investēti 10 miljoni eiro, un nupat pa-
beigta otrās ražošanas līnijas izveide, 
kas ir modernākā visā Baltijā.

2017. gadā uzņēmums ticis pie Eks-
porta izcilības balvas un ieguvis 3. vietu 
LIAA rīkotajā Eksporta un inovācijas 
balvas konkursā. Aicinājām uz sarunu 
“PharmIdea” izveidotāju un valdes lo-
cekli Vitāliju Skrīveli, lai noskaidrotu, 
kā salīdzinoši mazam uzņēmumam no 
Latvijas izdevies kļūt par vienu no eks-
porta līderiem.

– Pastāstiet, kāda ir sterilās ražoša-
nas būtība, ar ko tā atšķiras no citiem 
medikamentu ražošanas veidiem? 

– Cilvēks ir lielākais piesārņojuma 
avots, tāpēc sterilo zāļu ražošanā būtis-
ki izmantot tehnoloģijas, kur cilvēkam 
nav tiešas saskares ar preparātiem. 
Mums šobrīd ir divas ražošanas līni-
jas, no kurām jaunākajā tiek izmantota 
izolatora tehnoloģija. Ražošanas laikā 
cilvēks atrodas aiz stikla sienas un vi-
sas darbības veic ar speciāliem cim-
diem. Mēs esam vienīgie Baltijā, kas 
izmanto šādu tehnoloģiju. Izolatoru 
tehnoloģijas ieviešana ir ļoti dārgs pro-
jekts, toties nodrošina īpašu drošību 
sterilo zāļu ražošanā.

– Kāpēc izvēlējāties darboties tieši 
sterilo zāļu ražošanā, kuras uzsākša-
nai vajadzīgas lielas investīcijas?

– Zāļu industrijā 90% tirgus veido 
tablešu ražošana, tāpēc, lai spētu veik-
smīgi konkurēt globālajā tirgū, mums 
bija svarīgi atrast pietiekami šauru 
nišu. Izvēlējāmies ražot maza tilpuma 
un augsta ienesīguma injekciju šķīdu-
mus – hospitālajā ginekoloģijā, reani-
mācijā un onkoloģijā, kur viena flako-
na cena ir no 20 līdz 100 eiro. Tas ļauj 
mums pie mazākiem ražošanas apjo-
miem sasniegt labākus peļņas rādītājus 
un vienlaikus samazina konkurenci.

2005. gadā, kad uzņēmums tika iz-
veidots, mēs paši vēl neražojām, bet 
nodarbojāmies ar projektu menedž-
mentu, savienojot Rietumu farma-
ceitisko firmu vajadzības pēc jaunu 
produktu izstrādes ar Latvijas zinātnis-
kajām kapacitātēm. Taču sapratām, ka 
tas ir skarbs bizness, jo ikreiz izstrāde 
jāsāk no nulles, bet atdeve, salīdzinot 
ar ieguldīto darbu, nav pietiekami liela. 

Tāpēc 2007. gadā ekonomiskā uz-
plaukuma iespaidā mēs nolēmām 
izveidot nelielu ražotni, lai varētu 
piedāvāt jau gatavus paraugus ar visu 
dokumentāciju, kas pavērtu lielākas 
peļņas iespējas. Tam bija labvēlīgi 
apstākļi, jo Latvijā sterilās ražotnes 
bija likvidētas, taču labu speciālistu 
joprojām netrūka. Tobrīd bija pieeja-

mi Eiropas struktūrfondi, arī bankas 
labprāt deva kredītus, un mums izde-
vās piesaistīt 4,5 miljonus eiro. Ražot-
ni pabeidzām 2008. gada oktobrī, tieši 
brīdī, kad “Lehman Brothers” paziņo-
ja par bankrotu.

– Sākās krīze. Kā jums izdevās to 
pārvarēt?

– Tie bija grūti laiki, jo farmācijas 
kompānijas samazināja savus pētnie-
cības budžetus, arī bankas start up 
uzņēmumiem vairs naudu nevēlējās 
piešķirt. Taču izdzīvojām, daļēji pa-
teicoties tam, ka 2012. gadā mums 
izdevās piesaistīt stratēģisko partneri 
no Krievijas. Šobrīd esam māsas uz-
ņēmums Krievijas farmaceitiskajai 
kompānijai “MIRFARM”, pildot tā in-
jekciju izstrādes centra funkcijas, bet 
vienlaikus arī darbojamies patstāvīgi 
ar saviem projektiem. Katru gadu pa-
pildinām sortimentu ar diviem trim 
jauniem produktiem un 30% no sava 
apgrozījuma reinvestējam uzņēmumā, 
galvenokārt jaunu produktu izstrādē. 
Tāpēc pērn pie apgrozījuma vairāk 
nekā 3 miljoni uzņēmuma peļņa bija 
nepilni 100 000 eiro.

– Kāda izskatās jūsu pašreizējā eks-
porta karte?

– Pašlaik savu produkciju piegādā-
jam uz 24 tirgiem, bet 26 vēl notiek 
reģistrācijas process. Mēs strādājam 
piecos lielajos reģionos – Eiropa, 

Tuvie Austrumi, Ziemeļāfrika, Dien-
vidamerika, kā arī Dienvidaustrum-
āzija. Ja raugāmies uz valstīm, tad 
lielākie tirgi ir Turcija, Krievija un 
Lielbritānija. Esam pirmie no Lat-
vijas, kas saņēmuši labas ražošanas 
prakses sertifikātus Turcijā, Dienvid-
korejā un Saūda Arābijā.

– Tas nozīmē, ka neviens cits Latvi-
jas farmācijas uzņēmums pirms jums 
šajos tirgos nav mēģinājis ieiet?

– Farmācijā tas ir lēns process, kas 
jāuzsāk ļoti savlaicīgi. Mēs, būdams 
mazs uzņēmums, cenšamies to darīt 
gudri – parasti rindā uz inspekciju 
jāstāv trīs līdz četri gadi, taču, pie-
saistot lokālo partneri, kam dodam 
tiesības tirgot mūsu produkciju un 
reģistrēt to uz sava vārda, visus pro-
cesus iespējams noorganizēt daudz 
ātrāk, arī veiksmīgāk sagatavoties 
inspekcijai. 

Mums jārēķinās, ka ekonomika 
ir ļoti liberāla un konkurence – glo-
bāla, līdz ar to jebkurš uzņēmums 
var ienākt jebkuras valsts tirgū, un 
mums jākonkurē ar ražotājiem no 
Čehijas, Argentīnas, Kanādas vai 
Indijas. Globālajā konkurencē mūsu 
vājais punkts ir vietējā tirgus mazais 
patēriņš. Piemēram, Indijas ražotāji, 
pateicoties savam 1,3 miljardu cil-
vēku lielajam tirgum, var “uzaudzēt 
muskuļus”, “noslīpēt” tehnoloģijas 

un panākt lētu un efektīvu ražo-
šanu, bet mums pēc tam ar viņiem 
jākonkurē eksportā – tas nebūtu ie-
spējams, ja mēs nedarbotos šauras  
nišas ietvaros.

– Kāda ir jūsu stratēģija, ieejot jau-
nos eksporta tirgos?

– Šobrīd skatāmies uz to valstu 
tirgiem, kur iedzīvotāju skaits ir virs 
10 miljoniem. Pēc tam izvēlamies ni-
šas produktu – parasti tādu, kam pēc 
trim četriem gadiem beigsies patents, 
jo apmēram tik ilgs laiks paiet produk-
ta izstrādei un reģistrācijai. Patenta 
darbības beigas nozīmē, ka to var ražot 
jebkurš – ja populārākajiem medika-
mentiem tas nozīmē uzreiz 100 kon-
kurentus, tad mūsu nišas produktiem 
tie būs trīs četri konkurenti. Izdarot 
izvēli, rēķinam, lai, iegūstot 5% no 
tirgus, varētu panākt apgrozījumu vis-
maz miljona eiro apmērā, jo izstrā-
des izmaksas ir 400–700  000  eiro, 
bet reģistrācijas izmaksas – vēl 
200 000 eiro. Tāpēc meklējam dažā-
das iespējas – piesaistām investorus, 
ar ko pēc tam dalāmies peļņā, vai arī 
mēģinām atrast lielākus sadarbības 
partnerus, kas spēj vienā reģionā 
noklāt vairākas valstis. Piemēram, 
mums ir līgums ar Jordānijas uzņē-
mumu, kas ir pārstāvēts 19 valstīs.

