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Esam vieni no investīcijām
draudzīgākajām pašvaldībām
7. novembrī otro reizi Latvijas Biznesa savienība iniciatīvas “Atbalsti
mazo biznesu” ietvaros sadarbībā ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Lursoft”
atvēra indeksu “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība’’, kas balstījās uz
reģionu apkopoto pašvaldību pašnovērtējumu, aktivitāti uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras veidošanā un pašvaldību teritorijā esošo
uzņēmumu finanšu un ekonomiskajiem rādītājiem.

O

laines novads saņēma atzinības rakstu par iegūto otro
vietu 2018. gada indeksā
“Investīcijām draudzīgākā pašvaldība”
novadu ar vietējās nozīmes attīstības
centru pašvaldību grupā. Šis rezultāts apliecina pašvaldības mērķtiecīgu
ieguldījumu uzņēmējdarbības vides
uzlabošanā un nodarbinātības veicināšanā, sekmējot uzņēmumu finanšu un
ekonomiskos rādītājus.
Peļņas rādītāji Latvijas mikro un mazajos uzņēmumos 2017. gadā turpinājuši augt, tuvojoties 1 miljarda eiro at-

Izpilddirektors Ģ. Batrags kopā ar VARAM valsts sekretāru Rinaldu Muciņu
un Latvijas Biznesa savienības padomes priekšsēdētāju Elīnu Egli.

zīmei (vidējo un lielo uzņēmumu peļņa
tuvojas 3 miljardiem eiro), kas liecina
par uzņēmēju nepārtrauktu vēlmi pilnveidoties un piemēroties gan labvēlīgiem, gan nelabvēlīgiem apstākļiem.
Iniciatīvas “Atbalsti mazo biznesu’’
mērķis ir stiprināt uzņēmējdarbības
garu Latvijā, parādot mazā biznesa
produktus un pakalpojumus, radošus
veiksmes stāstus Latvijā un pasaulē.
Mazā biznesa panākumu pamatā ir
neatlaidīgs darbs un atbalstoša vide.
Neatlaidība ir uzņēmēju ziņā, savukārt
atbalstoša vide un resursi vispirms rodami noteiktā pašvaldībā.

“Investīcijām draudzīgākās
pašvaldības’’ indeksa rezultāti
2018. gadā

NOMINĀCIJA: Novadi ar reģionālās nozīmes attīstības centru (21):
1. Aizkraukles novads; 2. Dobeles
novads; 3. Kuldīgas novads.
NOMINĀCIJA: Novadi ar vietējās
nozīmes attīstības centru (89):
1. Mārupes novads; 2. Olaines novads; 3. Jelgavas novads.
NOMINĀCIJA: Nacionālās nozīmes attīstības centri jeb republikas
pilsētas (9):
1. Ventspils; 2. Valmiera; 3. Liepāja.

8. novembrī Olaines novada pašvaldībā
viesojās delegācija no Moldovas
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas īstenotā projekta ietvaros pašvaldību apmeklēja divi pārstāvji no Moldovas.

P

ašvaldībā viesojās Apmeklētāju pieņemšanas, stratēģiskās
plānošanas un programmēšanas centra vadītāja Ala Bragoi (Ala
Bragoy) no Kišiņevas un priekšsēdētāja
vietnieks Nikolae Rosembeks (Nicolae
Rosemback) no Kalaraši, kuri interesējās par Olaines novada un Latvijas
kopumā pieredzi dažādos jautājumos:
administratīvi teritoriālā reforma; investīciju piesaiste un teritorijas attīstība; digitālā dokumentu aprite un pakalpojumu digitalizācija u.c.
Moldovas pārstāvji skaidroja, ka arī
viņu valstī plānots īstenot administratīvi teritoriālo reformu, līdz ar to tiek
izskatīti un izvērtēti dažādi tās risinājumi, kā arī pilnveidot klientu apkal-

Olaines novada pašvaldības pārstāvji (domes priekšsēdētājs A. Bergs,
priekšsēdētāja pirmā vietniece I. Purviņa un priekšsēdētāja otrais vietnieks
A. Čmiļs) ar pārstāvjiem no Moldovas (Ala Bragoi un Nikolae Rosembeks).

pošanas centru darbu, tostarp ieviešot
digitālo dokumentu apriti un piedāvājot saņemt pakalpojumus attālināti.
Moldovas delegācija pēc iepazīšanās
ar Olaines novadu un pašvaldības darbu novērtēja to atzinīgi un interesējās,
vai Olaine būtu gatava sadarboties ar

Moldovu dažādās jomās, gan daloties
pieredzē, gan kopā īstenojot projektus.
Olaines novada domes priekšsēdētājs
norādīja, ka Olaines novada pašvaldība
ir atvērta sadarbībai un gatava izskatīt
Moldovas sadarbības piedāvājumus, ja
tādi tiks iesniegti.

SVĒTKU DIEVKALPOJUMI OLAINES NOVADĀ
OLAINES BEZVAINĪGĀS JAUNAVAS MARIJAS
ROMAS KATOĻU BAZNĪCA (Zemgales iela 7, Olaine, Olaines nov.)
24.12. plkst. 18.00 Kristus dzimšanas svētku vigīlijas Svētā Mise
25.12. plkst. 09.00 Svētā Mise poļu valodā
25.12. plkst. 11.00 Svētā Mise latviešu valodā
26.12. plkst. 09.00 Svētā Mise poļu valodā
26.12. plkst. 11.00 Svētā Mise latviešu valodā
26.12. plkst. 18.00 Svētā Mise latviešu valodā
OLAINES SV. ELIZABETES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA
(Baznīcas iela 2, Jaunolaine, Olaines nov.)
24.12. plkst. 16.00 Dievkalpojums
25.12. plkst. 14.00 Dievkalpojums
OLAINES SVĒTĀ LIELMOCEKĻA DIMITRIJA SOLUŅAS
PAREIZTICĪGO DRAUDZE (Skolas iela 3, Olaine, Olaines nov.)
30.12. plkst. 8.00
Liturģija. Aizlūgums Jaunajam gadam
05.01. plkst. 17.00 Vakara dievkalpojums
06.01. plkst. 8.00
Liturģija. Kristus dzimšanas svētku pievakare
plkst. 17.00
Vakara dievkalpojums
07.07. plkst. 8.00
Liturģija. Kristus dzimšanas svētki

Noskaidroti grantu programmas
“(ie)dvesma” uzvarētāji
Noslēdzoties “SEB bankas”, Jūrmalas pilsētas, Ķekavas, Mārupes, Olaines
un Siguldas novada kopīgi rīkotās grantu programmas jauno uzņēmēju
atbalstam “(ie)dvesma” otrajai sezonai, izvēlētas septiņas perspektīvākās
biznesa idejas, kuru autori saņēma kopumā 58 000 eiro to īstenošanai.
“SEB bankas” grants 10 000 eiro
apmērā piešķirts SIA “Klean” no
Olaines, lai attīstītu lietotni, kurā
klienti var pasūtīt uzkopšanas pakalpojumus gan dzīvojamajām telpām, gan komerctelpām, kā arī lai
izvērstu tīrīšanas pakalpojumu platformas darbību. Savukārt Olaines
novada domes granta finansējums
10 000 eiro apmērā piešķirts Ilzei
Kalācei-Bērziņai, kura ražo jaunu
pārtikas produktu – smalko musli.
Granta finansējums tiks ieguldīts jaudīgākas ražošanas tehnikas iegādē, lai
varētu palielināt ražošanas apjomus,
iekļūt lielāko mazumtirdzniecības
ķēžu veikalos un uzsākt eksportu.
Kopumā šogad grantu programmā
tika iesniegtas 55 biznesa idejas, to
skaitā 10 no Olaines novada. Iesniegtos projektus vērtēja žūrijas komisija,
kuras sastāvā ir gan uzņēmējdarbības
profesionāļi, gan pašvaldību pārstāvji. No 10 saņemtajiem pieteikumiem

Olaines novadu 3. kārtā bez balvas ieguvušajiem pārstāvēja vēl šādi granta
pretendenti:
• M. Markuss, kurš vēlas izveidot un
attīstīt kāpšanas torņa infrastruktūru Olainē;
• SIA “Sompeks” jeb “Minnijas
pasaule”, kas jau darbojas Olainē
un vēlas papildināt bērnu attīstošo un rotaļu istabu ar jauniem
materiāliem;
• G. Lazdiņš, kurš vēlas izgatavot un
piedāvāt plašā tirgū interaktīvu kiosku preču un pakalpojumu iegādei “Pietura”;
• L. Zvirgzdiņa, kura plašāk pazīstama ar zīmolu “Lule Creations”,
kopā ar draudzeni izgatavo rotaslietas ar mandalu rakstiem un vēlas
uzsākt savas apģērbu līnijas izveidi.

Intervijas ar granta saņēmējiem
lasiet 3. lpp.4
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CILVĒKU PUSĒ
Uzņēmuma “Olainfarm” arodorganizācijas vadītāja RUDĪTE BĒRZIŅA ir viena no senākajām uzņēmuma darbiniecēm – darbu farmācijas ražotnē viņa uzsāka 1972. gada vasarā, vēl pirms “Olainfarm” bija sākta ražošana. Viņas bagātīgā
pieredze ļauj labi izprast gan darbinieku vajadzības, gan uzņēmuma attīstības iespējas. Rudītes Bērziņas izaicinājums
ir būt vidutājai starp šiem abiem, nereti visai pretrunīgajiem, procesiem. Un saglabāt trauslo balansu viņai izdodas – te
palīdz gan pieredze Augstākās Padomes darbā, gan zināšanas par “Olainfarm” izaugsmi un grūtībām. Šis ir viens no
retajiem lielajiem ražošanas uzņēmumiem, kas no plānveida ekonomikas ir spējis mainīties un tagad sekmīgi konkurē
farmācijas tirgū visā pasaulē.

S

aruna ar Rudīti Bērziņu noslēdz visa šī gada laikā ilgušo
rubriku par atmodas laiku
Olaines pilsētas un novada ļaužu atmiņās. Kopš 2016. gada pavasara ik
mēnesi esam vēstījuši par mūsu novada vēsturi, tāpēc turpmāk priecēsim ar
stāstiem par nākotni – cilvēkiem, kuri
domā un būvē 21. gadsimta Olaini.

