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N emot vērā to, ka Olaines 
novads bija konkursa uz-
varētājs arī 2017.  gadā 

(89 novadu grupā), pašvaldībai uz-
ņemt konkursa vērtēšanas komisiju 
ir bijis liels izaicinājums, jo, lai pār-
liecinātu komisiju, ka ir titula cie-
nīga, bija jāparāda ne tikai kopējais 
pašvaldības piedāvājums un atbalsts 
ģimenēm, bet arī novada izaugsme 
šajā jomā gada laikā. To pierādīt 
mums izdevās, jo šajā gadā ir ievies-
ti vairāki būtiski atbalsti ģimenēm 
un darbs pie jaunas infrastruktū-
ras attīstības novadā turpinās. Tā 
ir bijusi viena no pašvaldības darba 
prioritātēm jau ilgus gadus, un tika 
uzsvērts, ka šāds ir arī nākotnes re-
dzējums. 

Starp konkursa finālistēm Olai-
nes novada pašvaldība izcēlās ar 
šajā gadā ieguldīto infrastruktūrā 
un palielināto bērna piedzimšanas 
pabalstu, kas ir viens no augstā-
kajiem Latvijā, – 300 eiro. Olaines 
novadā ir arī vislielākais atbalsts 
bērnu auklēm un maksas ziņā ļoti 
pieejama interešu un profesionālās 
ievirzes izglītība. 

Olaines novads ir arī viena no 
pašvaldībām ar lielāko bērnu rotaļu 
laukumu skaitu Latvijā – 79. Paš-
valdības objektos ieeja ir par nelie-
lu samaksu vai par brīvu, Olaines 
Mūzikas un mākslas skolas apmek-
lējums maksā tikai 7 eiro/mēnesī, 
vairākas sporta sekcijas (mākslas 
vingrošana, sporta dejas, šahs u.c.) 
ir bez maksas, peldētapmācība ār-

pus skolas – tikai 1 eiro par apmek-
lējumu, bet daiļslidošana – tikai 
5  eiro/mēnesī. Draudzīgi ģimenēm 
ar bērniem ir arī sporta klubi – pie-
mēram, biedrība “Attīstām hokeja 
prasmes” piedāvā mācīties un spēlēt 
hokeju par 15 eiro/mēnesī, bet bied-
rība “FK “Olaine”” piedāvā ģimenei 
maksāt tikai 20 eiro/mēnesī neat-
karīgi no tā, cik bērnu no vienas 
ģimenes apmeklē futbola treniņus. 
Respektīvi, tiek maksāts par vienu 
bērnu, pārējie brāļi vai māsas tre-
niņus apmeklē bez papildu maksas. 

Olaines novada domes priekš-
sēdētājs Andris Bergs norāda: “Šī 
ir mūsu kopējā uzvara, ar kuru 
apsveicu ikvienu Olaines novada 
iedzīvotāju un pašvaldības darbi-
niekus. Pateicos iedzīvotājiem par 
atbalstu balsojuma laikā konkursa 
ietvaros un atzinīgu pašvaldības 
darba vērtējumu ikdienā, kā arī par 
to, ka izvēlaties Olaines novadu kā 
savu dzīvesvietu, vietu, kur augt un 
mācīties jūsu bērniem, atpūsties 
un pavadīt laiku kopā ar ģimeni! 
Pateicos par ieguldījumu ģime-
nēm draudzīga novada veidošanā 
katram šajā jomā strādājošajam 
pašvaldības darbiniekam un uzņē-
mējam!”

Konkursa mājaslapā www.vieta-
gimenei.lv pieejama karte ar ģime-
nēm draudzīgām vietām un jop-
rojām ir iespēja salīdzināt dažādu 
pašvaldību piedāvājumu attiecībā 
uz vecāku maksām vai pašvaldības 
finansiālo atbalstu. 

Par ģimenēm draudzīgāko pašvaldību Latvijā 

atzīts Olaines novads
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
organizētajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” galve-
no titulu un 30  000 eiro balvu ieguvusi Olaines novada pašval-
dība. Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” norisinās jau 
otro gadu ar mērķi izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā 
pašvaldības rūpējas par ģimenēm. Līdz ar iedzīvotāju balsojuma 
un komisijas vērtējuma apkopošanu šogad konkursa otrajā kārtā 
iekļuva deviņas pašvaldības – Daugavpils, Jēkabpils un Jūrmalas 
pilsētas pašvaldība, Alūksnes, Ikšķiles, Olaines, Ozolnieku, Preiļu 
un Siguldas novada pašvaldība. Otrās kārtas ietvaros vērtēšanas 
komisija apmeklēja visas finālpašvaldības, lai klātienē novērtētu 
un pārliecinātos, cik draudzīgas ģimenēm ar bērniem tās ir. 

Olaines novada pašvaldības pārstāves kopā ar  VARAM ministru Kaspars Gerhardu un konkursa komisijas locekļiem.

Priecīgus 
un gaišus

Ziemassvētkus!
Panākumiem
un jauniem

sasniegumiem 
bagātu

2019. gadu!



7. decembrī apbalvošanas ceremoni-
jā “Labākais darbā ar jaunatni 2018” 
Madonas novads svinīgi nodeva Jau-
niešu galvaspilsētas ceļojošo kausu 
Ikšķiles un Olaines apvienībai.

K onkursa “Latvijas 
jauniešu galvas-
pilsēta 2018” uz-

varētājs Madonas novads 
šogad organizēja vairākus 
nozīmīgus pasākumus jaunie-
šiem un darbā ar jaunatni iesais-
tītajiem, un apbalvošanas ce-
remonija simboliski noslēdza 
Madonas kā Latvijas Jauniešu 
galvaspilsētas gadu. Svinīgajā   
ceremonijā Ikšķiles novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieks 

Česlavs Batņa kopā ar   Olaines no-
vada pašvaldības izpilddirektoru 
Ģirtu Batragu saņēma ceļojošo kau-
su “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” 

un laba vēlējumus no Madonas 
novada priekšsēdētāja viet-

nieka Zigfrīda Gora.
2019. gadā Ikšķiles 

un Olaines apvienība 
būs epicentrs svarīgāka-

jām Latvijas jaunatnes po-
litikas aktivitātēm un jaunie-
šu pasākumiem. Ikšķiles un 

Olaines apvienība ir pirmā 
novadu apvienība, kas pil-
dīs Jauniešu galvaspilsētas 
pienākumus. Gada sākumā 
jaunieši un darbā ar jaunatni 
iesaistītie tiks gaidīti Jaunie-

šu galvaspilsētas atklāšanas pasāku-
mā Olaines novadā.  

Konkursu “Latvijas jauniešu gal-
vaspilsēta 2019” Izglītības un zināt-
nes ministrija organizē sadarbībā ar 
Eiropas Komisijas pārstāvniecību 

Latvijā, Latvijas Jaunatnes padomi 
un nodibinājumu “Baltijas Reģio-
nālais fonds”. Konkursa mērķis ir 
popularizēt darbu ar jaunatni paš-
valdību vidū, veicināt pašvaldību 
sadarbību un pieredzes apmaiņu 

jaunatnes jomā, kā arī paaugstināt 
darbā ar jaunatni iesaistīto personu 
un jaunatnes organizāciju prestižu.