Turpinājums 4. lpp.

Eksporta veiksmes pamatā – 
īstā niša un tirgus daudzveidība

Uzņēmējs VITĀLIJS SKRĪVELIS (attēlā) atzīst – ja izdotos kaut ar vienu  
produktu tikt Ķīnas tirgū, tas Latvijas uzņēmumam “PharmIdea” varētu 
nozīmēt papildu 10 miljonu eiro apgrozījumu gadā.

Uzņēmums: SIA “Pharmidea”

Valdes priekšsēdētājs: Iskandar Ismagilov

Valdes loceklis 
un izpilddirektors: Vitālijs Skrīvelis

Darbības joma: sterilo zāļu formu izstrāde, ražošana un pārdošana



Turpinājums no 3. lpp.

Grūti ieiet lielajos Dienvidamerikas 
tirgos, jo tur ir labi attīstīta vietējā in-
dustrija un ļoti stingras prasības, pie-
mēram, ka pēc 3 gadiem jāatdod ra-
žošanas tehnoloģija vietējai rūpnīcai. 
Mums ir jāspēj šajos 3 gados gūt peļņu. 
Uz ASV kā tirgu gan pagaidām neska-
tāmies, jo tur tirgus ieiešanas barjeras 
ir ļoti augstas un gaidīšanas laiki – ne-
samērīgi ilgi. 

Šajā biznesa jomā jābūt ļoti pacietī-
gam. Tam, ko mūsu tirdzniecības cil-
vēki dara šogad, rezultāti būs tikai pēc 
diviem vai trim gadiem. 

– Kā jūs meklējat jaunus sadarbī-
bas partnerus?

– Liela daļa partneru atrod mūs paši. 
Mēs liekam informāciju par sevi un 
saviem produktiem gan starptautiskās 
datubāzēs, gan regulāri atjaunojam 
informāciju uzņēmuma mājaslapā 

www.pharmidea.lv. Bieži slimnīcām 
nepieciešami specifiski preparāti, un 
tās meklē informāciju internetā, tādā 
veidā atrodot mūs.

Tāpat arī katru gadu braucam uz 
starptautiskām farmācijas izstādēm, 
kur triju dienu laikā iespējams tikties 
pat ar 60 potenciālajiem sadarbības 
partneriem. Retos gadījumos mēs 
paši braucam tālās vizītēs, lai tiktos 
ar sadarbības partneriem. Vai part-
neris izrādīsies uzticams, tā zināmā 
mērā ir laimes spēle, jo uz katru 
valsti aizbraukt un pārbaudīt mums 
pašlaik nav iespēju. 

– Šobrīd orientējaties uz jaunat-
tīstības valstu tirgiem. Vai tie ir per-
spektīvāki par Eiropu?

– Eiropā šobrīd ir ļoti zemas cenas, 
attīstīto valstu veselības aizsardzības 
budžeti ir pārslogoti, trūkst naudas, jo 
cilvēki tur dzīvo ilgāk un viņiem nepie-
ciešama arī ilgāka ārstēšana. Parasti Ei-

ropas valstīs slimnīcas apvienojas pirk-
šanas grupās un slēdz ar uzņēmumiem 
ilgtermiņa kontraktus par zemām 
cenām, tāpēc šis tirgus vairs nav tik 
atraktīvs, un mēs skatāmies uz eksotis-
kākām valstīm, piemēram, Vjetnamu, 
kas, lai cik tas nebūtu pārsteidzoši, ir 
gatava pirkt Eiropā ražotas zāles par 
augstāku cenu nekā Vācija. 

– Vai jums ir kādas iestrādnes arī 
attiecībā uz Ķīnu, un ko iekļūšana 
šajā tirgū nozīmētu jūsu biznesam?

– Šobrīd strādājam pie pilotpro-
jekta – mūs izvēlējās kā iespējamos 
ražotājus preparātam, kas domāts 
priekšlaicīgu dzemdību novēršanai. 
Ja projekts īstenosies veiksmīgi, būs 
jādomā, kā vajadzīgos daudzumus 
saražot. Iespējams, būs jāautomatizē 
kādi procesi vai jāatsakās no neren-
tablāku zāļu ražošanas. Tāpat vari-
ants varētu būt kontraktražošana citu 
Eiropas valstu ražotnēs. Ķīna tikai ar 

vienu nišas produktu var mums nest 
apgrozījumu 10 miljoni gadā. 

– Nākamgad plānojat palielināt ne 
tikai apgrozījumu līdz 7 miljoniem, 
bet arī vairot darbinieku skaitu. Vai 
darbinieku piesaiste nerada izaicinā-
jumus?

– Darba roku trūkst. Trūkst analī-
tiķu, ražošanas tehnologu, dokumen-
tācijas rakstīšanas speciālistu, kas var 
iedziļināties procesā un to saprotamā 
valodā aprakstīt, trūkst arī mehāniķu, 
kas uztur sistēmas, regulē un remontē 
tehnoloģijas iekārtas.

Laba sadarbība izveidojusies ar Olai-
nes Mehānikas un tehnoloģijas kole-
džu, kuras audzēkņus labprāt ņemam 
pie sevis praksē. 

Vienlaikus nākas tomēr domāt 
par speciālistu piesaisti no ārvalstīm. 
Caur Latvijas Ķīmijas un farmācijas 
uzņēmēju asociāciju mēs šobrīd mē-
ģinām panākt, lai Baltkrievijas un 

Ukrainas pilsoņiem tiktu atvieglots 
vīzu režīms, jo šajās valstīs cilvēkiem 
ir laba tehniskā bāze un vienlaikus 
algas līmeņa ekspektācijas krietni 
zemākas nekā spāņiem un grieķiem, 
kas šobrīd saskaras ar bezdarbu.

– Kādi ir jūsu nozīmīgākie plāni 
nākamajiem pieciem gadiem?

– Mēs nupat esam pabeiguši 6 mil-
jonu investīciju otrajā ražošanas līnijā, 
kas ir drosmīgs atvēziens tik mazam 
uzņēmumam. Pēc diviem gadiem 
plānojam veikt nākamās apjomīgās 
investīcijas divās iekārtās, lai palieli-
nātu jaudu. Mūsu galvenie investīciju 
virzieni šobrīd ir tieši ražošanas jaudu 
palielināšana, kā arī abu laboratoriju – 
pētnieciskās un analītiskās – pastipri-
nāšana. Morāli esam nobrieduši uzsākt 
vēl sarežģītāku produktu izstrādi, kas 
varētu būt saistīti ar biotehnoloģijām, 
taču mums vēl daudz jāmācās un jāpa-
stiprina cilvēku kapacitāte.
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A izvadītais salidojums pul-
cēja Ķeguma, Aizraukles, 
Skrīveru, Birzgales, Talsu, 

Mārupes, Ogres, Jelgavas, Siguldas 
un Jaunolaines senioru biedrības. 
Kopumā pasākumu apmeklēja vai-
rāk nekā 130 dalībnieku.

Pasākuma idejas autore un vadītā-
ja – Olaines novada senioru biedrības 
“Liepas” valdes priekšsēdētāja – salido-
juma dalībniekiem atklāja savas idejas 
skaidrojumu: “Vēlme organizēt šādu 
pasākumu un satikties radās spontāni, 
jo gribējās revanšēties dažādos laikos 
un dažādās vietās satiktām biedrībām, 
kuras izrādījušas draudzīgu attieksmi, 
veltījušas laiku, lai parādītu mums 
savu pilsētu, aicinājušas piedalīties 
sporta, atpūtas vai sadziedāšanās pa-
sākumos vai ar kurām vienkārši bijusi 
citāda veida sadarbība.”