– Sākšu ar jau ierastu jautājumu
šajā rubrikā. Kāds ir bijis Jūsu ceļš uz
Olaini?
– Esmu dzimusi Mazsalacā, abi
mani vecāki bija skolotāji. Agri zaudēju
mammu, viņa gāja bojā autonegadījumā, ar tēti pārcēlāmies uz Limbažu
pusi. Tur gāju vidusskolā. Man ļoti gribējās turpināt mācīties daiļdārzniecību
vai ko līdzīgu. Stājos Bulduru Dārzkopības tehnikumā, eksāmenus jau biju
nokārtojusi. Gaidot komisijas lēmumu,
nejauši dzirdēju, ka pie viņiem pieiet kāds svešs kungs un vaicā, kāda ir
atzīme vienai no pretendentēm. Tur
atbild: “Trīs.” Svešinieks saka: “Jūs ko?
Zināt taču, kas ir viņas vecāki, trīs viņai
neder.” Ar šo epizodi man bija gana. Izņēmu dokumentus un aizgāju prom, tā
arī mācības neuzsākusi. Mājās dabūju
brāzienu no audžumammas, bet ko nu
vairs. Otrs priekšmets, kas man patika,
bija ķīmija, un tā arī es aizgāju pa šo
ceļu. Pirms Olaines vēl gadu nostrādāju kā pionieru vadītāja Pāles skolā.
– Esat starp pirmajiem “Olainfarm” darbiniekiem, kas strādā uzņēmumā kopš tā dibināšanas.
– Jā. Gadu mācījos Olaines arodskolā un 1972. gadā sāku strādāt tikko
uzbūvētajā Olaines Ķīmiski–farmaceitiskajā rūpnīcā. Atceros, pirmajos
mēnešos mēs, jaunas meitenes tikko
no skolas, palīdzējām iekārtot cehus,
tīrījām, krāsojām, vācām gružus. Tas
bija augusts, ražot sākām oktobrī. Nonācu sestajā cehā, kur 10. oktobrī tika
uzsākta pirmā produkta “Furagīns”
ražošana. Vispirms dzīvojām kopmītnēs, namā, kur tagad atrodas Olaines
dome. Šajā ēkā bijām kopā ar tā saucamajiem zekiem: otrajā stāvā mēs,
piektajā – viņi. Durvis vienmēr bija
jāpieslēdz, jo citādi istabā varēja ierasties nelūgti viesi. Pēc dažiem gadiem
saņēmu ģimeņu kopmītni, kur divas
ģimenes dzīvoja divistabu dzīvoklī –
katrai sava istaba, pārējais kopīgs. Bija
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jau arī cilvēki, kas kādu laiku dzīvoja
rūpnīcā, jo bija vajadzīgi strādnieki,
ļoti strauji auga iedzīvotāju skaits, un
visiem vienkārši nepaspēja uzbūvēt
dzīvokļus. Mehāniķi priecājās, sak, ja
kāds darbinieks saslimis, vienmēr var
pamodināt kādu, kurš tepat guļ.
– Ar ko tas laiks palicis atmiņā?
– Man iespiedies atmiņā tā laika kultūras nams – garena vienstāva celtne,
kas atradās tur, kur šobrīd strūklaka.
Katru nedēļu tur notika ballītes – atceros, visi sanāca mēteļos, zābakos, kādā
stūrī visu salika, un dejas varēja sākties.
Vasarā ballējās parkā, kur bija uzslieta
neliela koka estrādīte un dēļu podests
dejotājiem. Bijām arī aktīvā dzīvesveida cienītājas, tāpēc kopā ar pilsētas
sporta metodistu Pustavalova kungu
organizējām vērienīgus sporta svētkus
kopā ar ģimenēm, tūrisma braucienus
un citas aktivitātes. Cilvēkiem bija liela
pašiniciatīva, interese un vēlme kopā
kaut ko paveikt.
– Ar kādu priekšstatu atnācāt uz
savu nākamo darbavietu?
– Kad mācījos, man bija tāds romantizēts priekšstats, ka farmācijas
uzņēmums – tas ir darbs baltā halātā perfekti tīrā vidē, kur top sterilas
tabletītes. Patiesība izrādījās pavisam
atšķirīga. Kad nonācu rūpnīcā, man
izsniedza tādu diezgan prasta auduma
specapģērbu, cimdus līdz elkoņiem,
gumijniekus… Ja vajadzēja ko notīrīt,
bija šļūtene un birste. Tas, ko es biju
tolaik iedomājusies, – aptuveni tā zāļu
ražotnē izskatās šodien, mans priekšstats ir īstenojies.
– Nebija doma tomēr iet atpakaļ uz
dārzkopību?
– Bija, es pat iestājos Lauksaimniecības akadēmijā uz agronomiem. Bet
tad nāca ģimenes pieaugums un studēt
vairs īsti nebija iespējams, tāpēc paliku
vien pie ķīmijas. Galu galā tas man jau
bija pazīstams.
– Kā veidojās Jūsu karjera “Olainfarm”?
– Ražošanas cehā kopumā nostrādāju 22 gadus. Kad reorganizācijas
dēļ šo cehu likvidēja, man piedāvāja
darbu uzņēmuma kancelejā. Tas bija
traks laiks, deviņdesmito gadu sākums, kad notika lielas pārmaiņas un
rūpnīcas liktenis vispār bija zem lielas
jautājuma zīmes. Sākums bija grūts,
jo cehā viss bija skaidrs, darbs smags

un fizisks, bet labi zināms. Te – darbs
ar papīriem, turklāt tad jau vēl nebija
tādu saziņas līdzekļu kā šodien. Piemēram, faksu nebija, pasūtījumi no
ārvalstīm bija jāveic pa teletaipu – vajadzēja ievadīt tekstu kā telegrammu,
kuru saņēmu lentītes veidā ar caurumiņiem, kas savukārt tālāk jānosūta
uz NVS valstīm. Tas bija vienīgais
ātrākais sazināšanās veids. Man visu
to saimniecību dažās stundās ierādīja,
un nākamajā dienā es jau bija viena
pati. Pirmās nedēļas pat svaru zaudēju no satraukuma, kā spēšu visu izdarīt, bet bija vien jāsaņemas un jādara.
Tā arī no 1994. gada sāku strādāt kancelejā, neilgā laikā kļuvu par vadītāju.
Pēc dažiem gadiem “Olainfarm” gāja
cauri saviem grūtākajiem laikiem – bija
mēneši, kad nebija pat iespējams izmaksāt algas. Tā laika uzņēmuma vadītājs Antons Buls godīgi stājās priekšā
darbinieku sapulcē un skaidroja, kāda
ir situācija. Kopā lēmām, vai savelkam
jostas un pērkam izejvielas cerībā, ka
būs labāk, vai izņemam naudu algās un
klapējam to bodi ciet.
– Kas izšķīra “Olainfarm” likteni,
ka tas ne tikai izdzīvoja, bet kļuva par
tik veiksmīgu uzņēmumu?
Tas, ka 1997. gadā mūs privatizācijas
ceļā pārņēma Valērijs Maligins. Uzskatu, ka tas bija viņa nopelns. Viņa personības un “biznesa ķēriena” nopelns.
– Kā nonācāt arodbiedrības vadībā?
– Tas notika pirms astoņiem gadiem. Iepriekšējais arodorganizācijas
vadītājs aizgāja pelnītā atpūtā, es tajā
laikā jau vairāku gadu garumā biju
viņa vietniece, tāpēc tiku atstāta par
pienākuma izpildītāju līdz nākamajām vēlēšanām, tad arī tiku ievēlēta
par arodorganizācijas priekšsēdētāju.
Mēs esam salīdzinoši liela arodorganizācija – kopumā tajā ir ap 620 uzņēmuma darbinieku. Lepojamies ar
darba koplīgumu, kas ir viens no modernākajiem un labākajiem Latvijā.
Jāsaka, ka spēcīgi pamati sadarbībai ar
arodorganizāciju ar labām sociālajām
garantijām tika ielikti nelaiķa Valērija
Maligina laikā. Šodien varam novērtēt, ka arī pārmaiņu laikos ir iespējams
justies salīdzinoši stabili. Starp citu,
novembra sākumā mūsu uzņēmuma
arodorganizāciju apbalvoja Latvijas
Brīvo arodbiedrību savienība kā labāko arodorganizāciju savā nozarē.

– Ir skaidrs, ka arodbiedrība ir ieguvums darbiniekam, bet ko tā dod
uzņēmumam?
– Tā dod skaidrus spēles noteikumus. Jo nav jau tā, ka tie uzņēmumi,
kuros nav arodbiedrības, par saviem
darbiniekiem nerūpējas. Taču šīs
rūpes ne vienmēr ir sistemātiski sakārtotas, ne vienmēr darbinieki var
paļauties uz to, ka vienā brīdī nenotiks kādi pavērsieni. Arodbiedrība
dod drošības sajūtu darbiniekiem,
stiprina darba kolektīva saliedētību,
uzlabo mikroklimatu, tas nozīmē, ka
darbinieks ir motivētāks, var teikt –
patriotiskāks, kas kopsummā veicina
visas rūpnīcas izaugsmi.
– Atgriežoties pie vēstures, – kāda
bija “Olainfarm” kolektīva reakcija uz atmodas procesiem 90. gadu
sākumā?
– Man jāsaka, ka izteiktu negāciju,
pretestības kolektīvā nebija, Latvijas
centienus labi izprata un novērtēja
dažādu tautību cilvēki. Protams, bija
izņēmumi. Man, piemēram, nav saprotams, kāpēc cilvēki, kuri dzīvo te
ilgus gadus, latviešu valodu tā arī neiemācās. Atceros, kā jaunībā, atnākot
uz Olaini no lauku skolām, daudziem
bija grūtības ar krievu valodu. Ar
vārdnīcu tulkojām tehnoloģiskās instrukcijas, ko mums izsniedza krievu
valodā. Iztulkojām un sapratām. Darba ikdienā sarunvaloda bija krievu, jo
pārsvarā cehos strādāja darbinieki no
Krievijas. Gribot negribot mazākumam bija nepieciešamas krievu valodas zināšanas. 22 gadu laikā biju tā
iemācījusies krievu valodu, ka latviski
vairs raiti nepratu runāt.
– Kas Jums visvairāk iespiedies atmiņā no tā laika?
– Es no 1980. gada divos sasaukumos biju Augstākās Padomes (AP)
deputāte, ievēlēta no Olaines. Otrais
sasaukums bija jau pašā astoņdesmito gadu nogalē – pārmaiņu laiks, kad
sākas Tautas frontes kustība. Sasaukumā no 1985. gada papildus vēl biju AP
priekšsēdētāja Anatolija Gorbunova
vietniece, bija nācies vadīt arī sēdi, kad
priekšsēdētājs bija saslimis. Jāsaka, ka
4. maija deklarācija lielā mērā jau tapa
šajā laikā, un nākamais AP sasaukums
to pieņēma. Emocionāli šis laiks bija…
neatkārtojami pacilājošs un piesātināts.