Indra Veipa,
 MNMJIC „KUBS” jaunatnes darbiniece
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Ikšķiles un Olaines apvienība saņem Jauniešu galvaspilsētas ceļojošo kausu

Š ogad tika pieteikti 39 preten-
denti: Helēna Marija Jēģere, 
Jekaterina Larionova, Šarlote 

Bidiņa, Mirdza Markusa, Marks Da-
bašinsks, Santa Kristiāna Zeltiņa, Lana 
Osiņina, Daniels Masloveckis, Artūrs 
Liskovs, Dmitrijs Leontjevs, Ņikita 
Tkačenko, Samanta Čunčule, Marta 
Čunčule, Inga Vika, Karīna Segruma, 
Līga Gulbe, Brigita Eltermane, Liene 
Dreimane, Darja Aleksejeva, Ales-
andra Kašina, Jevgeņijs Grigorjevs, 
Aleksandrs Afanasjevs, Renāte Bura-
ka, Krista Viola Vanaga, Kārlis Eiduks, 
Vairis Stramkalis, Agnese Rituma, 
Maija Osīte, Aleksandrs Hrisanfovs, 
Darjas Aleksejevas projekts “Sakuras 

festivāls”, Aleksandras Minočonokas 
projekts “Žils Verns uz bibliotēkas 
zemūdens klāja”, Alesandras Kašinas 
projekts “Ielūgums uz Natašas Rosto-
vas balli”, Intas Konošonokas projekts 
“Simts pastalas Olaines novadā”, Līvas 
Leimanes projekts “Muzeju nakts 2018. 
Purvs – Olaines šūpulis”, Kristas Violas 
Vanagas projekts “Laimes iela”, Olaines 
Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 
audzēkņu pašpārvalde, Olaines 2.  vi-
dusskolas parlaments, Olaines 2. vidus-
skolas ekopadome un biedrības “Jāņ-
upes iedzīvotāji” jauniešu grupa.

Agnese Kalniņa,
jaunatnes lietu speciāliste

Olaines novadā noskaidroti konkursa 
“Jauniešu gada balva” laureāti
Smaidi, smiekli un svētku sajūta! Ir sveikti šī gada “Jauniešu gada balvas” 
uzvarētāji astoņās nominācijās. Jau sesto gadu Olaines novada pašvaldība 
apzina aktīvākos un talantīgākos novada jauniešus un izvērtē viņu perso-
nīgos sasniegumus un ieguldījumu novada attīstībā, lai svinīgā pasākumā 
teiktu paldies.

Domes priekšsēdētājs Andris Bergs, atklājot pasākumu, savā uzrunā uzteica jauniešus par viņu zināšanām, radošumu un uzņēmību paveikt 
iecerēto: “To var salīdzināt ar mājas būvēšanu. Mēs visi kopā būvējam māju, kas ir mūsu novads un Latvija. Tieši no jauniešu zināšanām, spējām 
un prasmes pieņemt pareizos lēmumus būs atkarīgs, kādi Latvijai veidosies nākamie simts gadi. Lepojamies ar jums!”

Katras nominācijas uzvarētājs tika apbalvots ar atzinības rakstu un īpaši konkursam veidotu balvu. Nominācijas “Gada jauniešu organizācija” uzvarētājiem tika pasniegta 100 eiro dāvanu karte, 
bet pārējo nomināciju uzvarētāji saņēma 50 eiro dāvanu karti, savukārt veicināšanas balvas ieguvējs – atzinības rakstu un 25 eiro dāvanu karti. 

Noslēdzošajā vakara daļā pasākuma apmeklē-
tāji varēja ļauties iluzionistu priekšnesumam.

Pēc pasākuma titula “Gada jaunietis” ieguvēja Krista atzina: “Ir grūti aptvert, ka es esmu Gada 
jauniete! Ir ļoti patīkami, ka manus darbus un aktivitāti pamana un novērtē!”

Īpašu apbalvojumu – Olaines pilsētas 50. jubilejas monētu – saņēma Olaines 1. vidusskolas skolēns Kārlis Eiduks, absolvents Vairis Stramkalis un 
viņu ekonomikas skolotāja Brigita Eltermane par godalgotajiem rezultātiem Pasaules ekonomikas olimpiādē!
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O laines Pieaugušo izglītības 
centrs 6. decembrī organizē-
ja ikgadējo pulciņu dalībnie-

ku un draugu darbu izsoli, kuras ienā-
kumus plānots piešķirt bezpajumtes un 
patversmju dzīvnieku atbalstam. 

Šogad Olainē aktīvu darbību uzsā-
kusi dzīvnieku aizsardzības biedrība 
“Laimīgās astes”, kuras dalībnieki rūpē-
jas par mūsu novada bezpajumtes as-
taiņiem. Izsoles dalībnieku vidū bija arī 
biedrības atbalstītāji, tāpēc apmeklētāju 
pulks bija kupls.

Izsoles gaitā pilnīgi visi priekšmeti 
ieguva jaunus saimniekus un kopā tika 
saziedoti 628  eiro, kuri tiks novrizīti 
Olaines novada dzīvnieku aizsardzības 
biedrībai “Laimīgās astes” un Ugāles 
dzīvnieku patversmes saimniecei, bi-
jušajai olainietei Andrai Tomasei, pat-
versmes “Ar sirdi delnā” atbalstam. 

Olaines 1. vidusskola jau septīto 
gadu aicināja visus piedalīties ikgadējā 
labdarības nedēļā “Atver sirdi!”, kuras 
mērķis ir palīdzēt Olaines novada bēr-
niem ar veselības traucējumiem. Šogad 
labdarības nedēļa notika no 10.  līdz 

15.  decembrim, un palīdzība tika 
sniegta mazai olainietei. 

Visu nedēļu skolas bibliotēkā varēja 
apskatīt skolas darbinieku, absolventu 
un vecāku, kā arī citu olainiešu  dar-
bu izstādi “Sidrabots svētvakars”, kas 
labdarības pasākumā tika pārdoti iz-
solē. Mazo olainieti un viņas ģimeni 
priecēja skolēnu rakstītās vēstules un 
zīmētie zīmējumi. Labdarības nedēļas 
ietvaros skolā notika labdarības tir-
dziņi – kārumu un Ziemassvētku dā-
vaniņu, kuros aicināti iepirkties bija 
skolēni un skolas darbinieki. Nedēļas 
svarīgākā diena bija 15.  decembris, 
kad uz labdarības tirdziņu, koncertu 
un izsoli tika aicināti iedzīvotāji, viesi, 
skolotāji un vecāki. 

Rezultātā, visi iegūtie līdekļi – 
4469,11 eiro,  tika novirzīti uz ziedot.lv 
īpaši izveidoto kontu mazās olainietes 
veselības uzlabošanai.

Olaines pirmsskolas izglītības ies-
tāde „Dzērvenīte” 18.  decembrī vie-
sojās Olaines Sociālās aprūpes centrā, 
sniedzot sirsnīgu koncertu un dāvājot 
prieku aprūpes centra iemītniekiem. 

Koncerts izdevās patiešām jauks un vēl 
aizkustinošāks bija dāvināšanas brīdis, 
kad katram iemītniekam tika dāvāta 
„Laimes karote” ar novēlējumu.

Šis pasākums bija lielisks atgādinā-
jums ikvienam, ka ne tikai Ziemas-
svētku brīnuma gaidās, bet arī ikdienā 
mums visiem ir jāiemācās domāt par 
tiem, kuriem dzīvē ir grūtāk, skumjāk, 
vientuļāk, un iepriecinājums, kaut vai 
vārdos pateikts paldies vai uzzīmēts 
sirsnīgs apsveikums, reizēm ir daudz 
vērtīgāks un būtiskāks par materiāli 
taustāmu lietu. 

Čaklās rokdarbnieces no biedrības  
“Piesaulīte” nepagurušas adītāja visa 
gada garumā, lai  dāvātu simts siltus 
un skaistus zeķu un cimdu pārus mūsu 
daudzbērnu ģimenēm,  bērniem in-
valīdiem un audžu ģimenēm Ziemas-
svētkos.  Dāmas bija sarūpējušas adī-
jumus arī  1.vidussolas rīkotai akcijai 
“Atver sirdi”.  

Olaines novada pašvaldība vēlas pa-
teikties labo darbu iniciatoriem un ik-
vienam, kurš ar savu atbalstu palīdzēja 
sagādāt prieku citiem!