Pasākuma laikā Olaines novada 
senioru biedrības “Liepas” valdes 
priekšsēdētāja īsumā pastāstīja par 
biedrības dibināšanu, astoņu gadu 
laikā paveikto, par telpām, kuras sa-
ņemtas lietošanā no Olaines novada 
pašvaldības un dažādos veidos – gan 
ar projektiem, gan pašu spēkiem – 
savestas kārtībā. 

Pasākuma ietvaros notika kon-
certs, kurā piedalījās Olaines Kul-
tūras nama eksotisko deju kolektīvs 
“Oriental Flowers” un Jaunolaines 
Kultūras nama senioru vokālais 
ansamblis “Sarma”. Pēc koncerta 
sekoja īsas draugu biedrību prezen-
tācijas, apsveikumi un pateicības. 
Pasākuma neoficiālā daļa sākās ar 
polonēzi, pēc kuras par muzikā-
lo noformējumu parūpējās Ēriks 
Gruzniņš.

“Pulkā nāku, pulkā teku...”

Atzīmējot Latvijas simtgadi, visa 
gada garumā Olaines novada kultū-
ras un izglītības iestādes rīkos dažā-
dus izzinošus un izklaidējošus pasā-
kumus patriotiskās noskaņās.  

Olaines 1. vidusskolā visas klases šogad 
aicinātas iesaistīties labo darbu marato-
nā, kas uzsākts jau decembrī ar ikgadējo 
labdarības nedēļu “Atver sirdi!”. Skola 
aicinājusi katru klasi atrast savu pa-
veicamo labo darbu un par to pastāstīt 
pārējiem.

Lai akcentētu, ka valsti veido cilvē-
ki un mums apkārt ir daudz iedves-
mojošu personību, skola rosina klases 
šogad veidot tikšanos ar šādām per-
sonībām, savukārt mācību ekskursi-
jās plānots apmeklēt tās Latvijas vie-
tas un kultūrvēsturiskos objektus, kur 
iepriekš nav būts. Visa gada garumā 
skolā tiks demonstrētas arī Latvijas 
simtgadei veltītās filmas. 
• Olaines 2. vidusskolas Latvijas 

simtgadei veltīto pasākumu vidū 
būs skolas ekopadomes rīkotā akcija 

“100 labi darbi Latvijai”, kā arī skolas 
muzeja gatavotais pasākumu cikls 
dažādu klašu grupām. 

 Šogad ikviens skolas pedagogs gata-
vos īpašu mācību stundu vai pasā-
kumu tēmas “Māci audzinot! Latvi-
jai 100” ietvaros. Starp paredzētajām 
stundu un pasākumu tēmām būs 
15 Latvijas dārgumi, kuri ir iekļauti 
UNESCO sarakstā, “Latvija caur pa-
saku”, “Ievērojamie valsts darbinieki 
1918. gadā”, “Cilvēki, kas nes Latvijas 
vārdu”, “Stafetes Latvijai” u.c.

• Olaines Mehānikas un tehnoloģijas 
koledža Latvijas simtgadei par godu 
vēl šoziem organizēs Sniega dienu, 
bet maijā – orientēšanās sacensības 
“Noskrien pilsētu”, kā arī ķīmiķu mē-
nesim veltītu lielāku pasākumu, kuru 
caurstrāvos valsts jubilejas motīvs. 
Koledža piedalīsies arī LR Proklamē-
šanas dienai veltītajos Baltā galdauta 
svētkos, savukārt tās audzēkņu an-
samblis “Skandijs” uzstāsies vairākos 
ar Latvijas simtgadi saistītos pasāku-
mos visa gada garumā.

• Olaines pirmsskolas izglītības ies-
tāde (PII) “Zīle” ar saviem audzēk-
ņiem šogad turpinās apgūt latvisko 
dzīvesziņu, stiprināt latviskās tra-
dīcijas un izkopt savējās – iestādes 
tradīcijas.

 Sagaidot Baltā galdauta svētkus, 
26.  un 27.  aprīlī plānots organizēt 
bērnu deju koncertus vecākiem, bet 
rudens pusē “Zīlē” ar tematisku kon-
certu uzstāsies viesmākslinieki. 

 Savukārt ikdienā kopā ar ābeces va-
roņiem Liniņu ģimeni, kuri nolēmu-
ši dzīvot laukos latviskā un ekoloģis-
kā vidē, bērni virtuāli eksperimentēs 
ar senajiem darbarīkiem, prasmēm 
un zināšanām. 

• Olaines PII “Dzērvenīte” par šī un 
nākamā mācību gada galveno uz-
devumu izvirzījusi savu izglītojamo 
nacionālās identitātes un valstiskās 
apziņas stiprināšanu.

• Katru mēnesi pasākumu cikla “Pie-
augušie bērniem” laikā tiks rīkoti 
koncerti ar latviešu komponistu un 
izpildītāju piedalīšanos. LR Prokla-

mēšanas dienas pasākumu ietvaros 
“Dzērvenītes” bērni piedalīsies kopī-
gajā svētku koncertā. Tāpat grupiņās 
notiks “Ciemošanās pie draugiem”, 
lai pilnveidotu bērnu izpratni par 
valsts svētkiem, telpu noformēšanu 
un svētku sagaidīšanu.

 Savukārt gada noslēgumā, uzstā-
joties ar Ziemassvētku koncertiem 
Olaines Sociālās aprūpes centrā, 
bērni mācīsies uzņemties rūpes par 
līdzcilvēkiem. 

• Olaines Kultūras centrs jau 24. feb-
ruārī ar izgaismotu Olaines meža-
parku un balli, kurā spēlēs grupas 
“Galaktika” un “MC orķestris”, atzī-
mēs Olaines 51. jubileju.

 4. maijā gan Olaines kultūras namā, 
gan Jaunolaines kultūras namā no-
tiks Baltā galdauta svētku svinības. 

 11.  augustā Olaines kultūras namā 
grupas “Lauku muzikanti” pavadībā 
varēs kārtīgi izpriecāties simtgades 
zaļumballē “Ziņģējam to ziņģi”.

 Savukārt novembrī iedzīvotāji varēs 
piedalīties virknē Lāčplēša dienai un 

Latvijas jubilejai veltītu pasākumu. 
Ar pilnu pasākumu programmu ie-
spējams iepazīties Olaines Kultūras 
centra mājaslapā – olaineskultura.lv.

• Olaines Vēstures un mākslas mu-
zejā 19. maijā norisināsies Muzeju 
nakts, kuras tēma šogad ir “Šūpu-
lis”,   godinot tos, kuri izauklē un 
ceļā palaiž cilvēkbērnus, idejas un 
lielus darbus. 

 Visiem interesentiem no maija līdz 
pat oktobrim būs iespēja doties īpa-
šās ekskursijās muzeja gidu pavadī-
bā pa Olaines pilsētu un novadu. 

 11. novembrī ar kauju rekonstrukci-
ju muzejs atklās Pirmā pasaules kara 
izziņas maršrutu Jelgavas ielā 5. 

 Skolēniem visu gadu būs iespēja 
apmeklēt nodarbības, kuru ietvaros 
tiks stāstīts gan par Brīvības cīņām 
Olaines novadā, gan par to, kas ir 
Latvija un Latvijas svētki. 

Sekot aktivitātēm 
var muzeja mājaslapā: 

www.olainemuzejs.lv.