Piedalījos tautas manifestācijās un mītiņos, bija liels lepnums par to, ka esi
latvietis. Kad uz Mežaparku atbrauca
“Čikāgas piecīši”, koncerts izsauca prieka asaras un dziļas dvēseliskas sajūtas,
man šķiet, līdz rītam tur sēdējām, dziedājām. Neaizmirstami!
Protams, atmiņā ir palicis barikāžu
laiks, kad devāmies uz Vecrīgu ar tādu
sajūtu, ka… kas zina, varam arī neatgriezties. Ap roku likām papīra aproces, kur norādīti personas dati, adrese
un asinsgrupa. No vienas puses, bērni
paliek mājās, taču neiet arī nebija iespējams, jo bija izteikti tāda sajūta, ka
piedalāmies ļoti svarīgā lietā.
– Vai kā AP deputātei bija iespēja
kaut kur aizbraukt?
– 1987. gadā no AP mani deleģēja
kā Latvijas pārstāvi lielā PSRS delegācijā, kas apmeklēja ASV. Bijām pirmā
lielā grupa, kas brauca šādā oficiālā vizītē. Katru braucēju pārbaudīja
krustu šķērsu, un arī brauciena laikā
mūs uzmanīja ik uz soļa. Bija stingri
reglamentēts, kur un ko drīkst, ko
nedrīkst, lai tikai padomju pilsonis
netaptu samaitāts. Taču tas jau tāpat
notika. Ieraugot veikala automātiskās
durvis, citrusaugļus, kas katrs ietīti
atsevišķā papīrā, ieraugot pārbagātību veikala gaļas stendā, bija skaidrs,
ka pie mums kaut kas nav kārtībā.
– Ņemot vērā to, cik būtiski pēdējās desmitgadēs ir mainījusies Olaine, – kā vērtējat pilsētas attīstību?
– Ļoti patīk, pilsētas attīstība ir jūtama, redzama ik uz soļa. Var uzskaitīt
daudzus dažādus objektus, kas tapuši
pilsētnieku ērtībām, – peldbaseins,
divi stadioni sporta aktivitātēm, Mežaparks, gājēju un velosipēdistu celiņi,
mācību iestādes un citi. Pašlaik tiek
rekonstruēts mūsu meitas uzņēmums
“OlainMed”. Dzīvojamo namu attīstība varētu būt viens no lielajiem mērķiem, par ko jādomā nākotnē, bet no
salīdzinoši mazākām lietām – būtu
pilnveidojama estrāde, jo nav atsevišķas telpas māksliniekiem, kaut mums
ir milzīgi liels pasākumu klāsts olainiešiem, un par to jāpateicas novada pašvaldībai un kultūras centra darbiniekiem. Savam uzņēmumam es novēlu
piepildīt tās idejas un attīstības virzienus, ko bija iecerējis, bet nepaspēja
paveikt Valērijs Maligins.

Uzņēmums “Klean”:

Neviena grāmata
neiemācīs tik daudz kā pieredze

KRISTOFERAM KOZLOVSKIM uzkopšanas un tīrīšanas darbu platforma “Klean” ir pirmais bizness. Gada laikā,
kopš tā darbojas, viņš jau paguvis pārliecināties, ka iecere un realitāte var būt divas pavisam atšķirīgas lietas. Taču nupat
Kristofers “SEB bankas” programmā “(ie)dvesma” saņēma grantu 10 000 eiro apmērā, kas pašreizējo biznesa modeli
ļaus ievērojami pilnveidot.
– Pastāstiet vairāk par platformu
“Klean” – kāpēc tā cilvēkiem ir noderīga?
– Tā ir divpusēja platforma, kur
klients var pasūtīt uzkopšanu sev ērtā
laikā, turklāt uzreiz noskaidrojot, cik
pakalpojums izmaksās. Otrā pusē ir
tīrītājs, kurš šo pieteikumu redz un tam
piesakās. Mūsu biznesa modeli attāli
varētu salīdzināt ar “Taxify” – princips
ir līdzīgs.
– Cik ilgs laiks pagāja, lai platformu ieviestu tirgū? Vai sākotnējā iecere ir piedzīvojusi kādas izmaiņas?
– Kopā ar biznesa partneri Vadimu
Ševļakovu izstrādājot platformu, pagāja nepilns gads, taču tad sapratu, ka
pilnveidot jau var bezgalīgi, bet vienā
brīdī tā tomēr jānodod lietotāju vērtēšanai. Kad palaidām produktu tirgū,
izrādījās, ka manis izdomātais biznesa
modelis tomēr īsti nestrādā un vajadzī-

ga cita pieeja. Sākotnēji man šķita, ka
es vienkārši izveidošu platformu, kur
klients veiks pasūtījumu, bet tīrītājs
pieteiksies. Taču atklājās, ka nepieciešams arī milzīgs organizatoriskais
darbs, jo šis ir bizness ar cilvēkiem, un
tieši cilvēki jebkurā biznesā ir lielākais
izaicinājums – tas nav kā uztaisīt programmu, ko pēc tam var simtreiz nokopēt. Tāpat biju plānojis, ka ar laiku
platforma nodrošinās dažādus pakalpojumus – sākšu ar tīrīšanu, pēc tam
piedāvāšu remontu –, taču, sākot strādāt, sapratu, ka vienam uzņēmumam
tas ir ļoti grūti paveicams. Gada laikā
esmu pieredzējis tik daudz problēmu,
ka tagad uzskatu – viss spēks tomēr jākoncentrē uz vienu jomu.
– Kāds šobrīd ir galvenais uzdevums, kas jums jāpaveic?
– Pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums. Kur rodas problēma? Nav

Arī citas biznesa
ieceres tomēr tiks
īstenotas

“Smalkā mušļa” radītājas:

Vairāki Olaines novada uzņēmumi,
kas piedalījās grantu konkursā, bet
šoreiz pie balvām netika, iecerējuši
savus plānus īstenot pašu spēkiem.

O

lainē jau kādu laiku darbojas
bērnu attīstošā un rotaļu istaba “Minnijas pasaule”. Tās
vadītāja IRINA PETRIKA atklāj, ka
galvenais mērķis dalībai konkursā bija
papildināt istabu ar jaunām, attīstošām
rotaļlietām un aprīkojumu. Viņa norāda – lai arī grants nav saņemts, uzņēmums šo ieceri nav atmetis un meklēs
citas iespējas, kā to īstenot.
Savukārt Olaines novada uzņēmēja Lelde Zvirgzdiņa kopā ar
draudzeni izveidojusi zīmolu “Lule
Creations” un veido unikālus roku
darbus – punktojuma tehnikā ar
mandalu rakstiem apgleznotas rotaslietas.
Kā stāsta L. Zvirgzdiņa, ikkatrs
darinājums ir neatkārtojams, turklāt
individuālā pieeja darbam nodrošina, ka ikviens var pasūtīt sev tieši
tādu rotu, kādu sirds kāro.
“Reiz kāds puisis savai draudzenei
dzimšanas dienā uzdāvināja mūsu
dāvanu karti. Izrādījās, ka draudzenes prieks par rotu tapšanas procesu
un detaļu saskaņošanu bija tikpat
liels kā vēlāk par gatavajām rotām,”
ar smaidu atklāj L. Zvirgzdiņa.
Nākotnē uzņēmums nolēmis sākt
piedāvāt arī apģērbus no augstvērtīgiem materiāliem – lina un kokvilnas. Granta nauda būtu noderējusi,
lai iegādātos mašīnas, ar kurām uz
apģērbiem izšūt mandalas. “Ideju īstenosim tik un tā – vienīgā atšķirība,
ka izšūšanu neveiksim pašas, bet pagaidām pasūtīsim citā uzņēmumā,”
norāda L. Zvirgzdiņa.

pietiekami daudz uzticamu tīrītāju,
kurus varētu piesaistīt platformai, un
esošie pārsvarā ir vecāka gadagājuma
cilvēki. Jaunie varbūt arī gribētu, taču
viņiem trūkst vajadzīgo iemaņu, –
mēs nevaram sūtīt pie klienta cilvēku,
kurš nekad iepriekš nav veicis uzkopšanu. Līdz ar to esmu nonācis pie secinājuma, ka nepieciešama kaut kāda
apmācības sistēma, jo Latvijā nekā
tāda nav. Tas ir arī tas, pie kā šobrīd
strādāju, – kā izveidot efektīvu apmācības sistēmu tīrītājiem.
– Vai esat pētījis ārvalstu konkurentu veiksmes un neveiksmes un vai
uzskatāt, ka nākotnē jūsu biznesam
varētu būt arī eksporta potenciāls?
– Jā, līdzīga veida uzņēmumi darbojas gan tepat kaimiņos – Lietuvā
un Igaunijā –, gan arī citur Eiropā,
ASV un visā pasaulē. Tuvākais konkurents ir uzņēmums Viļņā, ar kuru,

iespējams, nākotnē mēs varētu apvienoties, jo arī viņi saskaras ar dažādām
problēmām – kopā varētu būt vieglāk
rast risinājumus. Piemēram, ASV savulaik lielākais šāda tipa uzņēmums
“Homejoy” bankrotēja, jo ļoti ātri
mēģināja izplesties un piedāvāja pārāk
zemas cenas, lai būtu rentabls.
Uz eksportu skatos tā – ja ir vēlme
eksportēt, jāatrod kāda īpaša lieta, ko
varu piedāvāt. Lielākoties neviena no
konkurentu kompānijām nenodarbojas ar tīrītāju apmācībām pirms viņu
pieņemšanas darbā. To izmēģināju
pats – piecās minūtēs piereģistrējos Vācijas lielākajā platformā “Helpling” un
jau skaitījos tīrītājs.
Baltijā šobrīd ir viens uzņēmums,
kurš apmāca tīrītājus, – ar to kopā arī
mēģinu izveidot apmācības sistēmu,
kur jaunie tīrītāji vajadzīgās iemaņas
varētu apgūt ar video palīdzību.

– Kā uzņēmumam līdz šim izdevies piesaistīt finansējumu, un
kādam mērķim kalpos saņemtais
grants?
– Šis man ir jau otrais raunds finanšu piesaistē. Biznesu uzsākot, man ar
draugu palīdzību izdevās piesaistīt privātās investīcijas. Šāda tipa platformām
vispār ir grūti piesaistīt naudu, jo tas ir
liels risks, bet, protams, arī liela atdeve,
ja projekts izrādās veiksmīgs.
Puse no saņemtā granta aizies
IT lietām, jo tā ir joma, kur uzlabojumi nepieciešami nepārtraukti. Vēl
20% izmantošu tīrītāju apmācības
programmas ieviešanai, 20% – tālākai
tirgus izpētei un, visbeidzot, 10% –
mārketingam.
Esmu sapratis, ka labs produkts
pārdod pats sevi, līdz ar to – jo labāks
produkts, jo mazāk būs jāiegulda mārketinga aktivitātēs.

Atzinība ļoti motivē darboties tālāk

ILZE KALĀCE-BĒRZIŅA (attēla pa labi) un IEVA BIĶE iepazinās, strādājot apģērbu veikalā. Tad kādu laiku
pazuda viena no otras redzesloka, lai atkal satiktos brīdī, kad abas bija devušās bērna kopšanas atvaļinājumā.
Tieši tobrīd dzima ideja, ka vajag izmantot laiku lietderīgi un uzsākt pašām savu biznesu. Abu izveidotais biznesa projekts, kura ietvaros top sātīgais un veselīgais “Smalkais muslis”, nupat atzinīgi novērtēts “SEB bankas”
rīkotajā konkursā “(ie)dvesma”, kur saņēmis 10 000 eiro grantu.