LABIE DARBI OLAINES NOVADĀ

Ir pienācis Ziemassvētku laiks, kad darbus atliekam malā un lielāku uzmanību pievēršam sev tuvajiem, sanākot 
kopā un viens otram veltot labas domas. Daudziem šis ir arī pārdomu laiks par paveikto un izjusto, par atbalstu, 
ko saņemam no sev mīļiem cilvēkiem, un to, ko spējam dot citiem. Šo pārdomu iedvesmoti, labus darbus pavei-
kušas arī vairākas Olaines novada pašvaldības iestādes.



P rojekta galvenie mērķi ir vei-
cināt lasītprieku starptautis-
kā līmenī un radošu pieeju 

lasīšanai, attīstīt valodas prasmes, 
komunikācijas spējas un kritisko do-

māšanu, apzināt valsts kultūras man-
tojumu. Projekta īstenošana notiks 
divos virzienos. Pirmkārt, tās būs ar 
lasīšanu saistītas aktivitātes – skolēni 
katrā posmā padziļināti apgūs vienu 
literāro žanru, piemēram, romānus/

stāstus, filozofisko literatūru, dzeju, 
biogrāfijas; otrkārt, tiks strādāts pie 
blakusizpausmēm, piemēram, sce-
nārija sagatavošanas, dzejas žurnāla 
veidošanas, videofilmas uzņemšanas. 

2018. gada novembrī Stambulā 
(Turcijā) notika pirmā sanāksme, 
kur katras valsts pārstāvji kopīgi 
izstrādāja sadarbības stratēģiju, sa-
dalīja pienākumus, saskaņoja darba 

posmus un risināja citus organizato-
riskus jautājumus. Dalībvalstu pār-
stāvji vienojās arī par uzdevumiem, 
kuri jāizpilda uz nākamo tikšanos, 
kas notiks februārī Veronā (Itālijā), – 
katrai valstij jāsagatavo prezentācija 
par ievērojamākajām nacionālajām 
grāmatām/romāniem, bet valsts, 
kura uzņem pārējos partnerus, gata-
vo praktiskās nodarbības. Atsevišķa 

sesija tika veltīta jautājumam par 
projekta popularizēšanu. Tika arī 
nolemts, ka Latvijas puse atbildēs 
par e-grāmatas izveidi.

Daiga Raļļa, skolas bibliotekāre
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Otro gadu pēc kārtas četru Latvijas 
hokeja klubu jaunie spēlētāji no-
skaidro Kārļa Skrastiņa piemiņas 
kausa turnīra “Dzelzs vīrs” uzvarē-
tājus, un par pirmā posma uzvarē-
tājiem kļuva hokeja skolas “Rīga” 
komanda.

T urnīra atklāšanas posmu 
tradicionāli uzņēma Olaines 
pilsētas slidotava, un uz ledus 

izgāja četras U11 vecuma grupas ko-
mandas – no hokeja kluba “BHC 37”, 
hokeja skolas “Rīga”, hokeja skolas 
“Mogo” un hokeja kluba “Ogre Juni-
ors”. Pasākumu tradicionāli atklāja ar 
simbolisku pirmo iemetienu, ko veica 
Kārļa Skrastiņa bērnības draugs, ta-
gadējais “Dinamo Rīga” vārtsargu tre-
neris Juris Klodāns. Savukārt hokeja 
skolas “Rīga” vadītājs Kārlis Vents, 
kurš ir aktīvi līdzdarbojies turnīra 
veidošanā, atklājot sacensības uzsvēra 
turnīra nozīmi jaunās hokejistu paau-
dzes audzināšanā: “Kā lielākās hokeja 
skolas vadītājs augstu novērtēju hoke-
ja kluba “BHC37” iniciatīvu un uzņē-

mību turpināt attīstīt Kārļa Skrastiņa 
piemiņai veltīto hokeja turnīru bēr-
niem “Dzelzs vīrs”. Kopīgi pie turnī-
ra strādājam jau otro gadu, un esmu 
pārliecināts, ka šis ir veids, kā mēs 
varam audzēt un sekmēt jauno hoke-
jistu patriotismu, kā arī arvien turēt 
godā mūsu lielo spēlētāju piemiņu, jo, 
iespējams, vēl paies virkne gadu, līdz 
atkal kāds Latvijas hokejists sasniegs 
tik augstu līmeni kā Kārlis Skrastiņš. 
Uz to mums jaunā paaudze jāvirza un 
jāiedvesmo.”

“Pēdējos gados Olainē bērnu ho-
kejs kļuvis arvien populārāks, tas 
skaidrojams gan ar pašvaldības 
līdzfinansējumu, kas ļauj piesaistīt 
profesionālus bērnu trenerus, gan 
ar pieejamo infrastruktūru, kas ļauj 
nodrošināt kvalitatīvu treniņu pro-
cesu. Prieks, ka izcilā latviešu hoke-
jista Kārļa Skrastiņa piemiņas kausa 
turnīrs, ko organizē hokeja klubs 
“BHC37”, attīstās un jau otro gadu 
tiek rīkots pie mums, kļūstot par labu 
tradīciju Olaines sporta dzīvē,” sacīja 
domes priekšsēdētājs Andris Bergs.

Turnīrs “Dzelzs vīrs” ir iniciatīva, 
kas izveidota 2017. gadā, lai godinā-
tu Kārļa Skrastiņa sasniegto, kā arī 
turpinātu viņa iesākto darbu jauno 
hokeja censoņu atbalstam, dodot 
jauniešiem iespēju attīstīties un augt 
par spēcīgu jauno Latvijas hokejistu 

paaudzi. Pasākuma idejas autors un 
rīkotājs ir O. Bārtuļa hokeja klubs 
bērniem “BHC37”.

Pirmajā posmā 1. vietā ar pieciem 
punktiem ierindojās HS “Rīga”, otrajā 
vietā ar četriem punktiem – “BHC37”, 
trešajā vietā ar diviem punktiem – HS 

“Mogo”, bet ceturtajā vietā ar vienu 
punktu šoreiz palika HK “Ogre Juni-
ors”. Turnīra kausa ieguvēju noteiks 
pēc četriem posmiem.

Informāciju sagatavoja 
biedrība “Jaunie censoņi” pārstāvji

Atklāts Kārļa Skrastiņa piemiņai veltītais bērnu hokeja turnīrs

Olaines 2. vidusskola piedalās starptautiskā projektā
“Erasmus+” programmas ietvaros ir sākusies jauna starptautiska projekta 
“The Influence of Books” (“Grāmatu ietekme”) īstenošana. Projektā pie-
dalās Itālijas, Turcijas, Rumānijas, Vācijas skolas un Olaines 2. vidusskola 
kā Latvijas pārstāve.

L atvijas Zaļā fonda izpilddirek-
tore Solveiga Grīsle uzskata: 
“Nevienam vairs nav jautājums, 

kāpēc ir jārunā par vides aizsardzību. 
Par to ir jādomā mums visiem, taču 
runāt par šī jautājuma aktualitāti jo 
īpaši svarīgi ir ar jauniešiem. Viņi, viņu 
bērni un mazbērni būs tie, kuri dzīvos 
uz šīs planētas arī pēc mums. Lai vei-
cinātu videi draudzīgus paradumus jau 
skolas vecumā, Latvijas Zaļais fonds ir 
aizvadījis pirmās vides izglītības lekci-
jas Olaines 1. vidusskolā. Nākotnē šo 
programmu vēlamies attīstīt, organi-
zējot aktivitātes arī citās Latvijas skolās. 
Veidojot pasākuma programmu, gribē-
jām dalīties pozitīvā pieredzē par videi 
draudzīgu dzīvesveidu un atkritumu 

šķirošanu, tāpat arī iesaistījām jaunie-
šus dažādās aktivitātēs. Kopumā biju 
patīkami pārsteigta par skolēnu zināša-
nām un iesaisti.”