Kā Latvijas simtgadi svinēs Olaines novadā

13. janvārī Jaunolaines Kultūras namā aizvadīts Olaines novada senioru 
biedrības “Liepas” organizēts draugu biedrību salidojums. 
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Pierīgā jaunais gads iesākts ar 
lieliem plāniem tūrisma nozarē. 
19. janvārī parakstīts sadarbības lī-
gums starp vairākiem Pierīgas no-
vadiem, tai skaita Olaines novadu, 
kas turpmāk paredz dažāda veida 
aktivitātes nozares stiprināšanai.

P ēdējo gadu tendences tūrismā 
rāda, ka nozari vieglāk attīstīt, 
apvienojoties vairākiem nova-

diem. Visbiežāk šāda veida sadarbībai 
par pamatu ir vienotas mārketinga 
aktivitātes un kopēja atpūtas piedāvā-
juma popularizēšana. 

19.  janvāris kļuvis par atskaites 
punktu un vēsturisku mirkli sešiem 
Pierīgas novadiem. Svinīgajā pasā-
kumā Ķekavas, Mārupes, Babītes, 
Olaines, Ozolnieku un Jelgavas no-
vadu vadītāji un trīs vietējās rīcības 
grupas – biedrības “Pierīgas partnerī-
ba”, “Lauku partnerība “Lielupe”” un 
“Partnerība Daugavkrasts” – paraks-
tīja sadarbības līgumu par kopīgām 
aktivitātēm tūrisma nozares stiprinā-

šanai. Par pamatu sadarbības līguma 
slēgšanai ir Lauku atbalsta dienesta 
apstiprināts projekts “Tūrisms kopā”, 
Nr. 17-00-A019.332-000005, kas tiks 
īstenots Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam programmas 
pasākumā “Starpteritoriālā un starp-
valstu sadarbība” LEADER sadaļā. 

Projekts paredz ne tikai mārke-
tinga aktivitātes, bet arī vienotas 
infrastruktūras uzlabošanu un vi-
des objektu uzstādīšanu. Piemēram, 
tā ietvaros līdz 2019. gada beigām 
tiks izstrādāta tūrisma stratēģi-
ja, organizētas gidu apmācības un 
konkurss skolēniem, plānoti jauni 
maršruti, veidoti video, apvienotas 
interaktīvās kartes, uzstādīti lielfor-
māta fotorāmji un vides objekti. Ie-
cerēts, ka šīs aktivitātes dos papildu 
impulsu tūrisma attīstībai šajā re-
ģionā, un tas ir ļoti svarīgi tieši tiem 
novadiem, kuri ģeogrāfiski atrodas 
vistuvāk galvaspilsētai. 

Svinīgajā pasākumā Olaines priekš-
sēdētāja pirmā vietniece I.  Purviņa 

savā uzrunā teica:  “Jau vairāku gadu 
garumā veiksmīgi sadarbojamies ar 
kaimiņu novadiem, un esmu pārlie-

cināta, ka arī šī projekta rezultātā  kai-
miņš no kaimiņa ņems labo piemēru 
un iedzīvotājiem būs interesantas vie-

tas, ko apskatīt, izzināt un kur atpūsties. 
Šis projekts notiek mums visiem zīmīgā 
laikā – valsts simtgadē. Lai izdodas!

Olaines novada pašvaldība ir radījusi 
jaunu, īpaši jauniešiem domātu vietu 
“Popkorna skvērs” Veselības ielā  7, 
Olainē, pie esošā Jauniešu centra. 
Tajā ir vieta gan jauniešu kultūras, 
izglītojošiem un izklaides pasāku-
miem brīvdabā, gan nesteidzīgām sa-
runām, žurnālu un grāmatu lasīšanai 
un vienkārši atpūtai. 

““Popkorna skvērs” ir tapis pēc pašu 
jauniešu iniciatīvas un daudzām sa-
runām par viņu vēlmēm, vajadzībām 
un reālajām iespējām. Īpašs prieks, 
ka mums ir izdevies atrast publiskai 
vietai piemērotus šūpuļtīklus, jo tā 
bija viena no galvenajām un grūtāk 
īstenojamajām jauniešu vēlmēm. 
Novēlu, lai laukums dod vēl vairāk 
iedvesmas novada jauniešiem būt 
aktīviem un īstenot savas idejas,” 
stāsta Attīstības nodaļas vadītājs 
Kristaps Kauliņš. Projekta laikā ir 

izbūvēta neliela skatuve ar skatītā-
ju soliņiem, šūpuļtīkli, brīvdabas 
galda teniss, kā arī grāmatu maiņas 
punkts. Plānots, ka maijā skvērā no-
tiks pirmie pasākumi. Iecerētas vai-
rākas Olaines jauniešu uzstāšanās, 
teātra izrādes, dzejas lasījumi un ci-
tas aktivitātes, balstoties uz jauniešu 
vēlmēm un iniciatīvām. Par pasāku-
miem interesenti varēs uzzināt inter-
neta vietnē www.olainesjauniesiem.
lv, Jauniešu centrā un uz pašvaldības 
informācijas stendiem.

Projekta pieteikums “Popkorna 
skvēra labiekārtošana” (projekta 
Nr. 17-04-AL04-A019.2205-000004) 
sagatavots un guvis atbalstu vietē-
jās rīcības grupas biedrības “Pierī-
gas partnerība” sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas 2015.–
2020. gadam izsludinātajā projektu 
pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. 
Projekts īstenots Latvijas Lauku at-

tīstības programmas 2014.–2020. ga-
dam pasākumā “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai finansējumu un Olaines novada 
pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanu administrē Lauku atbalsta 
dienests.

“Popkorna skvēra” projekta kopējās 
izmaksas 22 721,16 eiro, publiskais fi-
nansējums 13 500,00 eiro, pašvaldības 
līdzfinansējums 9221,16 eiro.

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstī-
bai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisi-
jas tīmekļa vietnē šeit. 

Vairāk informācijas par atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem – 

biedrības “Pierīgas partnerība” 
mājaslapā un sociālajos portālos

“Ceram, ka jaunizveidotā pastaigu 
taka mudinās apkārtējos iedzīvotājus 
un viesus biežāk doties ārā un aktīvi 
atpūsties, veicinās veselīgu dzīvesvei-
du un iepriecinās ģimenes ar bērniem. 
Mūsu novads ir zaļš, bagāts ar skais-
tiem mežiem, kas mums visiem kopīgi 
jānovērtē, jāsaudzē un jāizmanto,” par 
taku stāsta Attīstības nodaļas vadītājs 
Kristaps Kauliņš.

Aicinām rūpēties par mežu, taku un 
labiekārtojuma elementiem, ievērojot 
atpūtas vietā izvietotos kārtības notei-
kumus un informējot par novērotajiem 
pārkāpumiem. 

Projekta pieteikums “Jaunolaines pa-
staigu takas labiekārtošana” (projekta  
Nr. 17-04-AL04-A019.2205-000003) sa-
gatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības 
grupas biedrības “Pierīgas partnerība” 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas 2015.–2020. gadam izsludi-
nātajā projektu pieteikumu iesniegšanas  

3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020.  ga-
dam pasākumā “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai finansē-
jumu un Olaines novada pašvaldības 
līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Sa-
vienības atbalsta piešķiršanu administrē 
Lauku atbalsta dienests. 

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
(ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tī-
mekļa vietnē šeit. 

Jaunolaines pastaigu taka kopējais 
finansējums 19999,24 eiro, publiskais 
finansējums 13 500,00 eiro, pašvaldības 
līdzfinansējums 6499,24 eiro.

Vairāk informācijas par atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem – 

biedrības “Pierīgas partnerība” 
mājaslapā un sociālajos portālos

Jaunolainē pabeigta 
veselīga dzīvesveida un pastaigu taka 
Olaines novada pašvaldība ir pabeigusi labiekārtošanas darbus Jaunolaines pa-
staigu takā. Iedzīvotāju iecienītajā 510 metru garajā takā ir izvietoti koši ozolkoka 
elementi līdzsvara, spēka un veiklības uzdevumiem, kā arī nesteidzīgai atpūtai. 
Taka atrodas mežā, netālu no Jelgavas šosejas, adresē Jaunolaine, Ālupi 1.