– Kā jūs nonācāt līdz idejai tieši
par šādu pārtikas produktu – smalki samaltu musli?
Ilze: Ideja radās, kad savulaik
ciemojos Vācijā pie māsas un vienīgais, kas manam vecākajam bērnam
garšoja, bija tur pieejamais smalki
samaltais muslis bez pievienota cukura. Latvijā tāds nebija nopērkams,
tāpēc sāku prātot, kā to dabūt arī pie
mums. Tad māsas vīrs ieteica: uztaisi pati! Tā sākās mani eksperimenti
ar dažādām izejvielām un virtuves
tehniku.
Kādu laiku domāju, ka varbūt pati
tikšu ar visu galā, bet tad sapratu, ka

vienai tomēr uz priekšu tikt būs grūti, un izstāstīju ideju Ievai – viņai tā
uzreiz iepatikās.
Ieva: Pirmos blenderus mēs pilnībā nokausējām, jo žāvētus augļus
bez profesionālas tehnikas ir ļoti
grūti sasmalcināt. Veidojot receptes, mūsu galvenais kritērijs ir – lai
garšo pašām. Regulāri dodam savus
mušļus testēt radiem, draugiem un
rīkojam degustācijas arī veikalos un
tirdziņos – atgriezeniskā saite ir ļoti
svarīga. Tieši tā atklājās, ka smalkās
konsistences dēļ daudzi mūsu musli
izmanto arī miltu vietā vai kā piedevu salātiem.

– Vai jums bija viegli sastrādāties
un saprast, ko katra darīs?
Ilze: Gluži dabiski ir sanācis tā, ka
mēs lieliski papildinām viena otru
un esam laba komanda. Man tuvāka ir ražošanas puse, savukārt Ievas
iegūtā izglītība un darba pieredze
saistīta ar radošo sfēru – viņa vairāk
atbild par komunikāciju un produkta virzību tirgū.
Ieva: Bieži vien ir tā, ka vienai rodas ideja, bet otra to īsteno. Protams,
mēdzam arī pastrīdēties, taču tie
vienmēr ir jēgpilni strīdi, kas beigās
aizved līdz rezultātam.
– Kāds ir jūsu šībrīža lielākais
izaicinājums?
Ilze: Droši vien tā ir tieši jaunu
garšu radīšana. Piemēram, pirms
kāda laika mums radās doma, ka
jāuztaisa muslis ar Ziemassvētku
garšu, taču man tradicionālās ar Ziemassvētkiem asociētās garšas nekad
nav patikušas. Nolēmām nevienam
neizdabāt, bet radīt produktu, kas
mums patiešām garšotu, – tā radās
Ziemassvētku muslis ar kanēli un
ingveru, kas pēc garšas atgādina piparkūkas.
– Ko jums nozīmē uzvara grantu konkursā, un kādas iespējas tā
jums pavērs?
Ilze: Pašas to uztveram tā, ka no
dzīvesstila uzņēmuma pārejam jaunā, jau nopietnākā līmenī. Tas arī
nozīmē, ka beidzot dibināsim SIA.
Granta naudu novirzīsim jaunu ie-

kārtu iegādei – tās ļaus mums septiņreiz palielināt jaudu un uzrunāt
jaunas tirdzniecības vietas.
Ieva: Turklāt sākam lēnām domāt
arī par eksportu. Piemēram, jau tagad par musli interesējas igauņi, tāpat izstādē “Baltic Food”, kur šogad
piedalījāmies, mūs uzrunāja vairāki
Lietuvas zaļie veikaliņi. Tātad nākamais solis būtu aptvert visu Baltiju,
lai gan vēl ir pietiekami daudz darba
arī tepat Latvijā.
– Jūs darbojaties Olaines novada Pārolainē. Kādas ir priekšrocības būt tieši tur, nevis kādā lielākā
pilsētā?
Ieva: Domāju, ka lielā pilsētā
mums nebūtu tik daudz iespēju un
uzmanības. Šeit ir pieejami ļoti daudzi atbalsta rīki, tostarp sadarbība ar
inkubatoru Jūrmalā un iespēja apmeklēt vērtīgas apmācības – izmantojam visas iespējas, kādas vien tiek
piedāvātas. Tas ir īpaši svarīgi, ja nekad iepriekš uzņēmējdarbībā neesi
darbojies. Var jau šķist, ka dažādu
kursu apmeklēšana ir tikai laika tērēšana, tomēr mūsu pieredze ir tāda,
ka tur iegūtās zināšanas ļauj strādāt
gudrāk un ietaupīt resursus.
Ilze: Varu tikai novēlēt, lai katrā
novadā būtu tāda pašvaldība, kas ne
tikai atbalsta, bet dod arī zināšanas,
lepojas un izsaka atzinību saviem
mazajiem uzņēmumiem, jo tieši
atzinība dod lielu motivāciju darboties tālāk.
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Ar spilgtiem pasākumiem un svētku koncertiem

sagaidīta valsts simtgade

Par godu Latvijas valsts proklamēšanas 100. gadadienai aizvadīti sirsnīgi un
skanīgi koncerti, godināti novada iedzīvotāji un virs Olaines iemirdzējies
krāšņs svētku salūts.
16. novembrī Jaunolaines Kultūras namā,
apvienojoties Olaines Kultūras nama kolektīviem (vokālā studija “Fantāzija”, sieviešu vokālais ansamblis “Undīne”, jauktais
koris “Dziesma”), Jaunolaines Kultūras
nama kolektīviem (bērnu deju kolektīvs
“Pienenīte”, bērnu vokālais ansamblis
“Spārītes”, vokālā studija “Serpentīns”, vokālā studija “Notis”, vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Viducis”, Eiropas deju senioru
kolektīvs “Veldze”), mūziķiem (saksofonists Artis Gāga, pianists Oskars Račevskis, ģitārists Āris Ozols), dejotājiem
(Katrīna Albuže, Nauris Miķelis Goba),
horeogrāfei Lilijai Liporai un aktierim Reinim Boteram, tika iedziedāts, izdejots un
izjusts Latvijas valsts simtgadei veltīts koncerts “Lec, saulīte”.
Dienu vēlāk, 17. novembrī, Olaines
Kultūras namā svinīgā pasākumā tika
godināti tie Olaines novada iedzīvotāji,
kurus jūs, lasītāji, ieteicāt un kuri savulaik
atbalstīja neatkarīgas Latvijas valsts atjaunošanu, iesaistoties Latvijas Tautas frontē,
un ar savām atmiņām ir dalījušies ar citiem
novada iedzīvotājiem pašvaldības izdevumā “Olaines Domes Vēstis”, tāpat tie, kuri
rūpējušies par tīrākas un labiekārtotākas

Foto: Miervaldis Šteinbergs
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vides veidošanu, iesaistoties akcijas “Lielā
talka” organizēšanā Olaines novadā, kā
arī vides sakārtošanā, veicinādami daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu īstenošanu. Pateicību un novada keramiķes
Kristīnas Boļšedvorovas darinātu trauku –
“Spēka dzērveni” – no pašvaldības saņēma: Jānis Strazds, Arvīds Stepka, Skaidrīte
Kukurāne, Ilgonis Upmalis, Veneranda
Jansone, Elga Valdmane, Viktors Jurševics,
Aija Zandere, Rudīte Bērziņa, Juris Kaķis,
Inese Priedīte, Marija Jurša, Aija Rituma,
Guna Gabrāne, Antoņina Rozentāle, Antoņina Grunšteine, Mārīte Rūja, Dace Zaldāte-Rozentāle, Jeļena Kažoka, Dzintars
Pauličenoks, Sandra Straume, Ludmila
Radionova, Raimonds Freibergs, Einārs
Liberts, Mihails Kisļakovs, Kristaps Vītiņš.
Svētku noskaņu Olaines Kultūras namā
kuplināja “Latvian Voices” koncerts, pēc
kura visi pasākuma dalībnieki tika aicināti
arī uz kūku. Svētku programmu noslēdza
krāšņs salūts – dāvana novada iedzīvotājiem un mūsu Latvijai.
Olaines novada pašvaldība izsaka pateicību uzņēmējiem AS “Olainfarm”, SIA
“Biolar” un SIA “Nordic Industrial Park”
par svētku uguņošanas līdzfinansēšanu.

Atklāts Amatniecības
un mākslas centrs

Svētku mēnesis
izglītības iestādēs

Olaines novada senioru biedrības “Liepas” telpās atklāts Amatniecības un
mākslas centrs, kas izveidots ar mērķi sniegt daudzpusīgas radošās pašpilnveides iespējas senioriem, bērniem un citiem interesentiem, īpaši akcentējot
latviešu tradicionālajā kultūrā balstītu mākslu un amatniecību.

T
Novembrī aizvadīta gan latviešu tautas tradīcijām bagātā Mārtiņdiena, gan
divas Latvijas valstij nozīmīgas svinamās dienas − Lāčplēša diena un Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena. Ar svētku koncertiem un pasākumiem novembri atzīmējušas arī Olaines novada izglītības iestādes.

O

laines pirmsskolas izglītības iestādē “MAGONĪTE” valsts svētki tika sagaidīti ar koncertiem, latvisko tradīciju
godināšanu un citiem pasākumiem.
Novembra sākumā PII “Magonīte”
tika organizēts Latvijas Republikas
proklamēšanas 100. gadadienai veltīts
ieskandināšanas koncerts “Es esmu
varens muzikants”, kurā piedalījās arī
pārējās novada pirmsskolas izglītības iestādes, sniedzot bērnu orķestra
priekšnesumus. Jāatzīmē, ka Olaines
pirmsskolas izglītības iestāžu orķestru kopkoncerts Olaines novadā tika
rīkots pirmo reizi.
Mārtiņdiena PII “Magonīte” tika
atzīmēta, dziedot, dejojot un mielojoties ar bagātīgu “Mārtiņdienas tirgus”
cienastu.
Īpašu dāvanu Latvijai PII “Magonīte” pasniedza 13. novembrī, kad uz
Jaunolaines Kultūras nama skatuves
tika rīkots koncertuzvedums “Laimes
zeme”. Tajā piedalījās arī Olaines sākumskolas skolēni. Uzvedums savijās
ar Sprīdīša atziņu, ka Laimīgā zeme ir
mīļie cilvēki un ģimene.
Olaines pirmsskolas izglītības
iestādē “DZĒRVENĪTE” svētku
mēnesis iesākās ar Mārtiņdienas svinībām. Bērniem bija iespēja iepazīt
gadskārtu svētku tradīcijas, sagaidīt
ciemos budēļus un arī pašiem saģērbties dažādās maskās.