Savā pieredzē par dabai draudzīgu 
dzīvesveidu dalījās zero waste kustības 
entuziaste un beziepakojuma veikala 
“Zeroveikals” vadītāja Nadīna Deģe. 
Savukārt par plastmasas šķirošanu, da-
žādu materiālu atšķirību un pārstrādes 
iespējām runāja RTU Inovāciju un teh-
noloģiju pārneses centra pārstāvji Kār-
lis Vīksne un Klāvs Priedītis. Viņi arī 
rādīja praktisku piemēru, kā plastmasa 
tiek pārkausēta un otrreiz izmantota. 

 
Kristīne Geida,

“Fox Consulting” projektu vadītāja

Latvijas Zaļais fonds 
rīko videi draudzīgas aktivitātes 
Olaines 1. vidusskolā
4. decembrī Olaines 1. vidusskolas 7. klases un ekopadomes skolēni piedalī-
jās Latvijas Zaļā fonda rīkotajās aktivitātēs par videi draudzīgu dzīvesveidu. 
Skolēni tika iepazīstināti ar zero waste jeb beziepakojuma dzīvesveidu, kā arī 
uzzināja par plastmasas šķirošanas un pārstrādes pamatprincipiem. 
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Pirmdien, 17. decembrī, akcijas “Esi 
pamanāms uz ceļa” ietvaros Olaines 
novada skolēniem no Jāņupes, kuri 
devās uz Olaines skolām pašvaldības 
nodrošināto skolēnu autobusu mar-
šrutā Jāņupe–Olaine no gala pieturas 
“Mežsētas”, tika izdalītas atstarojošās 
vestes. Tās iegādātas par pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.

O laines novada pašvaldība 
sadarbībā ar Olaines novada 
pašvaldības policiju rīko ak-

ciju “Esi pamanāms uz ceļa” ar mērķi 
padarīt skolēnus, kuri vieni pārvietojas 
pa neapgaismotiem ceļiem, pamanā-
mākus tumšajā diennakts laikā, kā arī 
mudināt citu bērnu vecākus izvērtēt 
nepieciešamību viņu bērniem lietot at-
starojošo vesti.

Ņemot vērā to, ka daudzviet Jāņupē 
nav ierīkots apgaismojums un daudz 
bērnu pārvietojas pa neapgaismotu 
ceļa malu, pašvaldība, neskatoties uz to, 
ka tas ir vecāku pienākums, un rūpē-
joties par bērnu drošību, pieņēmusi lē-
mumu izdalīt šajā ciemā dzīvojošajiem 
skolēniem atstarojošās vestes. 

Akcijas ietvaros katrs bērns, kurš 
brauc ar skolēnu autobusu kādā no rei-
siem maršrutā Jāņupe–Olaine, saņems 
atstarojošo vesti ar Olaines novada 
logotipu. Plānots, ka akcija noritēs trīs 
dienas – pirmdien, otrdien, trešdien –, 
lai aptvertu visus skolēnu autobusa rei-
sus no Jāņupes. 

Pašvaldības policijas darbinieki 
katram autobusā kāpjošajam sko-

lēnam izsniedza atstarojošo vesti, 
izstāstot kāpēc un kad to vajadzētu 
lietot, un brauciena laikā ar bērniem 
vēlreiz pārrunāja arī citus ar drošī-
bu saistītus jautājumus. Ceram, ka 
bērni rūpēsies par savu drošību un 
izmantos viņiem izdalīto un tam pa-
redzēto inventāru. Tāpat arī ceram, 
ka, pievēršot uzmanību šai prob-
lēmai, mudināsim Olaines novada 
vecākus rūpēties par bērnu drošību, 
gan nodrošinot viņus ar atstarojošo 
vesti, gan runājot ar bērniem par tās 
lietošanas nepieciešamību, lai arī viņi 

paši apzinātos, cik tas ir svarīgi. Atgā-
dinām skolēnu vecākiem un ikvienam 
gājējam, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes 
noteikumiem “diennakts tumšajā laikā, 
ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi 
apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz 
brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem 
atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi re-
dzamiem gaismu atstarojoša materiāla 
elementiem”.

Neizdarot tik vienkāršu lietu, kā uz-
vilkt atstarojošo vesti diennakts tumša-
jā laikā, tiek riskēts ar pašu dārgāko – 
cilvēka veselību vai pat dzīvību!

Šobrīd muzejā noris sagatavošanās 
darbi, lai jau janvārī uzsāktu pārcel-
šanos uz jaunām un skaisti izremon-
tētām telpām Jelgavas ielā 9. 

P ārcelšanās pirmajā posmā 
tiks demontētas esošās eks-
pozīcijas, kā arī no Zemgales 

ielas 33 uz jaunajām telpām tiks pār-
vesti 6377  muzeja krājuma priekš-
meti, kurus pirms tam iepakos, mar-
ķēs un sagatavos pārvešanai. Otrajā 
posmā tiks turpināts darbs pie eks-
pozīciju zinātnisko plānu izstrādes 
un dizaina risinājuma koncepta, kas 

vēlāk realizēsies piecās ar Olaines 
novada vēsturi saistītās ekspozīci-
jās. Jelgavas ielā 9 taps arī moderna 
izstāžu zāle un atklātā krātuve, kurā 
varēs ielūkoties ikviens muzeja ap-
meklētājs. 

Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs tiks slēgts līdz turpmākam 
paziņojumam, taču visu šo laiku 
turpināsies dažādas muzeja aktivi-
tātes pilsētā un novadā. Iedzīvotājus  
aicinām sekot līdzi informācijai 
“Olaines Domes Vēstīs”, mājaslapās 
www.olaine.lv un www.olainesmu-
zejs.lv, kā arī sociālajos tīklos.

KUR NEDRĪKST CIRST EGLĪTES
Eglīti nedrīkst cirst:
• privātā mežā,
• publiskā dabas parkā,
• īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, 

kas atzīmēta ar ozollapu.

KĀ ATRAST LVM MEŽUS
AS “Latvijas Valsts meži” visā Latvijas 
teritorijā apzīmēti ar plāksnīti – LVM 
īpašuma zīmi. Skatieties stigu un ceļu 
malās LVM īpašuma zīmi, kur uz dzel-
tena fona attēlots LVM logotips, kā arī 
citas informācijas zīmes ar LVM logo.
Pirms došanās uz mežu AS “Lat-
vijas Valsts meži” apsaimniekoto 
mežu izvietojumu var apskatīt kartē  
www.mammadabakarte.lv vai aplikā-
cijā “LVM GEO Mobile”, kur ar tumši 
zaļo krāsu ir atzīmētas LVM apsaim-
niekotās teritorijas.

TAČU ARĪ VALSTS MEŽĀ EGLĪTI 
NEDRĪKST CIRST VISUR:
• brauciet garām jaunaudzēm, vien-

alga, vai tās ir priežu, egļu vai 
melnalkšņu,

• jauktā jaunu koku mežā, piemē-
ram, zem bērziem, arī nedrīkst 
cirst eglītes.

KUR DRĪKST 
CIRST EGLĪTES
AS “Latvijas Valsts meži” apsaimnieko-
tajos mežos savām vajadzībām vienu 
eglīti drīkst nocirst:
• meža ceļu malās;
• grāvju malās;
• uz stigām;
• zem elektrolīnijām;
• pieaugušā mežā zem lielajiem ko-

kiem.

KĀ ATRAST 
IDEĀLU EGLĪTI
• Proporcionālai eglei augstuma un 

pamatnes attiecība ir 1,5:1,
• zari visās pusēs izauguši vienmērīgi,
• zari ir pietiekami stingri, lai nenolīk-

tu zem rotājumu svara,
• galotne nav pārāk kaila.