Olainē izveidota īpaša vieta 
jauniešiem – “Popkorna skvērs”

Parakstīts sadarbības līgums 
par kopīgām aktivitātēm tūrismā



6

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – 
bērni) reģistrācijas un uzņemšanas 
kārtību Olaines novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs (turp-
māk – pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestādes);

1.2. kārtību, kādā Olaines novada pašvaldī-
ba (turpmāk – pašvaldība) sedz izmak-
sas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai 
privātajai izglītības iestādei, kas nodro-
šina pirmsskolas izglītības program-
mas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 
12  stundas dienā) (turpmāk – privātā 
izglītības iestāde), par bērnu, kurš ap-
gūst licencētu pirmsskolas izglītības 
programmu, vai sedz izmaksas reģistrē-
tam bērnu uzraudzības pakalpojumu 
sniedzējam (reģistrēts Valsts izglītības 
informācijas sistēmā) (turpmāk – paš-
valdības atbalsts).

2. Pirmsskolas izglītības programmu bērni var 
apgūt:
2.1. pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādē;
2.2. pašvaldības izglītības iestādē, kas īste-

no pirmsskolas izglītības programmas 
(turpmāk – skola);

2.3. privātajā izglītības iestādē.
3. Bērns var pretendēt uz vietu pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādē arī tad, ja apgūst 
pirmsskolas izglītības programmu privātā iz-
glītības iestādē vai skolā vai saņem bērna uz-
raudzības sniedzēja pakalpojumus.

4. Pašvaldība finansē vai nodrošina pašvaldības 
atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma 
sniegšanai bērnam no pusotra gada vecuma 
līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

5. Bērnus ar speciālām vajadzībām uzņem iestā-
dē īstenotajā speciālās izglītības programmā 
atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem normatīva-
jiem aktiem.

6. Bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – ve-
cāks) pieteikumu vai iesniegumu, izņemot 
saistošo noteikumu 16., 24., 25. un 35. punktā 
noteiktajā gadījumā, var iesniegt:
6.1. personīgi – Olaines novada pašvaldī-

bā Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114 
(turpmāk – Pašvaldība);

6.2. elektroniski – interneta portālā  
www.epakalpojumi.lv.

II. BĒRNU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA  
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS APGUVEI  
PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS  
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

7. Bērnu pirmsskolas izglītības programmas ap-
guvei pašvaldības pirmsskolas izglītības ies-
tādē vecāks var reģistrēt no bērna dzimšanas 
(dzimšanas apliecības saņemšanas brīža) līdz 
pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

8. Personīgi reģistrējot bērnu pirmsskolas izglī-
tības apguvei, vecāks Pašvaldībā:
8.1. iesniedz pieteikumu (1. pielikums), 

norādot ne vairāk kā divas vēlamās 
pašvaldības pirmsskolas izglītības ies-
tādes prioritārā secībā un laiku (mā-
cību gadu un mēnesi), no kura nepie-
ciešama vieta pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē;

8.2. uzrāda vecāka personu apliecinošu do-
kumentu. Bērna likumiskais pārstāvis 
papildus uzrāda dokumentu, kas dod 
viņam tiesības rīkoties bērna interesēs;

8.3. pārbauda izdrukātajā pieteikumā ie-
rakstīto ziņu atbilstību, apstiprina to ar 
savu parakstu un saņem vienu pieteiku-
ma eksemplāru.

9. Elektroniski reģistrējot bērnu pirmsskolas 
izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē, vecāks reģistrējas interne-
ta portālā www.epakalpojumi.lv un aizpilda 
iesniegumu, norādot ne vairāk kā divas vēla-
mās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestā-
des prioritārā secībā un laiku (mācību gadu 
un mēnesi), no kura nepieciešama vieta paš-
valdības pirmsskolas izglītības iestādē.

10. Visi pieteikumi tiek reģistrēti pašvaldības 
bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei 
(turpmāk – Reģistrs) pieteikumu iesniegša-
nas secībā.

11. Bērni, kuriem nav piešķirta vieta pašval-
dības pirmsskolas izglītības iestādē vecāka 
norādītajā vēlamajā mācību gadā un mē-
nesī, tiek automātiski pārreģistrēti uz nā-
kamo mācību gadu, saglabājot pieteikumu 
reģistrācijas datumu. Sasniedzot obligātās 
pamatizglītības uzsākšanas vecumu, bērns 
tiek izslēgts no Reģistra.

12. Līdz vietas piešķiršanai pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādē vecākam tiesības, 
iesniedzot iesniegumu (2. pielikums), mainīt 
pieteikumā norādīto informāciju par vēla-
majām pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēm un laiku (mācību gadu, mēnesi), no 
kura bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas 
izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē, saglabājot pieteikuma re-
ģistrācijas datumu, kā arī atsaukt pieteikumu, 
iesniedzot iesniegumu (3. pielikums).

III. VIETU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
 PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS 
 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
13. Vietas piešķiršanu pašvaldības pirmssko-

las izglītības iestādēs izskata domes Soci-
ālo, izglītības un kultūras jautājumu ko-
miteja (turpmāk  – komiteja) un sniedz 
atzinumu, atbilstoši kuram Olaines novada 
domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks (turp-
māk – Amatpersona) pieņem lēmumu. 

14. Pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības 
programmas apguve bērnam tiek nodrošinā-
ta tikai vienā pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestādē vai skolā.

15. Amatpersona atbilstoši pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādēs un Reģistrā uzņema-
mo bērnu skaitam un vecumam (dzimšanas 
gadam) piešķir vietas šādā secībā:
15.1. bērniem, kuru vecāki ir personas ar 

I vai II grupas invaliditāti, ja bērnam 
dzīvesvieta deklarēta Olaines novada 
administratīvajā teritorijā;

15.2. bērniem, kuriem ar pedagoģiski medi-
cīniskās komisijas atzinumu speciālās 
programmas apguve nomainīta ar vis-
pārējo, ja bērni līdz tam izglītojās spe-
ciālās izglītības programmā, ja bērnam 
dzīvesvieta deklarēta Olaines novada 
administratīvajā teritorijā;

15.3. bērniem, kuru reģistrēšana Reģistrā 
ir veikta novēloti objektīvu apstākļu 
dēļ (piemēram, ar bāriņtiesas lēmu-
mu uz laiku no ģimenēm izņemti 
bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās 
aprūpes iestādē, aizbildniecībā pie-
ņemti bērni), ja bērnam dzīvesvieta 
deklarēta Olaines novada adminis-
tratīvajā teritorijā;

15.4. daudzbērnu ģimeņu bērniem, ja bēr-
nam un vismaz vienam vecākam dzī-
vesvieta ir deklarēta Olaines novada 
administratīvajā teritorijā (daudzbēr-
nu ģimene – ģimene, kuras aprūpē 
ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžu-
ģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši 
bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu 
uzskatāma arī pilngadīga persona, kas 
nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā 
iegūst vispārējo, profesionālo vai aug-
stāko izglītību);

15.5. bērnam, kura brālis (-ļi) vai māsa (-as) 
apmeklē konkrēto pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādi, ja bērnam dzī-
vesvieta deklarēta Olaines novada ad-
ministratīvajā teritorijā un pieteikums 
Reģistrā iesniegts ne vēlāk kā 3 (trīs) 
mēnešu laikā pēc dzimšanas; 

15.6. pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu 
bērniem uz vecāka darba tiesisko at-
tiecību nodibināšanas laiku, ja bērnam 
dzīvesvieta deklarēta Olaines novada 
administratīvajā teritorijā;

15.7. bērniem, kuru dzīvesvieta deklarē-
ta Olaines novada administratīvajā 
teritorijā, pieteikumu reģistrācijas 
secībā, atbilstoši vecāka norādītajai 
vēlamajai pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādei;

15.8. pārējiem bērniem pieteikumu reģistrā-
cijas secībā, ja Reģistrā vairs nav nevie-
na aktuāla pieteikuma par bērnu, kura 
dzīvesvieta deklarēta Olaines novada 
administratīvajā teritorijā.