Pieminot Latvijas Brīvības cīņās
kritušos, PII “Dzērvenīte” kolektīvs
kopā ar bērniem un vecākiem Lāčplēša dienā pievienojās Olainē rīkotajam lāpu gājienam. Bet dienu vēlāk
bērni iesaistījās Lāčplēša dienai veltītās sporta aktivitātēs. 16. novembris
PII “Dzērvenīte” iesākās ar Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienai veltītu pasākumu “Pa solim, pa
dziesmai uz Latvijas simtgadi”, kur
bērni izdziedāja un izdejoja latviešu
tautas dziesmas un dejas.
Olaines pirmsskolas izglītības
iestāde “ZĪLE”, saglabājot tradīcijas,
Mārtiņdienu sagaidīja savā iestādē.
Bērni pārģērbās par dažādiem zvēriem, grupās tika klāti galdi, dejots
un dziedātas dziesmas. Arī PII “Zīle”
bērni tika iepazīstināti ar Mārtiņdienas svinēšanas tradīcijām, rosinot viņos izpratni par svētku nozīmi.
Latvijas dzimšanas dienu PII “Zīle”
sagaidīja ne tikai ar svētku koncertu,
bet arī ar bagātīgi klātu galdu. Bija
sarūpēta gan lielā svētku torte, kuru
šogad kolektīvs veidoja pats, gan cienasts, ko bija sagatavojusi katra grupiņa. Koncerts noritēja ļoti mierīgā
un laimīgā gaisotnē, un pēc koncerta grupiņas varēja nogaršot Latvijas
dzimšanas dienas torti.
Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “ĀBELĪTE” šogad
vislielāko vērību pievērsa Mārtiņdie-

nai. Tika rotātas grupiņu telpas, cepti
gardi cepumi, veidoti mākslas darbi
un apgūtas jaunas rotaļas. Bērnus sajūsmināja iespēja praktiski darboties
un redzēt tūlītēju rezultātu. Arī dziesmu un rotaļu neiztrūka.
OLAINES 1. VIDUSSKOLĀ svētku priekšvakarā, 16. novembrī, tika
aizvadīts svētku koncerts ar teātra pulciņa, tautas deju kolektīva “Dzērve”
un vokālā ansambļa “Unda” piedalīšanos. Paralēli tam cikla “Tikšanās ar
personībām” ietvaros 9. klases skolēniem 16. novembrī bija iespēja tikties
ar skolas absolventu – 2018. gada sketborda slaloma Pasaules čempionāta
bronzas medaļas ieguvēju, Artūru
Liskovu. Artūrs jauniešiem pastāstīja
par sasniegumiem un ieguldīto darbu treniņos, padalījās arī atmiņās par
skolu un nodemonstrēja savas sketborda braukšanas prasmes.
Ar īpaši sirsnīgu iniciatīvu novembrī izcēlās 1.c klases skolēni un viņu
ģimenes, mēneša garumā vācot ziedojumus (grāmatas, bērnu mantiņas,
spēles un kancelejas preces) Bērnu
klīniskajai universitātes slimnīcai.
21. novembrī saziedotās mantas tika
nogādātas slimnīcā, kur tās tiks izmantotas rotaļu istabās un nodotas
mazajiem pacientiem.
OLAINES 2. VIDUSSKOLĀ
16. novembrī tika aizvadīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts, kas tika
veidots kā apsveikums dažādu paaudžu cilvēkiem un rosināja visus
meklēt atbildi uz jautājumu – “ko
man nozīmē Latvija?”.

elpās ir pieejamas keramikas
un aušanas darbnīcas ar aprīkojumu – keramikas apdedzināšanas krāsni, elektrisko podnieka virpu un stellēm. Olaines novada
senioru biedrībā “Liepas” darbojas arī
amata meistari, kuri sniegs savu ieguldījumu centra darbībā.
Līdz ar centra izveidi pasākumos
un nodarbībās būs iespēja iesaistīt
vairāk iedzīvotāju, īpaši jauniešus
un bērnus, tādējādi veicinot savstarpēju sadarbību un domu apmaiņu.
Lai nodrošinātu regulāru cilvēku
plūsmu un interesi, centrā tiks rīkoti
dažādi pasākumi, tostarp izstādes un
meistarklases.

Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu
un Olaines novada pašvaldības līdzfinansējumu. Kopējās projekta izmaksas
ir 11 030,52 eiro, LAD finansējums –
9927,47 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 1103,05 eiro. Projekta numurs
17-04-AL04-A019.2201-000004.
Amatniecības un mākslas centrs
atrodas Olainē, Zemgales ielā 31
(pagrabstāvā). Interesentus, kuri vēlas
apmeklēt centru, lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 26415535.

LEPOJAMIES

Olaines Mūzikas un mākslas skolas
jaunajiem akordeonistiem
panākumi starptautiskos konkursos

Olaines novads un Olaines Mūzikas un mākslas skola var būt gandarīti par akordeona spēles klases
skolotājas Samantas Čipinskas
uzņēmību un neatlaidību, radot
iespēju saviem audzēkņiem piedalīties konkursos ārpus Latvijas.

Š

oruden Olaines Mūzikas
un mākslas skolas akordeonistu pirmie panākumi tika
gūti septembra izskaņā konkursā
Lančano, Itālijā. Attiecīgajā vecuma
grupā audzēkņi Arīna Račika, Megija Vanaga un Miks Kelle ieguva
2. vietu, konkurējot ar talantīgākajiem jaunajiem akordeonistiem no
Itālijas, Vācijas, Ukrainas, Igaunijas,
Ķīnas, Krievijas un Kazahstānas.
26. oktobrī Pērnavā, Igaunijā, notika 36. akordeona mūzikas festivāls,
kurā piedalījās aptuveni 60 dalībnieku no Baltijas valstīm un Somijas.
Mūsu skolas audzēkņi sniedza pārliecinošu muzikālo sniegumu, iegūstot laureāta diplomus. Miks izcīnīja

2. vietu, bet Arīna un Megija – 3. vietu savā vecuma grupā.
10. novembrī Lietuvas pilsētā Šauļos notika akordeonmūzikas festivālkonkurss “Līksmais akordeons”, kurā
piedalījās arī Arīna un Megija. Tā kā
Lietuva ir viena no Eiropas akordeonistu lielvalstīm, konkurss bija plaši
apmeklēts. Tajā piedalījās dalībnieki
no Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas,
Igaunijas un Latvijas. Mūsu skolas
audzēknes savas programmas atskaņoja pārliecinoši. Kopvērtējumā
Arīna ieguva godpilno 1. vietu, bet
Megija – 2. vietu.
Paldies vecākiem par atbalstu un
ieguldījumu savu bērnu izglītošanā,
jo panākumi tiek gūti, bērniem, vecākiem un pedagogiem savstarpēji
sadarbojoties! Lai mūsu skolotājiem
arvien jaunas idejas, enerģija, radošais gars un iespēja tās īstenot!
Iluta Vuškāne,
OMMS direktora vietniece
mācību jomā
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Apstiprināti ar Olaines novada domes 2018. gada 24. oktobra sēdes lēmumu (14. prot., 24. p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. SN9/2018

PAR IELU TIRDZNIECĪBU UN NODEVAS APMĒRU PAR IELU TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀ VIETĀ OLAINES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”43. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 4. punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo daļu
un Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktu, 15.8. un 19.7. apakšpunktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. ielu tirdzniecības vietas Olaines novadā;
1.2. ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.3. ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kārtību;
1.4. ielu tirdzniecības atļaujas derīguma termiņu un nosacījumus izsniegtās
ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;
1.5. ielu tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus
kārtības nodrošināšanai;
1.6. nodevas apmēru par ielu tirdzniecību;
1.7. no nodevas par ielu tirdzniecību atbrīvotās personas;
1.8. atbildību par noteikumu neievērošanu.
Noteikumos lietotie termini atbilst Ministru kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumos Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi
Nr. 440) lietotajiem terminiem.
Noteikumi ir saistoši fiziskām un juridiskām personām, kuras Olaines novada
administratīvajā teritorijā veic vai organizē ielu tirdzniecību, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos.
Atļauja ielu tirdzniecībai netiek izsniegta:
4.1. tabakas preču tirdzniecībai;
4.2. alkoholisko dzērienu tirdzniecībai bērniem un jauniešiem organizētos
pasākumos.
Ielu tirdzniecības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras
pēc tirdzniecības nodevas samaksāšanas un tirdzniecības atļaujas saņemšanas
realizē preču grupas šajos noteikumos noteiktās vietās un kārtībā.
II. Tirdzniecības vietas un tirdzniecības vietās
realizējamo preču grupas
Olaines novada teritorijā noteiktas šādas ielu tirdzniecības vietas:
6.1. Olaines pilsētā:
6.1.1. Nr. 1 – parkā pie Olaines Kultūras centra Zeiferta ielā 11, Olainē,
Olaines novadā (1. pielikums);
6.1.2. Nr. 2 – laukumā pie ēkas Zemgales ielā 29, Olainē, Olaines novadā
(2. pielikums);
6.1.3. Nr. 3 – laukumā pie ēkas Zemgales ielā 43, Olainē, Olaines novadā
(3. pielikums);
6.1.4. Nr. 4 – laukumā pie ēkas Jelgavas ielā 11, Olainē, Olaines novadā
(4. pielikums);
6.1.5. Nr. 5 – pie veikala “Maxima” Veselības ielā 1, Olainē, Olaines novadā
(5. pielikums);
6.1.6. Nr. 6 – pie veikala “Maxima” Zemgales ielā 53, Olainē, Olaines novadā
(6. pielikums);
6.1.7. Nr. 7 – pie veikala “Rimi” Stacijas ielā 8, Olainē, Olaines novadā
(7. pielikums);
6.1.8. Nr. 8 – pie veikala “Olānija” Zeiferta ielā 6, Olainē, Olaines novadā
(8. pielikums);
6.1.9. Nr. 9 – Olaines Mežaparka teritorijā, Olainē, Olaines novadā
(9. pielikums);
6.2. Olaines pagastā:
6.2.1. Nr. 10 – laukumā pie ēkas Baznīcas ielā Nr. 3, Jaunolainē, Olaines
pagastā, Olaines novadā (10. pielikums);
6.2.2. Nr. 11 – laukumā pie ēkas “Administratīvais-kultūras nams” Meža
ielā 2, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā (11. pielikums);
6.2.3. Nr. 12 – Pionieru ielā starp dzīvojamajām mājām Nr. 89 un Nr. 90,
Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā (12. pielikums);
6.2.4. Nr. 13 – laukumā pie ēkas Meža ielā 7, Jaunolainē, Olaines pagastā,
Olaines novadā (13. pielikums);
6.2.5. Nr. 14 – Birzniekos pie dzīvojamajām mājām Birznieki Nr. 1 un
Nr. 2 (14. pielikums);
6.2.6. Nr. 15 – Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā, pretī tirdzniecības veikalam (stāvlaukumā) (15. pielikums);
6.2.7. Nr. 16 – Pēterniekos pie dzīvojamajām mājām Pēternieki Nr. 70 un
Nr. 71, Pēterniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā (16. pielikums);
6.2.8. Nr. 17 – Gaismās laukumā pie dzīvojamajām mājām Gaismas
ielā Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Gaismās, Olaines pagastā, Olaines novadā
(17. pielikums);
6.2.9. Nr. 18 – iebraucot dārzkopības sabiedrībā “Ezītis”, pie d/s “Ezītis” Nr. 195, uz koplietošanas zemes pie ceļa “Pastnieki–Birzuļu ceļš”
(18. pielikums);
6.2.10. Nr. 19 – d/s “Jāņupe-2”, iebraucot dārzkopības sabiedrībā, kreisajā
pusē uz koplietošanas zemes (19. pielikums);
6.2.11. Nr. 20 – d/s “Celtnieks”, ceļa “V-7” aizsargjoslā, pretī nekustamajam
īpašumam “Celtnieks” Nr. 139, Stīpniekos (20. pielikums);
6.2.12. Nr. 21 – laukumā pie “Karjera Jāņupe”, Jāņupē, Olaines pagastā,
Olaines novadā (21. pielikums);
6.2.13. Nr. 22 – laukumā pie “Līdumu karjera”, Olaines pagastā, Olaines
novadā (22. pielikums);
6.2.14. Nr. 23 – laukumā pie “Mežezera”, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā (23. pielikums);
6.2.15. individuālos gadījumos ar administrācijas atļauju cita iepriekš neminēta tirdzniecības vieta, kas vērsta pret publisku vietu.
Ielu tirdzniecības vietās realizējamas šādas preču grupas:
7.1. visa veida pašu ražota lauksaimniecības produkcija, kā arī no pašu ražotās
lauksaimniecības produkcijas iegūtie pārstrādes produkti;
7.2. grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti floristikas izstrādājumi, Ziemassvētku
eglītes un zari, dažādi stādi un sēklas;
7.3. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un ziedi;
7.4. medību un zivsaimniecības produkcija;
7.5. pašu izgatavoti mākslas un amatniecības izstrādājumi;
7.6. lietotas personīgās mantas;
7.7. preses izdevumi un grāmatas;
7.8. rūpniecības un saimniecības preces.
Publiska pasākuma laikā saskaņā ar pasākuma organizatora ieceri un pasākuma norises raksturu (izņemot pasākumus, kuru mērķauditorija ir bērni un
jaunieši) ir atļauta alkoholisko dzērienu tirdzniecība patērēšanai uz vietas, bet
ne ilgāk par pasākuma norises laiku.
Lai saņemtu 8. punktā minēto atļauju alkoholisko dzērienu tirdzniecībai, jābūt
pasākuma organizatora rakstiskai piekrišanai un speciālai atļaujai (licence) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai.

III. Tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kārtība
10. Pašvaldība izsniedz ielu tirdzniecības atļaujas realizējamo preču grupām tirdzniecībai publiskās vietās:
10.1. ielu tirdzniecībai publiskā vietā;
10.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā;
10.3. pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem;
10.4. tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā.
11. Lai saskaņotu ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizēšanas vietas iekārtojumu un saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai,
pašvaldības kancelejā vai elektroniski e-pastā olainesdome@olaine.lv atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu:
11.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu – fiziska persona
(24. pielikums), juridiska persona (25. pielikums) –, norādot šādu informāciju un pievienojot šādus dokumentus:
11.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods (ja fiziskā persona
nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja kods (ja
fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
11.1.2. realizējamo preču grupas;
11.1.3. paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums;
11.1.4. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiek veikta
minētajā nekustamajā īpašumā;
11.1.5. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu
pasākuma norises vietā un laikā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs
ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
11.1.6. ar pašvaldības būvvaldi saskaņota tirdzniecības vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;
11.1.7. pārvietojamās mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un
laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
11.1.8. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu
dienestā reģistrācijas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā
reģistrētu kvīšu esamību;
11.1.9. speciālā atļauja (licence), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama
saskaņā ar normatīvajiem aktiem (kopija);
11.2. tirdzniecības organizators iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot šādu
informāciju un pievienojot šādus dokumentus:
11.2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
11.2.2. realizējamo preču grupas;
11.2.3. paredzētā ielu tirdzniecības organizēšanas vieta, laiks un ilgums;
11.2.4. tirdzniecības dalībnieku saraksts;
11.2.5. ar pašvaldības būvvaldi saskaņota tirdzniecības organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma un estētiskā noformējuma skice;
11.2.6. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiek veikta
minētajā nekustamajā īpašumā;
11.2.7. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu
pasākuma norises vietā un laikā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs
ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
11.2.8. speciālā atļauja (licence), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama
saskaņā ar normatīvajiem aktiem (kopija).
12. Ielu tirdzniecības vieta tiek saskaņota, ņemot vērā, ka vienas ielu tirdzniecības
vietas platība ir ne lielāka kā 9 m2, izņemot 6.1.2. apakšpunktā noteikto tirdzniecības vietu līdz 4 m2.
13. Pieteikumu un nepieciešamos dokumentus tirdzniecības atļaujas saņemšanai izskata, pieņem lēmumu un pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā
izsniedz rakstisku atļauju pašvaldības izpilddirektors 5 (piecu) darba dienu
laikā no visu nepieciešamo dokumentu un pašvaldības nodevas maksas kvīts
iesniegšanas dienas.
14. Ja uz vienu tirdzniecības vietu ir pieteikušies vairāki tirdzniecības dalībnieki, priekšroka tirdzniecības atļaujas saņemšanai ir tirdzniecības dalībniekam
iesniegumu iesniegšanas secīgā kārtībā un ar pašu ražotu lauksaimniecības
produkciju.
IV. Tirdzniecības atļaujas derīguma termiņš
15. Ielu tirdzniecības atļauju izsniedz ne ātrāk kā vienu mēnesi pirms tirdzniecības
uzsākšanas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk par 6 (sešiem) mēnešiem.
16. Atļauju var apturēt uz laiku, ja tirdzniecības vietā vai tirdzniecības organizēšanas vietā:
16.1. veicami remontdarbi;
16.2. ir paredzēts pašvaldības organizēts publisks pasākums.
17. Anulējot tirdzniecības atļauju, samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
V. Ielu tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora
atbildība un pienākumi kārtības nodrošināšanai
18. Ielu tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:
18.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā;
18.2. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;
18.3. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma un platības ievērošanu;
18.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu, tai skaitā par atkritumu savākšanu un izvešanu ielu tirdzniecības vietā un par tirdzniecības vietas sakopšanu pēc tirdzniecības beigām;
18.5. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību normatīvo aktu prasībām.
19. Ielu tirdzniecības organizators ir atbildīgs:
19.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā ielu tirdzniecības
organizēšanas vietā;
19.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita patvaļīgu nepalielināšanu;
19.3. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;
19.4. par saskaņotās tirdzniecības organizēšanas vietas izvietojuma un platības ievērošanu;
19.5. par tīrības un kārtības nodrošināšanu, tai skaitā par atkritumu savākšanu un izvešanu ielu tirdzniecības vietā un par tirdzniecības organizēšanas vietas sakopšanu pēc tirdzniecības beigām;
19.6. par piekļuves tirdzniecības organizēšanas vietai nodrošināšanu;
19.7. par zaļās zonas un apstādījumu saglabāšanu.

20. Tirdzniecības vietā veikt tirdzniecību var tikai tirdzniecības atļaujā norādītā
persona.
21. Ielu tirdzniecības vietā ir jābūt:
21.1. tirdzniecības atļaujai;
21.2. tirdzniecības dalībnieka personu apliecinošam dokumentam;
21.3. tirdzniecības preču izcelsmi apliecinošiem dokumentiem, izņemot
fiziskai personai realizējot noteikumu 7.1.–7.6. apakšpunktā minētās
preču grupas.
VI. Tirdzniecības nodevas
22. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir 5. punktā minētās personas, kuras ir tirdzniecības dalībnieki.
23. Nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu:
23.1. ielu tirdzniecībai:
Nr. p. k.

Nodeva (eiro)

Tirdzniecības nodevas objekts

dienā

mēnesī

23.1.1.

pašu ražota pārtikas produkcija
un biškopības produkcija

1,50

30,00

23.1.2.

savvaļas ziedi, ogas, sēnes, rieksti

1,50

30,00

23.1.3.

rūpnieciski ražotas pārtikas preces

3,00

60,00

23.1.4.

pašu audzētas nepārtikas preces:

23.1.4.1.

pašu audzēti grieztie ziedi un ziedi podiņos

1,00

20,00

23.1.4.2.

no ziediem un zariem izgatavoti izstrādājumi

1,50

30,00

23.1.4.3.

puķu, dārzeņu stādi

1,50

30,00

23.1.4.4.

augļu koki un ogulāju stādi,
dekoratīvo koku un krūmu stādi

7,00

90,00

23.1.5.

pašu izgatavoti mākslas un amatniecības izstrādājumi

1,50

30,00

23.1.6.

Latvijas Republikā un citās ES dalībvalstīs
audzēti ziedi (kas nav pašu audzēti)

5,00

70,00

23.1.7.

Ziemassvētku eglītes, to zari
un no zariem izgatavoti izstrādājumi

3,00

23.1.8.

uzkodas no speciālām iekārtām

3,00

50,00

23.1.9.

bezalkoholiskie dzērieni, saldējums un saldētas sulas

1,50

40,00

23.1.10.

lietotas personīgās mantas

1,50

23.2. ielu tirdzniecībai publiska pasākuma laikā:
Dienā
par 1 m2 (eiro)

Nr. p. k.

Tirdzniecības nodevas objekts

23.2.1.

pašu ražota pārtikas un nepārtikas produkcija
un biškopības produkcija

2,00

23.2.2.

rūpnieciski ražota pārtikas un nepārtikas produkcija

5,00

23.2.3.

augļu koku un ogulāju stādi,
dekoratīvo koku un krūmu stādi

2,00

23.2.4.

pašu izgatavoti mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi

2,00

23.2.5.

savvaļas ogas, sēnes, rieksti, ziedi un augi

2,00

23.2.6.

grāmatas un preses izdevumi

2,00

23.2.7.