KĀ PAREIZI NOCIRST 
VAI NOZĀĢĒT EGLĪTI
• Eglīte nedrīkst pārsniegt trīs metru 

garumu.
• Celma caurmēram jābūt mazākam 

par 12 cm.
• Eglīte jānozāģē līdz ar zemi. Ja atstā-

sit augstu celmu, uz tā var savaino-
ties meža dzīvnieki.

KĀ ILGĀK SAGLABĀT EGLĪTI
• Eglīti iestiprina egles kājā, kurai 

apakšā ir trauks ar ūdeni, un regu-
lāri pārbauda, vai ūdens traukā nav 
iztvaikojis.

• Pirms likšanas ūdenī egles stumbru 
iezāģē, lai koks labāk uzsūktu mitru-
mu.

• Ūdenim var pievienot glicerīnu, as-
pirīna tableti un pāris karotes cuku-
ra, kas baros koku.

• Ūdenī atšķaida vienu aspirīna tab-
leti, ēdamkaroti sāls un ēdamkaroti 
cukura.

• Var pievienot tējkaroti dārzeņu mēs-
lojuma.

• Egli ievieto šķīdumā, kuru pagata-
vo, litram ūdens pievienojot divas 
tējkarotes citronskābes, vienu ēdam-
karoti želatīna un divas karotes krīta 
pulvera.

• Lai egle ilgāk izskatītos labi, to var 
ievietot traukā ar mitrām smiltīm.

ARĪ PĒC SVĒTKIEM 
IZRĀDIET CIEŅU EGLĪTEI!
Kad pēc Zvaigznes dienas Ziemas-
svētku eglītei noņemtas rotas, neno-
metiet kociņu pa roku galam. Arī pēc 
svētkiem eglīte var būt noderīga. Pie-
mēram, augumā garākās egles var sa-
garināt un piedāvāt cilvēkiem, kuriem 
mājās ir malkas apkure.

Informācijas avots: www.lvm.lv.

VUGD atgādina, ka viens no efektī-
vākajiem veidiem, kā pasargāt savu 
dzīvību un īpašumu, ir uzstādīt mā-
joklī dūmu detektoru. Tā cena ir vi-
dēji 10  eiro, to iegādāties var jebkurā 
mājsaimniecības preču veikalā, un tā 
uzstādīšana neprasa īpašu piepūli. Zie-

massvētki ir īstais laiks, kad ikviens var 
iepriecināt savus mīļos un tuvos, uzdā-
vinot dūmu detektoru, un, lai tuva cil-
vēka dzīve būtu drošāka, VUGD aicina 
dūmu detektoru uzreiz arī uzstādīt.

Informāciju sagatavoja 
VUGD pārstāvji

Uz pārcelšanās laiku 
slēgs Olaines 
Vēstures 
un mākslas muzeju

Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests 
aicina dāvināt 
svētkos drošību
Ziemassvētki un Jaunais gads ir laiks, kad teju katrā mājā tiek svinēti svētki, 
dedzinātas svecītes, kurinātas krāsnis un pirtis, gatavoti dažādi ēdieni, kā arī 
svētki padarīti krāšņāki ar pirotehnisko izstrādājumu palīdzību. Līdz ar to 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina būt uzmanīgiem 
un neaizmirst par ugunsdrošību!

Skolēni no Jāņupes 
tumšajā laikā 
kļuvuši pamanāmāki uz ceļa

Informācija par Ziemassvētku eglītēm
Katru gadu decembrī AS “Latvijas Valsts meži” (LVM) lemj, vai ļaut ikvienam 
Latvijas iedzīvotājam nocirst vienu Ziemassvētku eglīti valsts mežā.  Ja uzņē-
mums konstatē, ka minētajā laika posmā iedzīvotāju neapzinīgās rīcības dēļ 
mežam tiek nodarīti lieli zaudējumi, šāda prakse var tikt pārtraukta.



6

Olaines novadā vērojama situācija, 
ka daudzi atkritumu radītāji neslēdz 
līgumu par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu vai arī slēdz līgumus 
par minimālu apjomu un savus at-
kritumus regulāri izmet konteineros, 
kuros paredzēts izmest atkritumus 
no daudzdzīvokļu dzīvojamajām 
mājām. 

T ādējādi tiek būtiski palielināts 
atkritumu apjoms, par kuru 
jāmaksā šo māju iedzīvotā-

jiem. Olaines novadā plānots izveidot 
sadzīves atkritumu savākšanas punk-
tus, kas būs slēdzami un pieejami tikai 
konkrētu daudzdzīvokļu māju iedzīvo-
tājiem. Tāpat slēgtu laukumu esamība 
viņus motivēs vairāk šķirot atkritumus. 

Plānots, ka šādu kārtību varētu ie-
viest pakāpeniski visā Olaines novadā, 
taču pirmais posms tiks realizēts Jau-
nolainē, kur kopumā pie daudzdzīvok-
ļu mājām ir pieci laukumi ar sadzīves 
atkritumu konteineriem. Izmaiņas 
paredz, ka līdz 2019. gada aprīlim Jau-
nolaines sadzīves atkritumu laukumi 
tiks nožogoti un aprīkoti ar slēdzamām 
kodu atslēgām. Ikviens dzīvokļa īpaš-
nieks pirms tam saņems informāciju 
par pieeju savam laukumam. Piekļu-
ve ar koda atslēgu sadzīves atkritumu 
konteineriem būs tikai tiem daudzdzī-
vokļu mājas iedzīvotājiem, kuriem šie 
konteineri ir piekritīgi. Otrs posms ar 
šādu laukumu izbūvi ir plānots Gais-
mās 2019.  gada vasarā, bet pēdējais 
posms – Olaines pilsētā 2020. gadā.

Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību 
un pie šiem laukumiem savus atkri-
tumus nevestu iedzīvotāji no citām 
apdzīvotajām novada vietām, tiks no-
drošināta videonovērošana, un pašval-
dības policijas pienākums būs sekot, lai 
kārtība tiek ievērota un tās pārkāpēji – 

administratīvi sodīti, kā to paredz sais-
tošie noteikumi “Par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu Olaines novadā”. 

Lielgabarīta atkritumus (piemēram, 
mēbeles) un būvniecībā radušos atkri-
tumus Jaunolaines iedzīvotāji varēs no-
dot, pasūtot speciālus konteinerus pie 
attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem vai 
nogādājot šos atkritumus Olainē, Celt-
nieku ielā 3, darba dienās no plkst. 9.00 
līdz plkst. 17.00, iepriekš vienojoties pa 
tālruni. Tāpat no 2019.  gada vasaras 
iedzīvotājiem būs pieejams specializēts 
atkritumu laukums, kur šādus atkritu-
mus varēs nodot arī brīvdienās.

Nolietotās elektropreces un citus bīs-
tamos sadzīves atkritumus iedzīvotāji 
var nodot AS “BAO” bezmaksas atkri-
tumu nodošanas punktā Celtnieku ielā 
3A, Olainē. 

Pie slēgtajiem sadzīves atkritumu 
punktiem joprojām brīvi pieejami at-
radīsies konteineri šķirotajiem atkri-
tumiem. Šķirot atkritumus aicināti visi 
iedzīvotāji, jo tādējādi tiek samazināts 
kopējais atkritumu apjoms un par šķi-
roto atkritumu izvešanu iedzīvotājiem 
nav jāmaksā. AS “Olaines ūdens un sil-
tums” šķirotos atkritumus izved katru 

nedēļu vienu vai divas reizes atkarībā 
no konteineru piepildījuma. 

Ievērojot iepriekšminēto kārtību, 
vajadzētu samazināties sadzīves atkri-
tumu apjomam daudzdzīvokļu māju 
pagalmu konteineros un attiecīgi arī 
samaksai par to izvešanu. Iedzīvotāji 
tiek aicināti ziņot pašvaldības policijai 
par minētās kārtības pārkāpumiem. Ja 
cilvēki turpinās nesankcionēti izmest 
savus atkritumus pie slēgtajiem kon-
teineru punktiem, tad šie atkritumi 
tiks savākti, bet maksa tiks pieskaitīta 
attiecīgo daudzdzīvokļu māju īpašnie-
ku rēķiniem. 