16. Saistošo noteikumu 15.1.–15.4. un 15.6. pun-
ktā noteiktajā gadījumā vecākam personīgi 
jāiesniedz Pašvaldībā iesniegums (4. pieli-
kums) 10 dienu laikā no saistošo noteikumu 
8.1. punktā noteikta pieteikuma iesniegšanas. 
Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt dokumentus, 
kas apliecina minētajos punktos noteikto 
faktu, gadījumā, ja informācija nav pieejama 
pašvaldības datu bāzēs.

17. Piešķirot vietu, tiek ievērota vecāka norādī-
tā informācija par vēlamajām pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēm. Ja tas nav 
iespējams, Amatpersona var piešķirt bēr-
nam vietu citā pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības iestādē.

18. Ievērojot pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē uzņemamo bērnu skaitu un vecuma 
grupas, Amatpersonai ir tiesības izvērtēt un 
lemt par vietas piešķiršanu citā gadā dzimu-
šam bērnam apvienotā vecuma grupā.

19. Amatpersona saskaņā ar pieteikumā norādī-
to informāciju rakstiski paziņo vecākam par 
vietas piešķiršanu pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē. Paziņojumā norāda pieteik-
šanās termiņu, ne īsāku par 14 dienām no 
Amatpersonas lēmuma nosūtīšanas dienas, 
un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 
iesniedzamos dokumentus.

20. Ja vecāks paziņojumā par vietas piešķirša-
nu norādītajā termiņā pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādē nav iesniedzis 
saistošo noteikumu 24. punktā noteik-
tos dokumentus vai saistošo noteikumu 
21. punktā noteiktajā kārtībā nav atteicies 
no piešķirtās vietas, Amatpersona pieņem 
lēmumu un rakstiski paziņo vecākam par 
bērna izslēgšanu no Reģistra.

21. Ja vecāks atsakās (5. pielikums) no piešķirtās 
vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestā-
dē, kas pieteikumā:

21.1. ir norādīta kā viena no vēlamajām, 
bērns tiek izslēgts no Reģistra. Vecākam 
ir tiesības iesniegt jaunu pieteikumu 
bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītī-
bas apguvei pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē;

21.2. nav norādīta kā viena no vēlamajām, bēr-
nam tiek saglabāta vieta Reģistrā atbilsto-
ši pieteikuma reģistrācijas datumam līdz 
brīdim, kamēr tiek piešķirta vieta kādā 
no norādītajām vēlamajām pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēm.

22. Pašvaldība nodrošina Reģistra publisko pie-
ejamību mājas lapā internetā www.epakal-
pojumi.lv un publicē informāciju par Amat-
personas lēmumiem pašvaldības mājas lapā 
internetā www.olaine.lv.

IV. BĒRNA UZŅEMŠANAS 
 UN ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBA 
 PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS
 IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
23. Bērna uzņemšana pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādē notiek saskaņā ar Amatper-
sonas lēmumu par vietas piešķiršanu un ies-
tādes vadītāja rīkojumu.

24. Lai uzņemtu bērnu pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē, vecāks attiecīgās iestādes va-
dītājam personīgi iesniedz šādus dokumentus:
24.1. iesniegumu (6. pielikums);
24.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uz-

rādot oriģinālu;
24.3. bērna medicīnas karti (veidlapa 

Nr. 026/u).
25. Nepieciešamības gadījumā vecāks Pašval-

dībā var iesniegt iesniegumu (7. pielikums) 
par vietas maiņu pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei bērnam no vienas 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 
uz citu. Iesniegumi tiek reģistrēti iesniegša-
nas secībā, un Amatpersona iespēju robežās 
nodrošina vietas maiņu.

26. Ja bērns mācību gada laikā neapmeklē pašval-
dības pirmsskolas izglītības iestādi ilgāk nekā 
vienu mēnesi pēc kārtas bez attaisnojoša ie-
mesla, tad bērnu var atskaitīt no pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes ar pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, iepriekš 
rakstveidā brīdinot vecākus par bērna atskai-
tīšanu un uzaicinot 20 dienu laikā pēc brīdi-
nājuma saņemšanas sniegt rakstveida atbildi 
vai paskaidrojumu, ka arī informāciju par 
nepieciešamību turpmāk bērnam nodrošināt 
pirmsskolas izglītības programmas apguvi.

27. Ja bērns mācību gada laikā, pamatojoties uz 
ārsta izziņu, nepieciešamās ilgstošas ārstēša-
nās dēļ neapmeklē pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādi laika posmā, kas nav ilgāks 
par trīs mēnešiem pēc kārtas, vieta bērnam 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē tiek 
saglabāta ar pirmsskolas izglītības iestādes va-
dītāja rīkojumu.

28. Pašvaldībai ir tiesības pārtraukt pedagoģisko 
procesu pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs vai skolā. Pedagoģiskā procesa pār-
traukuma laikā nepieciešamības gadījumā 
bērniem nodrošina vietu citās pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs.

29. Pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai 
skolā vecāks bērnus reģistrē attiecīgajā skolā. 
Bērnu uzņemšana un atskaitīšana no skolas 
notiek saskaņā ar spēkā esošiem vispārējo 
izglītību reglamentējošiem normatīvajiem 
aktiem. Skola informē pašvaldību par bērnu 
reģistrēšanu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN1/2018
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2018. gada 17. janvāra ārkārtas sēdes lēmumu (1. prot., 4. p.)

Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu, Izglītības likuma 
17. panta 2.4 daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Informējam, ka Olaines novada pašvaldība 2018. gada 20. februārī rīkos šādu dzīvokļu īres tiesību 
izsoles uz 12 gadiem:
• Jelgavas ielā 3-29, Olainē, Olaines novadā (viena istaba);
• Zeiferta ielā 3-19, Olainē, Olaines novadā (divas istabas);
• Zeiferta ielā 3-21, Olainē, Olaines novadā (divas istabas).
Ar dzīvokļu izsoles noteikumiem no 2018. gada 31. janvāra varēs iepazīties:
• Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Zemgales ielā  33, 

Olainē, Olaines novadā;
• Olaines novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.olaine.lv/izsoles.

Informējam, ka sakarā ar remontdarbiem 
vasaras periodā paredzētas izmaiņas Olaines 
pirmsskolas izglītības iestāžu darba laikos.

Pirmsskolas izglītības iestādes bērnu apmeklēju-
miem būs slēgtas:
• OSPII “Ābelīte” – no 11.06.2018. līdz 

16.07.2018.;
• OPII “Zīle” – no 11.06.2018. līdz 16.07.2018.;

• OPII “Dzērvenīte” – no 17.07.2018. līdz 
20.08.2018.;

• OPII “Magonīte” – no 17.07.2018. līdz 
20.08.2018.
Olaines novada pašvaldības Sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komiteja noteikusi, ka 
strādājošo iestāžu administrācijām uz konkrē-
tu laiku ir tiesības pieņemt nestrādājošo iestāžu 
bērnus uz brīvajām vietām. 

2018. gada 17. janvārī

• Piekrist, ka persona iegūst īpašumā zemi dārz-
kopības sabiedrībā “VEF-Baloži”, Medemciemā.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Olai-
nes novada teritorijā atsavināmiem nekusta-
majiem īpašumiem: dārzkopības sabiedrībā 
“Atlantika”, Jāņupē; dārzkopības sabiedrībā 
“Vaivadi”, Vaivados.

• Piekrist, ka SIA saglabā īpašuma tiesības uz di-
viem zemes īpašumiem Olaines novadā.

• Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar 
SIA par nedzīvojamās telpas Meža ielā 2, Jaun-

olainē, iznomāšanu no 2018. gada 11. janvāra 
līdz 2021. gada 31. janvārim kabeļtelevīzijas 
pakalpojumu darbības nodrošināšanai Jaun-
olaines ciema iedzīvotājiem.

• Atcelt Olaines novada domes 2017. gada 
20. decembra sēdes lēmumu “Par Olaines 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kār-
tību” (18. prot., 6.1. p.). Apstiprināt sais-
tošo noteikumu Nr. SN1/2018 “Olaines 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kār-
tība” projektu.

30. Pirms iestāšanās pirmsskolas izglītības iestā-
dē, vecākiem obligāti jānoslēdz līgums ar Iz-
glītības iestādi (8. pielikums).

31. Bērnu atskaita no pirmsskolas izglītības iestā-
des ar vadītāja rīkojumu šādos gadījumos:
31.1. pēc vecāku rakstiska iesnieguma;
31.2. ja bērns ir saņēmis izziņu, ka apguvis 

obligāto pirmsskolas izglītību;
31.3. saistošo noteikumu 26. punktā noteik-

tajā gadījumā, ja vecāks nesniedz atbildi 
uz iestādes rakstveida brīdinājumu par 
bērna atskaitīšanu;

31.4. ja bērna uzvedība ir varmācīga attiecī-
bās ar pārējiem bērniem vai apdraud 
paša un pārējo bērnu drošību – saskaņā 
ar medicīnisko slēdzienu.

V. PAŠVALDĪBAS ATBALSTA 
 PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
 PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANAI 
 BĒRNAM PRIVĀTAJĀ IZGLĪTĪBAS 
 IESTĀDĒ VAI PIE PRIVĀTĀ BĒRNU 
 UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA 
 SNIEDZĒJA
32. Pašvaldības atbalsta apmēru vienam bērnam 

mēnesī pirmsskolas izglītības pakalpojuma 
nodrošināšanai privātajā izglītības iestādē vai 
pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja aprēķina atbilstoši normatīvajos ak-
tos noteiktajai metodikai un publicē tīmekļa 
vietnē www.olaine.lv. Pašvaldības atbalsta ap-
mēru nosaka katram budžeta gadam ar Olai-
nes novada domes lēmumu:
32.1. Privātajām izglītības iestādēm atbalsta 

apmēru nosaka:
32.1.1. bērniem vecumā no pusotra 
gada līdz četriem gadiem;
32.1.2. obligātās izglītības sagatavoša-
nas vecumā. 

32.2. Privātajiem bērnu uzraudzības pakal-
pojumu sniedzējiem atbalsta apmēru 
nosaka bērniem vecumā no pusotra 
gada līdz četriem gadiem.

33. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai tās attei-
kumu uz komitejas atzinuma pamata pieņem 

Amatpersona. Lēmumā norāda termiņu, uz 
kādu atbalsts tiek piešķirts. Par pieņemto lē-
mumu informē privāto izglītības iestādi vai 
bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, 
vecāku un pašvaldības grāmatvedību. 

34. Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojo-
ties uz vecāka iesniegumu (9. pielikums, 
10. pielikums).

35. Ja bērns, kura dzīvesvieta un viena vecāka 
dzīvesvieta deklarēta Olaines novada ad-
ministratīvajā teritorijā, apgūst pirmsskolas 
izglītības programmu citas pašvaldības teri-
torijā reģistrētā privātā izglītības iestādē vai 
pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja, tad iesniegumu par pašvaldības 
atbalsta piešķiršanu vecāks iesniedz Pašval-
dībā, iesniedzot to personīgi vai elektroniski 
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

36. Pašvaldības atbalstu piešķir pie šādiem nosa-
cījumiem:
36.1. bērnam un vismaz vienam vecākam 

dzīvesvieta ir deklarēta Olaines novada 
administratīvajā teritorijā;

36.2. bērns ir sasniedzis pusotra gada vecu-
mu;

36.3. bērnam nav nodrošināts pašvaldības fi-
nansēts pirmsskolas izglītības pakalpo-
jums un bērns ir reģistrēts uzņemšanai 
Olaines novada pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestādē;

36.4. ir noslēgts sadarbības līgums par 
pirmsskolas izglītības pakalpojuma 
nodrošināšanu starp Pašvaldību un pri-
vāto izglītības iestādi vai privāto bērnu 
uzraudzības pakalpojumu sniedzēju;

36.5. ir noslēgts līgums par pirmsskolas izglī-
tības pakalpojuma nodrošināšanu bēr-
nam starp vecāku, Pašvaldību un pri-
vāto izglītības iestādi vai privāto bērnu 
uzraudzības pakalpojumu sniedzēju;

36.6. bērns ir uzņemts privātajā izglītības 
iestādē un reģistrēts Valsts izglītības in-
formācijas sistēmā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.

37. Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par die-
nām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla ne-

apmeklē privāto izglītības iestādi vai nesaņem 
pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja. Šādā gadījumā pašval-
dības līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli 
dienu skaitam, kad bērns ir apmeklējis privāto 
izglītības iestādi vai saņēma pakalpojumu pie 
privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma snie-
dzēja. Par attaisnojošu iemeslu saistošo notei-
kumu izpratnē uzskatāma bērna prombūtne 
veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izziņa, 
vai citi gadījumi, par kuriem vecāks rakstiski 
informējis privāto izglītības iestādi pirms plā-
notās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 
60 kalendāra dienām kalendāra gada laikā.

38. Pašvaldības atbalsta piešķiršana tiek pār-
traukta un līgums par pirmsskolas izglītības 
pakalpojuma nodrošināšanu tiek izbeigts, ja:
38.1. bērns tiek uzņemts pašvaldības pirms-

skolas izglītības iestādē;
38.2. bērnam un vienam vecākam dzīvesvie-

ta vairs nav deklarēta Olaines novada 
administratīvajā teritorijā;

38.3. bērns tiek atskaitīts no privātās izglītī-
bas iestādes;

38.4. ja tiek izbeigts līgums starp privāto 
izglītības iestādi un vecāku par pirms-
skolas izglītības programmas apguves 
īstenošanu;

38.5. ja tiek izbeigts līgums starp privāto bēr-
nu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju 
un vecāku;

38.6. privātā izglītības iestāde ir likvidēta vai 
tās darbība ir pārtraukta;

38.7. citos normatīvajos aktos noteiktajos ga-
dījumos.

39. Ja vecāks rakstiski atsakās no piešķirtās vie-
tas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, 
kurā viņa bērns ir reģistrēts uzņemšanai, un 
bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības 
programmu privātajā izglītības iestādē, paš-
valdība turpina sniegt pašvaldības atbalstu. 

VI. LĒMUMU PIEŅEMŠANAS 
 UN APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA
40. Saistošo noteikumu 15., 17., 18., 20., 25., 

33.  punktā noteiktajos gadījumos lēmumu 

uz Komitejas atzinuma pamata pieņem 
Olaines novada domes priekšsēdētāja pir-
mais vietnieks.

41. Saistošo noteikumu 23., 26. un 27. punktā no-
teiktajos gadījumos lēmumu pieņem pašval-
dības pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs, 
izdodot rīkojumu.

42. Saistošo noteikumu 28. un 38. punktā noteik-
tajos gadījumos lēmumu pieņem Pašvaldības 
izpilddirektora vietnieks.

43. Amatpersonas, Pašvaldības izpilddirektora 
vietnieka un pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un 
faktisko rīcību var apstrīdēt Olaines novada 
domē Administratīvā procesa likuma noteik-
tajā kārtībā.

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
44. Līgumi par pirmsskolas izglītības nodroši-

nāšanu starp vecāku, Pašvaldību un privāto 
izglītības iestādi, kas noslēgti pirms saistošo 
noteikumu spēkā stāšanās dienas, saglabā 
savu juridisko spēku.