Atgādinām, ka no 2019.  gada 
1.  janvāra Olaines novadā stāsies 
spēkā vienotais sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojuma tarifs 
14,04 eiro/m3 bez pievienotās vēr-
tības nodokļa (PVN). Ikvienai māj-
saimniecībai un juridiskai personai  ir 
jābūt noslēgtam līgumam par atkritu-
mu apsaimniekošanu.

Ar jaunu kārtību veicinās 
sadzīves atkritumu 
sistēmas attīstību novadā

Uzņēmums SIA “Owake” Olaines 
novada Līduma karjerā uzsācis 
veikparka būvniecību, kas tiks ofi-
ciāli atklāts 2019. gada pavasarī. 

Šā gada novembrī jau ir 
uzsākts pirmais veik-
parka būvniecības 

etaps, un plānots, ka atlikušie uzstā-
dīšanas darbi tiks pabeigti līdz nāka-
mā gada aprīlim. Pateicoties vairā-
kām konstrukcijām, kuras paredzēts 
uzstādīt ūdenī, veikparks būs piemē-
rots gan iesācējiem, gan arī ekstrēmo 
sporta veidu entuziastiem. 

Kā stāsta idejas autori, aktīvās 
atpūtas parkā tiks rīkotas sacensī-
bas, kā arī organizēti nelieli brīvda-

bas koncerti, tādā veidā dažādojot 
aktivitāšu klāstu, ko varēs apmek-
lēt vietējie iedzīvotāji. “Centīsimies 
izveidot jauniešiem atbilstošu vidi, 
kurā viņi varēs nodarboties ne ti-
kai ar ekstrēmajiem ūdens sporta  
veidiem, bet arī iesaistīties cita 
veida aktivitātēs,” stāsta viens no 
projekta pārstāvjiem Aleksandrs 
Geržatovičs.

Veikparka atrašanās vieta – Līdu-
ma karjers – šobrīd tiek aktīvi lab-
iekārtota: 2013. gadā izbūvēts riteņ-
braucēju celiņš no Olaines pilsētas, 
kā arī uzstādītas rotaļu konstrukcijas 
bērniem, savukārt šogad ap karjeru 
tika uzstādītas vairākas laipas un iz-
veidota pludmales zona.

Projekts “Olaines veikparka izvei-
de” tiek īstenots ar mērķi izveidot 
aktīvās atpūtas parku. Projekta pie-
teikums sagatavots un guvis atbal-
stu vietējās rīcības grupas biedrības 
“Pierīgas partnerība” sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģijas 
2014.–2020. gadam izsludinātajā 
projektu konkursā. Projekts tiek rea-
lizēts Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.–2020. gadam pasāku-
mā “Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”.

Plašāka informācija par atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem pieejama 
biedrības “Pierīgas partnerība” mā-
jaslapā un sociālajos tīklos.

B ūvdarbu līguma ietvaros 
Jaunolaines lielciema indivi-
duālās apbūves teritorijās no 

Imantu ielas līdz Austrumu ielai notiks 
šādi būvdarbi: 
• pašteces kanalizācijas izbūve – 

L 8746 m;
• vakuuma kanalizācijas izbūve – 

L 9406 m;
• vakuuma kanalizācijas sūknētavu 

izbūve – 2 gab.;
• spiediena kanalizācijas sistēmas iz-

būve – L 2855 m;
• kanalizācijas sūkņu staciju izbūve – 

2 gab.;
• maģistrālo un sadalošo ūdensapgā-

des tīklu izbūve – L 13 276 m.
Paredzēts, ka 2019.  gada janvā-

rī tiks sākti maģistrālo ūdensapgā-
des un kanalizācijas tīklu izbūve.  
Par plānoto darbu norisi un ar to saistī-
tajām izmaiņām satiksmes organizāci-
jā Jaunolaines lielciema iedzīvotāji tiks 
informēti ar Olaines novada pašvaldī-
bas mājaslapas www.olaine.lv starpnie-
cību un izvietojot atbilstošas norādes 
būvdarbu izpildes vietās.

Olaines novada pašvaldības SIA 
“Zeiferti” un VA “Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra” 2018. gada 15. mar-
tā noslēdza civiltiesisko līgumu par 
eiropas Savienības (ES) Kohēzijas 
fonda projekta “Ūdenssaimniecības 
attīstība Jaunolaines lielciemā, III kār-
ta” (Nr.  5.3.1.0/17/I/009) realizāciju, 
lai nodrošinātu Jaunolaines lielciema 
Lubaušu aglomerācijas iedzīvotājiem 
pieejamību sabiedriskajiem ūdens-
saimniecības pakalpojumiem. Projekta 
realizācijas teritorijā – Jaunolaines liel-

ciema Lubaušos – pašlaik nav ierīkota 
centralizētā ūdensapgādes un kanali-
zācijas savākšanas un attīrīšanas sistē-
ma. Projekta teritorijā atrodas vairāk 
nekā 300 individuālo apbūves objektu, 
kuros ierīkotas dažāda veida lokālās 
notekūdeņu savākšanas un uzkrāšanas 
sistēmas. 

Novērtējot iedzīvotāju skaita dina-
miku, sagaidāms, ka turpmāko piecu 
gadu laikā iedzīvotāju skaits Lubaušu 
aglomerācijā palielināsies, galveno-
kārt palielinoties iedzīvotāju skaitam 
aglomerācijas individuālās apbūves 
teritorijās, līdz ar to, ja netiks veikti 
pasākumi centralizētās ūdensapgā-
des sistēmas un kanalizācijas sistēmas 
ierīkošanai, vides un veselības riski 
palielināsies. 

Plānots, ka projekta īstenošanas re-
zultātā centralizētajai ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmai tiks pieslēgtas 
300 individuālās mājas un viens ražo-
šanas objekts, nodrošinot centralizēto 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakal-
pojumu sniegšanu 293  iedzīvotājiem 
(deklarētajiem). 

Līgums par būvdarbu veikšanu no-
slēgts starp būvdarbu pasūtītāju SIA 
“Zeiferti” un būvdarbu veicēju SIA “ĢL 
konsultants”. Būvdarbu kopējās izmak-
sas ir 2 640 770 eiro bez PVN. Projek-
ta realizācijai piešķirtais ES   Kohēzijas 
fonda   līdzfinansējums – 935 022 eiro. 
Būvdarbu izpildes termiņš ir 30 mēneši. 

Līduma karjerā uzsākts pirmais 
veikparka būvniecības etaps

Noslēgts 
būvdarbu līgums projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība 
Jaunolaines lielciemā, 
III kārta” realizācijai
2018. gada 18. oktobrī noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu Jaunolaines 
lielciema Lubaušos. Projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pieeja-
mību sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanai.



• Apbalvot ar Olaines novada domes Atzi-
nības rakstu šādus Olaines novada paš-
valdības policijas darbiniekus:
• priekšnieku Ervīnu Siliņu – par ilg-

gadēju, profesionālu darbu Olaines 
novada pašvaldības policijas vadīšanā, 
veiksmīgu sadarbību ar Valsts policiju 
noziedzīgu personu aizturēšanā un sa-
biedrības drošības nodrošināšanā un 
sakarā ar Policijas darbinieku dienu 
(policijā strādā no 1993. gada);

• vecāko inspektoru Juri Diļevku – par 
ilggadēju, profesionālu darbu Olaines 
novada pašvaldības policijā, operatīvu 
rīcību noziedzīgas personas aizturēša-
nā un sakarā ar Policijas darbinieku 
dienu (policijā strādā no 1999. gada);

• inspektoru Aleksandru Ananidzi – par 
ilggadēju, profesionālu darbu Olaines 
novada pašvaldības policijā, operatīvu 
rīcību noziedzīgas personas aizturēša-
nā un sakarā ar Policijas darbinieku 
dienu (policijā strādā no 2004. gada);

• inspektoru Kristapu Elmeru – par 
profesionālu darbu Olaines novada 
pašvaldības policijā, operatīvu rīcību 
noziedzīgas personas aizturēšanā un 
sakarā ar Policijas darbinieku dienu 
(policijā strādā no 2011. gada).