45. Saistošie noteikumi Nr. SN01/2018 stājas spē-
kā 2018. gada 1. martā.

46. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu 
atzīt par spēku zaudējušiem Olaines novada 
pašvaldības:
46.1. 2014. gada 29. janvāra saistošos notei-

kumus Nr. 5 “Pirmsskolas vecuma bēr-
nu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība 
Olaines novada pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestādēs”;

46.2. 2014. gada 26. marta saistošos notei-
kumus Nr. 10 “Par pašvaldības līdz-
finansējuma piešķiršanu pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei privā-
tās pirmsskolas izglītības iestādēs vai 
pakalpojumu saņemšanai pie privā-
tā bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja”.

Ar saistošo noteikumu 
Nr. SN1/2018 pielikumiem 

iespējams iepazīties 
tīmekļa vietnes www.olaine.lv 

sadaļā “Saistošie noteikumi”

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

IZSOLES

INFORMĀCIJA

INFORMĒJAM! 
OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS 
UN INFORMĀCIJAS CENTRS –
OLAINĒ, ZEMGALES IELĀ 33, 

NO JANVĀRA IEDZĪVOTĀJUS PIEŅEM 
IERASTAJĀS, BET NU JAU  

IZREMONTĒTAJĀS TELPĀS.
OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS (Zemgales iela 33, Olaine)
UN OLAINES PAGASTA PĀRVALDES (Meža iela 2, Jaunolaine)

DARBA LAIKS:
PIRMDIENĀS 09.00–19.00
OTRDIENĀS 8.00–17.00
TREŠDIENĀS 8.00–17.00

CETURTDIENĀS 8.00–18.00
PIEKTDIENĀS 8.00–15.00
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PASĀKUMI OLAINES NOVADĀ FEBRUĀRĪ
KAD KAS KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

01.02. plkst. 17.00 Tikšanās ar sveču meistari Kristīnu Kauliņu Jaunolaines bibliotēkā

03.02. plkst. 18.00 Studijteātra “Aka” izrāde “Stāsti par mīlestību” 
(biļešu cena – 1,00; 2,00 EUR) Jaunolaines Kultūras namā

09.02. plkst. 18.00 Meteņu pasākums kopā ar folkloras kopu “Dzedzieda” Olaines Kultūras namā

10.02. plkst. 14.30 Pasākums “Labo darbu brančs” 
(Olaines 1. vidusskolas Labdarības nedēļas ietvaros) OJC “Popkorns” telpās

17.02. no plkst. 19.00

Mīlestības svētku koncerts ar Miku Dukuru 
un balle ar grupu “Liepavots” 

(biļešu cena – 4,00; 5,00 EUR; galdiņu rezervācija 
un plašāka informācija, zvanot uz tālruni 26604431)

Jaunolaines Kultūras namā

17.02. – 24.02. “Olainei 51” pasākumu cikls Olainē

20.02. plkst. 18.00 OJC “Popkorns” Dzimšanas dienas ballīte OJC “Popkorns” telpās

21.02. plkst. 19.30 Pianista Eduarda Griežņa koncerts ar Latvijas simtgades programmu 
(biļešu cena – 3,00; 5,00 EUR) Jaunolaines Kultūras namā

23.02. BDK “Pienenīte” sadancošanās Jaunolaines Kultūras namā

IZSTĀDES

17.02. plkst. 13.00 Tatjanas Hmeļovas izstādes “Pasaule varavīksnes krāsās” atklāšana Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Apskatāma no 20.02. Marinas Šķirmantes gleznu izstāde “I love Olaine” Olaines Vēstures un mākslas muzejā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)

03.02. plkst. 11.00 Olaines novada ziemas turnīrs Zolē (5. posms) Olaines Sporta namā

04.02. plkst. 14.00 Olaines Ātrā šaha turnīrs Olaines Sporta namā

11.02. plkst. 11.00 Olaines novada čempionāts galda tenisā (5. posms) Olaines Sporta namā

16.02. Olaines Sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā telpās 
“Ziemas kauss 2018” (U10 un U12 vecuma grupās) Olaines Sporta centrā

22.02. – 25.02. “Olainei 51” pasākumu cikls Olainē

24.02. – 25.02. Olaines novada Minifutbola čempionāts telpās Jaunolaines Sporta namā

Atkarībā no spēļu grafika Hokeja turnīrs “Olaines Sporta centra kauss 2018” Olaines slidotavā

Atkarībā no spēļu grafika Ziemas futbola turnīrs “Olaine Winter Football Championship 2018” Olaines stadionā

Atkarībā no spēļu grafika Zemgales Jaunatnes telpu futbola čempionāts 
un Latvijas Meiteņu telpu futbola čempionāts Olaines Sporta namā

IZGLĪTĪBA

04.02. plkst. 16.00 Meistarklase “Sveču liešana” (dalības maksa – 4,00; 5,00 EUR) Jaunolaines Kultūras namā

05.02. – 23.02. Muzejpedagoģiskā programma “Degsim gaišu uguntiņu” 
(iepriekšēja pieteikšanās līdz 01.02. zvanot uz tālruni 27463333) Olaines Vēstures un mākslas muzejā

22.02. plkst. 16.00 Apmācības “Olaines novada jauniešu projektu konkursa” iesniedzējiem OJC “Popkorns” telpās

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

PIC vadītāja Rudīte Babra norāda, ka izvēlētā pa-
tversme pēc sava apjoma ir neliela un domāta tieši 
kaķiem: “Patversmei pieder divas telpas: pieaugu-
šajiem kaķiem un kaķēniem. Kaķēnu pieplūdums 
ir rudeņos, kad vasarnieki pamet mazdārziņus. 
Pašlaik visi kaķēni ir paņemti uz mājām. Pieaugu-
šo kaķu šobrīd ir ap 30. Saticīgākie uzturas telpā 
brīvi, bet tie ar raksturu ievietoti būrīšos. Tiesa, 
pastaigas laiks atvēlēts arī tiem. Pie iestādes ir ie-
rīkots vasaras voljers pastaigām. Kopējais iespaids 
izveidojās tāds, ka kaķīši ir aprūpēti un mūsu pie-
nesums palīdzēs viņiem justies labāk. Tā kā ziedo-
jumi netiek saņemti bieži, tad patversmes darbi-
niekiem ir patiess prieks par katru atsaucīgu sirdi.” 

Lai izsolē iegūtie līdzekļi patversmei dotu 
pēc iespējas lielāku pienesumu, PIC sazinājās ar 
patversmes administrāciju un apzināja visvairāk 
nepieciešamās lietas. To skaitā bija specifiskā ba-
rība dzīvnieciņiem ar veselības traucējumiem, 
autiņi, kas nepieciešami pēc medicīniskām ma-
nipulācijām, gumijas cimdi būrīšu uzkopšanai 
un spēļmantiņas. 

Informējam, ka februārī PIC telpās ir plānota 
lekcija, kas domāta tieši tiem, kuru mājas mīlulis 
ir kaķis. Lektors felinologs Ivo stāstīs par nepie-
ciešamo, lai Jūsu kaķis būtu laimīgs un vesels. 
Sekojiet līdzi informācijai pašvaldības mājaslapā 
www.olaine.lv. 

Olaines Pieaugušo izglītības centrs 
viesojas dzīvnieku patversmē
Jau trešo gadu Olaines Pieaugušo izglītības centrs (PIC) gadu mijā organizē labdarības izsoli, 
kurā iegūtie līdzekļi tiek ziedoti kādai no mazāk zināmām dzīvnieku patversmēm. Šogad PIC 
izvēlējies patversmi “Dzīvnieku draugs” Zasulaukā, Rīgā, no kurienes arī olainieši ir ņēmuši sev 
mājas mīluļus. 24. janvārī PIC delegācija devās ciemos uz Zasulauku, lai satiktos ar patversmes 
darbiniekiem un iepazītos ar pašu patversmi.

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