• Apsveikt Olaines 1. un 2. vidussko-
las skolēnus Ziemassvētku pasākumā. 
Piešķirt 8293 eiro saldumu iegādei un 
Ziemassvētku apsveikuma kartīšu izga-
tavošanai Olaines 1.  un 2.  vidusskolas 
skolēniem.

• Uzdot pašvaldības izpilddirektoram orga-
nizēt divu čuguna lūku pacelšanas magnē-
tu iegādi un uzskaiti. Nodot bezatlīdzības 
lietošanā divus čuguna lūku pacelšanas 
magnētus Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta Rīgas Reģionālās pārvaldes 
Olaines daļai uz 10  gadiem ar mērķi  – 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta normatīvajos aktos noteikto funk-
ciju īstenošanai, tas ir, izmantot čuguna 
lūku pacelšanas magnētus ugunsdzēsības 
un glābšanas darbu nodrošināšanai Olai-
nes novada teritorijā vai nepieciešamības 
gadījumā citu posteņu teritorijā. Noteikt, 
ka čuguna lūku pacelšanas magnētu bez-
atlīdzības lietošana tiek izbeigta un tie no-
dodami atpakaļ, ja: čuguna lūku pacelša-
nas magnēti izmantoti pretēji nodošanas 
bezatlīdzības lietošanā mērķim; čuguna 
lūku pacelšanas magnēti nav nepiecie-
šami Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta funkciju nodrošināšanai.

• Atsavināt 10 zemesgabalus dārzkopības 
sabiedrībās (“VEF-Baloži”, “Bērziņi”, 
“Lazdas”, “Zīles”, “Druva”, “Plakanciema 
egles”, “Rīts”), apstiprināt tiem pirkuma 
maksu un noslēgt pirkuma līgumu ar to 
nomniekiem.

• Atsavināt zemi Akācijas ielā 6, Pārolainē, 
0,2092 ha platībā. Apstiprināt atsavināša-
nas izsoles noteikumus.

• Atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokli 
“Damradi 1”-2 Damrados (kopējā platī-
ba 42,90 kv. m). Apstiprināt atsavināša-
nas izsoles noteikumus.

• Atsavināt dzīvokli Jelgavas ielā 14-X, 
Olainē. 

• Slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa Sta-
cijas ielā 24-X, Olainē, atsavināšanu dzī-
vokļa īrniecei Ļ. K. un apstiprināt dzī-
vokļa pārdošanas cenu.  

• Ierakstīt Rīgas rajona tiesas Zemesgrā-
matu nodaļā uz pašvaldības vārda dzī-

vokļa īpašumu Zeiferta ielā 3-23, Olainē.
• Izbeigt lauku apvidus zemes nomas līgu-

mu Nr. 516.
• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās sa-

biedrības “Jaunība” projektu “Par dārz-
kopības kooperatīvās sabiedrības “Jau-
nība” melioratīvās sistēmas sakārtošanu, 
I posms” par kopējo summu 5051,62 eiro 
ar pašvaldības līdzfinansējumu 
3829,52 eiro apmērā. Uzdot administrā-
cijai organizēt koplietošanas meliorācijas 
sistēmu (grāvju, aizsargdambju un sūk-
ņu staciju) inventarizāciju, uzmērīšanu 
un reģistrēšanu VSIA “Zemkopības mi-
nistrijas nekustamie īpašumi” uzturētajā 
meliorācijas kadastrā. 

• Mainīt nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi 14 zemes vienībām Olaines  
novadā. 

• Nolemts par pirmpirkuma tiesību neiz-
mantošanu un piekrišanu zemes iegūša-
nai 13 īpašumos.

• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma “Ievi-
ņa 99” Nr. X zemes vienību un nekustamā 
īpašuma “Ieviņa 99” Nr. Y zemes vienību 
vienā nekustamajā īpašumā ar zemes vie-
nības kopējo, aptuveno platību 0,0793 ha. 
Piešķirt vienotu adresi apvienotajai zemes 
vienībai un ar to funkcionāli saistītajai ēkai  
“Ieviņa 99” Z, Medemciems, Olaines pa-
gasts, Olaines novads, LV-2127. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –  
individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM kods 0601.

• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma 
“Ābele O” Nr. X zemes vienību un ne-
kustamā īpašuma “Ābele O” Nr. Y zemes 
vienību vienā nekustamajā īpašumā ar 
zemes vienības kopējo, aptuveno platību 
0,1225 ha. Piešķirt vienotu adresi apvie-
notajai zemes vienībai un ar to funk-
cionāli saistītajai ēkai “Ābele O” Nr. Z, 
Dāvi, Olaines pagasts, Olaines novads,  
LV-2113. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvoja-
mo māju apbūve, NĪLM kods 0601.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamajiem īpašumiem “Rītausma 3”, 
“Rītausma 4” un “Rītausma 5” Medem-
ciemā.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamajam īpašumam “Kalna Baloži” 
Stūnīšos.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamajam īpašumam “Bērzpils 18” 
(kadastra numurs 8080 004 0001), ze-
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8080 004 0278, Stūnīšos.

• Atcelt dienesta dzīvokļa statusu pašvaldī-
bas dzīvokļa īpašumam Parka ielā 14-63, 
Olainē.

• Uzņemt Olaines Sociālā dienesta Soci-
ālās aprūpes centrā divas personas.

• Sniegt palīdzību M. T., izīrējot dzīvokli 
Parka ielā 14, Olainē.  

• Ierādīt vietu M. A. sociālajā istabā Zem-
gales ielā 31, Olainē. 

• Piešķirt sociālo istabu M. F. ģimenei 
Zemgales ielā 31, Olainē.

• Noslēgt īres līgumu ar A. P. ģimeni.  
• Izdarīt Olaines novada domes 2013. gada 

27. novembra sēdes lēmumā “Par ēdi-
nāšanas pakalpojumu maksu Olaines 
pirmsskolas izglītības iestādēs” (15. prot., 
5. p.) šādus grozījumus: 
1) izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakci-

jā: “1. Noteikt ēdināšanas pakalpojuma 
maksu Olaines pirmsskolas izglītības 

iestādēs “Zīle”, “Dzērvenīte”, “Magonī-
te” un speciālās pirmsskolas izglītības 
iestādes “Ābelīte” grupās ar vispārējās 
pirmsskolas izglītības programmām:”; 

2) papildināt lēmumu ar 1.1 punktu šādā 
redakcijā: “1.1  Speciālās pirmsskolas 
izglītības iestādes “Ābelīte” speciālās 
pirmsskolas izglītības programmas 
grupas izglītojamajiem ēdināšanas pa-
kalpojuma maksu sedz no iestādes uz-
turēšanas izdevumiem paredzētajiem 
pašvaldības budžeta līdzekļiem”. 

• Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. de-
cembrī. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos 
zaudē spēku 2017.  gada 22. augus-
ta izpilddirektora vietnieces rīkojums 
Nr.  418-I “Par ēdināšanas pakalpojumu 
maksu Olaines speciālajā pirmskolas iz-
glītības iestādē “Ābelīte””.

• Piešķirt papildu finanšu līdzekļus 
28  000  eiro speciālās pirmsskolas iz-
glītības iestādei “Ābelīte” uzturēšanas 
izdevumiem: ēdināšanas izdevumu 
segšanai un ēdināšanas pakalpojuma at-
maksai speciālās pirmsskolas izglītības 
programmu grupu izglītojamo likumis-
kajiem pārstāvjiem par laika periodu 
no 01.09.2017. līdz 30.11.2018. Uzdod  
Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt 
nepieciešamos grozījumus Olaines no-
vada pašvaldības 2018.  gada pamatbu-
džetā: palielināt pašvaldības ieņēmumu 
sadaļu “Nekustamā īpašuma nodok-
ļa par ēkām kārtējā gada maksājumi”, 
EKK 4.1.2.1., par summu 28  000  eiro 
apmērā; palielināt SPII “Ābelīte” izde-
vumu sadaļu “Ēdināšanas izdevumi”, 
EKK 2363, par summu 19 000 eiro ap-
mērā; palielināt SPII “Ābelīte” izdevumu 
sadaļu “Izdevumi, kas nav tieši saistīti ar 
iestādes darbības nodrošināšanu”, EKK 
22799, par summu 9000  eiro apmērā. 
Uzdot speciālās pirmsskolas izglītības 
iestādes “Ābelīte” vadītājai izdot rīko-
jumu par ēdināšanas pakalpojumu at-
maksu speciālās pirmsskolas izglītības 
programmu grupu izglītojamo likumis-
kajiem pārstāvjiem par laika periodu no 
01.09.2017. līdz 30.11.2018. atbilstoši ar 
likumiskajiem pārstāvjiem noslēgtajiem 
līgumiem un faktiski veiktajām ēdinā-
šanas pakalpojumu apmaksām. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram vērsties:
1) Satversmes tiesā ar lūgumu par Sat-

versmes tiesas 2018. gada 15. novembra 
sprieduma lietā Nr. 2018-07-08 “Par vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministra 2017. gada 26. septembra 
rīkojuma Nr. 1 2/7346 “Par Rēzeknes 
pilsētas domes 2016. gada 22. decem-
bra lēmuma Nr. 1872 “Par ēdināšanas 
izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsē-
tas izglītības iestādēs un uzcenojuma 
apstiprināšanu (protokols Nr. 103, 
13. punkts) 1.3. apakšpunkta daļā par 
ēdināšanas izmaksu (vecāku maksas) 
noteikšanu speciālajās pirmsskolas 

izglītības iestādēs un 7.  punkta dar-
bības apturēšanu atbilstību likuma  
“Par pašvaldībām” 49. pantam” attie-
cināmību arī uz Olaines novada paš-
valdību;

2) Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijā, Izglītības ministrijā, 
Labklājības ministrijā un Valsts kan-
celejā ar lūgumu skaidrot 2018.  gada 
15.    novembra sprieduma lietā 
Nr. 2018-07-08 sniegto attiecīgo tiesī-
bu normas interpretāciju attiecībā uz 
“uzturēšanas izdevumu” definīciju, par 
Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija 
noteikumu Nr. 477 “Speciālās izglītī-
bas iestāžu, internātskolu un vispārējās 
izglītības iestāžu speciālās izglītības 
klašu (grupu) finansēšanas kārtība” 
1. pielikumu (no kura izriet, ka 1. pie-
likums “Uzturēšanas izdevumu nor-
matīvs (gadā) vienam internātskolas 
izglītojamajam, kas saņem internāta 
pakalpojumus” (6.  ieraksts: Ēdināša-
nas izdevumi  – 725,66 eiro) nosaka 
uzturēšanas izdevumu normatīvu 
(gadā) vienam internātskolas izglīto-
jamajam, nevis speciālās pirmsskolas 
izglītības iestādes izglītojamajam, kurš 
apmeklē un apgūst speciālo pirms-
skolas izglītības programmu 5 darba 
dienas nedēļā iestādē ierastajā dienas 
režīmā, bet nevis uzturas tajā katru 
dienu un nakti, kas tiesiski liecina, ka 
šo 1. pielikumu pašvaldība nemaz nav 
tiesīga piemērot speciālās pirmssko-
las izglītības iestādes izglītojamajam, 
kurš apgūst vispārējās vai speciālās 
izglītības programmu, nevis saņem in-
ternāta pakalpojumus), par atbilstību 
citu likumdošanas aktu un Ministru 
kabineta noteikumu prasībām, kā arī 
informēt par valsts uzdotās funkcijas, 
kuras izpilde saistīta ar pašvaldības 
budžeta izdevumu palielināšanos, par 
valsts nododamiem finanšu līdzekļiem 
pašvaldībai.

• Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. de-
cembrī. 

• Palielināt AS “Olaines ūdens un sil-
tums” pamatkapitālu, veicot ieguldījumu 
62 021 eiro, izdarot naudas ieguldījumu 
sabiedrības pamatkapitālā no pašvaldī-
bas budžeta, saņemot pretī 62 021 eiro 
kapitāla daļas.

• Akceptēt SIA “Zeiferti” dalībnieku ār-
kārtas sapulces 2018.  gada 27.  novem-
bra lēmumu par SIA “Zeiferti” pamat-
kapitāla palielināšanu par 24  500 eiro, 
izdarot naudas ieguldījumu sabiedrības 
pamatkapitālā no pašvaldības budžeta, 
saņemot pretī 24 500 kapitāla daļas (ar 
nominālvērtību 1 eiro).

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem 
var iepazīties mājaslapas www.olaine.lv 

sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes lēmumi” 
vai klātienē pašvaldībā
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PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (NOVEMBRIS) 

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZSOLES

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA PUBLISKĀ IZSOLĒ
Olaines novada pašvaldībā saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu 
publiskā izsolē atsavināt zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Lazdas” Nr. 2711, 
Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā.

2018. gada 27. decembra domes sēdē tiks lemts par šī nekustamā īpašuma atsavināša-
nu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Precīza informācija par lēmumu tiks publicēta 
2018. gada 28. decembrī pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv.



8

PASĀKUMI OLAINES NOVADĀ JANVĀRĪ
KAD KAS KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

09.01. plkst. 18.00 Vakarēšana ar folkloras kopu “Dzedzieda” Olaines Kultūras namā

12.01. plkst. 17.00
Koncerts “Ziemas fantāzija” 

ar eksotisko deju kolektīva “Oriental Flowers”, 
teātra studijas “Atspulgi” un draugu piedalīšanos

Jaunolaines Kultūras namā

19.01. VPDK “Viducis” un draugu deju koncerts Jaunolaines Kultūras namā

20.01. plkst. 15.00 “Austrumu robežas” teātra izrāde “Dīva. PSRS” 
(Biļešu cena 2–3 eiro) Jaunolaines Kultūras namā

23.01. plkst. 19.00 Izrāžu apvienības “Panna” teātra izrāde “Optimists” 
(Biļešu cena 5–7 eiro) Olaines Kultūras namā

28.01. plkst. 19.00 Izrāde bērniem “Alise Brīnumzemē” 
(plašāka informācija www.bilesuserviss.lv) Olaines Kultūras namā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)

Spēļu grafiks: 
www.olainessports.lv Hokeja turnīrs “Olaines Sporta centra kauss 2019” Olaines slidotavā

Spēļu grafiks: 
www.olainessports.lv Hokeja turnīrs “Olaines Sporta centra kauss veterāniem 2019” Olaines slidotavā

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

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. 27838129

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

12. JANVĀRĪ 
PLKST. 11.00–17.00

“MFD” veselības centrs piedāvās 
arī cukura un holesterīna eksprestestu, 

ķermeņa masas indeksa noteikšanu, 
asinsspiediena un pulsa mērījumus. 

PĀRBAUDES NOTIKS 
BEZ IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA 

UN BEZ MAKSAS.

pie Olaines Sporta nama 
būs iespēja apmeklēt 

“MFD” diagnostikas autobusu, 
kur varēs veikt 

ehokardiogrāfiju (EHO) 
un elektrokardiogrāfiju (EKG)