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi

2,00

23.2.8.

alkoholu saturošie un enerģētiskie dzērieni

5,00

24. Fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja tā pati tirgo pašas
ražoto lauksaimniecības produkciju, savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes,
savvaļas ziedus, pašas iegūtos zvejas produktus vai medījamo dzīvnieku gaļu
(saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielā apjomā), nodevas likme dienā par pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta
kustības maršrutu 5,00 euro, pārējiem tirdzniecības dalībniekiem par mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu 8,00 euro.
25. Ja vienlaikus tiek tirgotas vairākas preču grupas, pašvaldības nodeva
tiek iekasēta par tirdzniecību ar preci, kurai noteikta augstākā tirdzniecības
nodeva.
26. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvotas Olaines novada
teritorijā dzīvesvietu deklarējušas fiziskas personas:
26.1. ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invalīda apliecības oriģinālu);
26.2. maznodrošinātās un trūcīgās personas.
27. Nodevai par tirdzniecību publiskos pasākumos un vasaras sezonā noteikumu
6.2.12.–6.2.14. apakšpunktā norādītajās tirdzniecības vietās Olaines novadā
deklarētiem vai reģistrētiem tirgus dalībniekiem tiek piemērota 20% atlaide.
VII. Administratīvā atbildība
par noteikumu neievērošanu
28. Par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie likumā
paredzētās atbildības.
29. Par noteikumu pārkāpumiem, kas nav paredzēti 28. punktā, var uzlikt šādu
administratīvo sodu:
29.1. par 18. un 19. punkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 35 līdz 70 euro, bet
juridiskajām personām – no 140 līdz 350 euro;
29.2. par 18. un 19. punkta prasību neievērošanu, ja tas ir izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz
140 euro, bet juridiskajām personām – no 350 līdz 700 euro.
30. Kontrolēt šo noteikumu ievērošanu, sastādīt administratīvo pārkāpumu
protokolu ir tiesīgi pašvaldības policijas darbinieki atbilstoši savai kompetencei.
VIII. Noslēguma jautājumi
31. Atļauja ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā,
kas izsniegta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir spēkā līdz tās derīguma termiņa beigām.
32. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2011. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 5 “Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības
atļauju un nodevu Olaines novadā”.
Priekšsēdētājs A. Bergs

Saistošo noteikumu pielikumi
atrodami www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” –
“Saistošie noteikumi”

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (OKTOBRIS)
• Apbalvot Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte”
pirmsskolas izglītības skolotāju Svetlanu Ļitvinovu ar Olaines novada domes Atzinības rakstu par ilggadēju, profesionālu, godprātīgu darbu un ieguldījumu bērnu izglītošanā.
• Apbalvot Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines Sociālais dienests” direktori Andu Liepiņu ar Olaines novada
domes Atzinības rakstu par ilggadēju, profesionālu un godprātīgu darbu sociālajā jomā un pašvaldības aģentūras “Olaines Sociālais dienests” vadīšanā un sakarā ar aģentūras izveidošanas 15. gadadienu (sociālajā darbā nostrādājusi 19 gadus
un par p/a “Olaines Sociālais dienests” direktori – 14 gadus).
• Apbalvot ar Olaines novada domes Atzinības rakstu šādus
Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines Sociālais dienests” darbiniekus:
l
sociālo darbinieci Lailu Antonoviču – par ilggadēju un
profesionālu darbu sociālo pakalpojumu sniegšanā un
sakarā ar pašvaldības aģentūras “Olaines Sociālais dienests” izveidošanas 15. gadadienu (sociālajā darbā nostrādājusi 13 gadus);
l
sociālo darbinieci Tatjanu Rozevsku – par ilggadēju un
godprātīgu pienākumu pildīšanu sociālajā darbā un
sakarā ar pašvaldības aģentūras “Olaines Sociālais dienests” izveidošanas 15. gadadienu (sociālajā darbā nostrādājusi 20 gadus);
l
sociālo darbinieci Antoņinu Rozentāli – par ilggadēju
un godprātīgu pienākumu pildīšanu sociālajā darbā un
sakarā ar pašvaldības aģentūras “Olaines Sociālais dienests” izveidošanas 15. gadadienu (sociālajā darbā nostrādājusi 25 gadus);
l
HIV/AIDS profilakses punkta medicīnas māsu Irinu
Vasiļjevu – par ilggadēju un godprātīgu pienākumu pildīšanu sociālajā jomā un sakarā ar pašvaldības aģentūras
“Olaines Sociālais dienests” izveidošanas 15. gadadienu
(sociālā darba jomā nostrādājusi 15 gadus);
l
aprūpētāju mājās Viju Kiris – par ilggadēju un godprātīgu pienākumu pildīšanu klientu aprūpē un sakarā
ar pašvaldības aģentūras “Olaines Sociālais dienests”
izveidošanas 15. gadadienu (sociālās aprūpes jomā nostrādājusi 12 gadus);
l
aprūpētāju mājās Dzintru Beļavsku – par ilggadēju un
godprātīgu pienākumu pildīšanu klientu aprūpē un sakarā ar pašvaldības aģentūras “Olaines Sociālais dienests”
izveidošanas 15. gadadienu (sociālās aprūpes jomā nostrādājusi 13 gadus);
l
Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas vadītāju Inetu Buiķi – par ilggadēju un godprātīgu pienākumu pildīšanu sociālajā darbā un sakarā ar pašvaldības aģentūras
“Olaines Sociālais dienests” izveidošanas 15. gadadienu
(sociālajā darbā nostrādājusi 13 gadus).
• Par ilggadēju, godprātīgu un priekšzīmīgu darbu, veicinot
AS “Olaines ūdens un siltums” attīstību un nodrošinot uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, un sakarā ar darba tiesisko attiecību
izbeigšanu nolemts apbalvot ar Olaines novada domes Pateicības rakstu šādus AS “Olaines ūdens un siltums” darbiniekus:
l
ekonomisti Larisu Petļaku (22 gadi uzņēmumā);
l
darba aizsardzības inženieri Ludmilu Piteņko (19 gadi
uzņēmumā);
l
sagādnieku Valdi Spedževu (22 gadi uzņēmumā);
l
elektroinženieri Guriju Nikolajevu (17 gadi uzņēmumā).
• Akceptēt polimēru parka un šķiroto atkritumu loģistikas
centra izveidi Elejas ielā 1, Grēnēs, Olaines pagastā, Olaines
novadā (kadastra numurs 8080 003 0035). Lēmums stājas
spēkā piecpadsmitajā dienā pēc tā pieņemšanas. Saskaņā ar
likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 26. panta ceturto
daļu un Administratīvā procesa likuma 188. panta otro daļu
lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var
pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas Tiesu namā.
Uzdot ievietot sludinājumu par iepriekš noteikto Olaines novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Olaines Domes
Vēstis”, Olaines novada pašvaldības interneta tīmekļvietnē
www.olaine.lv, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
• Apstiprināt Olaines novada konkursa “Jauniešu gada balva
2018” nolikumu. Uzdot jaunatnes lietu speciālistam organizēt
Olaines novada konkursa “Jauniešu gada balva 2018” norisi.
• Olaines novada jauniešu projektu konkursa ietvaros piešķirt
finansējumu šādiem projektiem par kopējo summu 710 eiro:
l
I. K. (Olaines Vēstures un mākslas muzejs, vadītāja
Liene Linarte) projektam “Simtgades pastalas Olaines
novadā” – 560 eiro;

V. B. (Olaines 2. vidusskola, vadītāja Irina Macanova) projektam “Esi pati sev stiliste!” – 150 eiro.
Atbalstīt kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Ezītis”
projektu “Sūkņu staciju renovācija un nodošana ekspluatācijā KDS “Ezīša” koplietošanas teritorijā” par kopējo
summu 1077,60 eiro ar pašvaldības līdzfinansējumu
538,80 eiro. Uzdot administrācijai organizēt koplietošanas meliorācijas sistēmu (grāvju, aizsargdambju un sūkņu
staciju) inventarizāciju, uzmērīšanu un reģistrēšanu VSIA
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” uzturētajā
meliorācijas kadastrā.
Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
“Ieviņa-99” Nr. X Medemciemā un piekrist, ka O. I. iegūst
šo zemi īpašumā.
Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
“J” Olaines pagastā.
Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
“Ceriņi-M” Nr. X Jāņupē un piekrist, ka T. Z. iegūst šo zemi
īpašumā.
Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
“Gavana” Nr. X Stīpniekos un piekrist, ka A. L. iegūst šo zemi
īpašumā.
Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašuma
“Mežsētu dārzs” zemes daļu 0,0363 ha platībā Jāņupē un piekrist, ka T. S. iegūst šo zemi īpašumā.
Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
“D” Olaines pagastā.
Piekrist, ka I. Č. iegūst īpašumā zemesgabalu dārzkopības
sabiedrībā “Vīksnas” Nr. X Jāņupē.
Piekrist, ka S. D. iegūst īpašumā zemi dārzkopības sabiedrībā
“Ozollejas” Nr. X Jāņupē.
Piekrist, ka G. T. iegūst īpašumā zemi dārzkopības sabiedrībā
“Tulpe” Nr. X un “Tulpe” Nr. Y Rājumos.
Atsavināt 13 zemesgabalus dārzkopības sabiedrībās (“Vīksnas”, “Ceriņi-M”, “Atlantika”, “Tiltiņi”, “Rīts”, “Pavasaris OL”,
“Zīles” (4 zemesgabali), “Liepas”, “Bitīte-2”, “Lībieši”), apstiprināt tiem pirkuma maksu un noslēgt pirkuma līgumu ar to
nomniekiem.
Publiskā izsolē atsavināt pašvaldībai piederošos nekustamos
īpašumus (zemi) dārzkopības sabiedrībā “Gavana” Nr. 73,
Stīpniekos, 0,0597 ha platībā un “Medņi” Nr. 166, Jāņupē,
0,0510 ha platībā.
Apstiprināt nekustamā īpašuma (zemes) dārzkopības sabiedrībā “Puriņi” Nr. 3073, Jāņupē, kadastra apzīmējums
8080 022 0420, 0,0592 ha platībā 2018. gada 9. oktobra atsavināšanas izsoles protokolu.
Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances zemesgabalus dārzkopības sabiedrībā:
1. “Liepkalnes-1” Nr. X, Jāņupē, 0,0698 ha platībā;
2. “Straume” Nr. Y, Jāņupē, 0,0616 ha platībā;
3. “Lazdas” Nr. Z, Jāņupē, 0,0676 ha platībā;
4. “VEF-Baloži” Nr. S, Medemciemā, 0,0472 ha platībā;
5. “Ieviņa-99” Nr. V, Medemciemā, 0,0637 ha platībā;
6. “Medņi” Nr. R, Jāņupē, 0,0613 ha platībā;
7. “Vaivadi” Nr. P, Vaivados, 0,0626 ha platībā.
Ierakstīt Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā uz Olaines novada pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu Gaismas ielā
4-6, Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines novadā.
Mainīt nekustamā īpašuma Svēteļu iela X, Stūnīši, 0,3096 ha
platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no “Komercdarbības objektu apbūve” un “Individuālo dzīvojamo māju
apbūve” uz vienu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
“Individuālo dzīvojamo māju apbūve”.
Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8080 008 0413 “Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas” Jaunolainē nekustamā īpašuma lietošanas mērķus (NĪLM), nosakot:
l
NĪLM, kods 0801, “Komercdarbības objektu apbūve” –
0,0300 ha platībā;
l
NĪLM, kods 0702, “Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve” – 12,9000 ha platībā;
l
NĪLM, kods 1201, “Ar maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve” – 0,0100 ha platībā.
Nodot publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Latgalīte”, nosakot publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas no
paziņojuma publicēšanas Teritorijas attīstības plānošanas
l
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informācijas sistēmā un pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļā
http://www.olaine.lv/sabiedriska-apspriesana un http://
www.olaine.lv/publiskaapspriesana, paziņojumā norādot
normatīvajos aktos noteikto informāciju. Uzdot detālplānojuma izstrādātājam SIA “Reģionālie projekti” sagatavot
publicējamo paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu; nosūtīt paziņojumu par detālplānojuma publisko
apspriešanu detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem).
Piešķirt vienreizējo pabalstu dzīvojamās mājas “Pērles” remontam.
Piešķirt vienreizējo pabalstu dzīvokļu X, Y, Z Zemgales ielā
2, Olainē, remontam.
Piešķirt 16 208,20 eiro dzīvokļa Zemgales iela 2-81, Olaine,
atjaunošanai (dzīvoklis atrodas pašvaldības tiesiskajā valdījumā).
Piešķirta vienreizēja materiālā palīdzība X ģimenei sakarā ar
dimanta kāzu jubileju.
Uzņemt N. V. p/a “Olaines Sociālais dienests” Sociālās aprūpes centrā.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. SN8/2018 “Par grozījumiem Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr.
SN2/2018 “Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2018.
gadam”.
Izdarīt grozījumu Olaines novada pašvaldības administrācijas – iestādes “Olaines novada pašvaldība” – darbinieku un
struktūrvienību darbinieku amatu sarakstā, papildinot to ar
vienu amata vienību, un apstiprināt amata “vides pārvaldības speciālists” klasificēšanas rezultātu. Lēmums stājas spēkā
2018. gada 1. novembrī.
Izdarīt grozījumus Olaines novada domes 2017. gada 20. decembra sēdes lēmumā “Par Olaines novada domes un komiteju sēžu darba grafiku 2018. gadā”, nosakot Olaines novada
domes un komiteju sēžu darba grafiku 2018. gada novembrī
un decembrī:
l
domes sēdes notiek plkst. 15.00 28. novembrī un 27. decembrī;
l
Finanšu komitejas sēdes notiek plkst. 15.00 21. novembrī
un 20. decembrī;
l
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes notiek
plkst. 15.00 20. novembrī un 18. decembrī;
l
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes
notiek plkst. 15.00 14. novembrī un 12. decembrī.
Atļaut Igoram Lotovinam savienot Olaines novada pašvaldības policijas inspektora amatu ar SIA “LL un LI” valdes
priekšsēdētāja amatu.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām un piekrist, ka Y. B. iegūst īpašumā nekustamo īpašumu Ūpju ielā X, Stūnīšos, un
1/34 domājamo daļu no zemes Zīriņu ielā, Ķīvīšu ielā, Ūpju
ielā, Ūbeļu ielā un Piekūnu ielā, Stūnīšos.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
ATSAVINĀŠANAS CENAS NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA
1. Noteikt, ka:
1.1. visos šajā lēmumā noteiktajos atsavināšanas gadījumos dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma
atsavināšanu (pārdošanu) vai pamatotu atteikumu
izskatīt atsavināšanas ierosinājumu;
1.2. pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā, ievērojot lēmuma 3.1. un 3.2. apakšpunktu,
nepieciešamās dokumentācijas pasūtīšanu un sagatavošanu veic Īpašuma un juridiskā nodaļa atbilstoši
nodaļas reglamentam.
2. Noteikt šādu nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtību:
2.1. likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums” 4. panta ceturtās daļas:
2.1.1. 1., 2., 3., 4., 6. un 9. apakšpunktā noteiktajām personām nekustamo īpašumu atsavina – pārdodot izsolē (nosacītā cena) ar augšupejošu soli. Nekustamā
īpašuma novērtēšanai pieaicina sertificētu vērtētāju.
Veicot atsavināmā nekustamā īpašuma novērtēšanu, tiek ievērots pašvaldības līdzekļu lietderīgas
izmantošanas princips;
2.1.2. 5., 7. un 8. punktā noteiktajām personām nekustamo īpašumu:
2.1.2.1. zemi atsavina par brīvu cenu, kas ir atsavinātāja noteiktā cena un kas nav zemāka par nosacīto
cenu (nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā

3.

4.

5.

6.

7.

apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem),
ievērot likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pārejas noteikumu 11. un 12. punktu. Nekustamā īpašuma zemes kadastrālo mērniecību un novērtēšanu veic par ierosinātāja finanšu
līdzekļiem;
2.1.2.2. dzīvokli atsavina par brīvu cenu, kas ir atsavinātāja noteiktā cena un kas nav zemāka par
nosacīto cenu (nekustamā īpašuma vērtība, kas
noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas
standartiem).
Nosakot atsavināmā nekustamā īpašuma:
3.1. nosacīto cenu, papildus sertificētā vērtētāja noteiktajai atsavināšanas vai tirgus vērtībai atsavināšanas
cenā iekļauj šādus pašvaldības izdevumus (ja tādi ir)
par:
3.1.1. zemes kadastrālo mērniecību un zemes robežu plāna izgatavošanu;
3.1.2. nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā 60,00 eiro;
3.1.3. nekustamā īpašuma novērtēšanu;
3.2. brīvo cenu, papildus sertificētā vērtētāja noteiktajai (patiesajai) vērtībai (kas ir Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 1. pantā definētā
“nosacītā cena” — nekustamā īpašuma vērtība,
kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem) atsavināšanas (pārdošanas) cenā iekļauj šādus pašvaldības izdevumus
(ja tādi ir) par:
3.2.1. zemes kadastrālo mērniecību;
3.2.2. dzīvojamo telpu inventarizāciju;
3.2.3. nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā 60,00 eiro.
Dome, pieņemot lēmumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu (pārdošanu):
4.1. izsolē un nosacītās cenas apstiprināšanu, nosaka
maksāšanas līdzekļus par nekustamo īpašumu, samaksas termiņu un apstiprina nekustamā īpašuma
atsavināšanas izsoles noteikumus;
4.2. par brīvo cenu, apstiprina pārdošanas cenu, nosaka
pircējam pirkuma samaksas termiņu;
4.3. zemes nomniekam, ar kuru ir noslēgts zemes nomas
līgums (RZ vai NRZ (bijušās rezerves zemes fondā
ieskaitītās zemes)), nosaka pārdošanas cenu:
4.3.1. kura nav zemāka par nekustamā īpašuma –
zemes – noteikto kadastrālo vērtību, gadījumā ja
sertificēta vērtētāja noteiktā tirgus vērtība ir zemāka par Valsts zemes dienesta noteikto zemes kadastrālo vērtību;
4.3.2. un papildus iekļauj 60,00 eiro (izdevumi par
zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā un izdevumi par
no Valsts zemes dienesta saņemto zemes robežu
plāna dublikātu).
Noteikt, ka:
5.1. nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, nodošanas
aktu un nostiprinājuma lūgumu nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pircēja
vārda paraksta domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja pirmā vietniece;
5.2. visos šajā lēmumā noteiktajos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumos iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti pašvaldības pamatbudžeta kontā.
Noteikt, ka lēmuma 2.1.1. apakšpunkta noteiktajos gadījumos notiek izsole ar augšupejošu soli saskaņā ar domes
lēmumā un apstiprinātajos izsoles noteikumos noteikto
kārtību.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu, un spēku zaudē
Olaines novada domes 2017. gada 25. janvāra sēdes lēmums “Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas noteikšanas kārtību” (1. prot., 21. p.).

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem
var iepazīties mājaslapas www.olaine.lv
sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes lēmumi”
vai klātienē pašvaldībā

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZSOLES
Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu (zemi) Akācijas ielā 6, Pārolainē, Olaines novadā, 0,2092 ha
platībā (kadastra numurs 8080 008 0425).

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu (dzīvokli) “Damradi 1”-2 Damrados, Olaines pagastā,
Olaines novadā (kadastra numurs 8080 900 1162).

Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 10 250,00 eiro. Maksāšanas līdzeklis – 100% eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles solis – 1000,00 eiro.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) – 1025,00 eiro.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro (tai skaitā PVN).
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsole notiks 2019. gada 22. janvārī plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības telpās,
2. stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019. gada 17. janvārī
plkst. 12.00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv.
Ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā.

Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 2265,00 eiro.
Maksāšanas līdzeklis – 100% eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles solis – 200,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības
nauda) – 220,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles reģistrācijas nodeva –
36,30 eiro (tai skaitā PVN). Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsole notiks 2019. gada 22. janvārī plkst. 10.00 Olaines novada pašvaldības telpās,
2. stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019. gada 17. janvārī
plkst. 12.00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv. Ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā (piesakoties pie SIA “Zeiferti” un saņemot dzīvokļa atslēgas).
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PASĀKUMI OLAINES NOVADĀ DECEMBRĪ
KAD

KAS

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)
01.12. plkst. 16.00

Līnijdeju grupu “Jazzbox” un “Open Line” jubilejas koncerts

Olaines Kultūras namā

02.12. plkst. 14.00

Folkloras kopu sadziedāšanās pasākums “Es mācēju danci vesti”

Olaines Kultūras namā

04.12. plkst. 19.00

Teātra izrāde “Sauc, es nākšu” (biļešu cena – 3 eiro un 5 eiro)

Olaines Kultūras namā

05.12. plkst. 19.00

Andra Baltača jubilejas koncerts “Dzīves motīvs”
(biļešu cena – 3 eiro un 5 eiro)

Olaines Kultūras namā

06.12. plkst. 19.00

Olaines Pieaugušo izglītības centra pulciņu dalībnieku
un viņu draugu darbu labdarības izsole

Olaines Kultūras namā

08.12. plkst. 13.00

Radošā darbnīca “Brīnumainās mandalas” ar Aelitu Zāli

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

08.12. plkst. 18.00

Koncerts “Ziemas sadancis”

Jaunolaines Kultūras namā

11.12. plkst. 18.00

Muzikāla tikšanās ar aktrisi Ditu Lūriņu

Jaunolaines Kultūras namā

11.12. plkst. 18.00

Ziemassvētku sagaidīšanas svētki bērniem “Eglīšu balle”
ar dziesmām, rotaļām, Ziemassvētku rotājumu un masku darbnīcām
(ieejas maksa – 2 eiro)

Olaines Kultūras namā

12.12. plkst. 19.00

Ziemassvētku koncertprogramma “Tik klusa un svēta”
(ieejas kartes var izņemt Olaines Kultūras namā no 03.12.)

Olaines Kultūras namā

15.12. plkst. 15.30

Dāvanu gatavošanas darbnīcas un Ziemassvētku eglīte bērniem

Jaunolaines Kultūras namā

18.12. plkst. 18.00

Animācijas filma “Saule brauca debesīs”

Olaines Kultūras namā

19.12. plkst. 18.30

Elizabete Zagorska, Jānis Lemežis, Ainis Rudzītis
koncertā “Ticot, mīlot un gaidot…”

Jaunolaines Kultūras namā

20.12. plkst. 18.00

Bērnu vokālā ansambļa “Olaines cālīši” koncerts “Ziemassvētki zvan!”

Olaines Kultūras namā

21.12. plkst. 19.00

Duets “Mediante” koncertprogrammā “Ziemas ainavas”

Olaines Kultūras namā

27.12. plkst. 18.00

Izrāde “Grinča Ziemassvētki” (ieejas maksa – 2 eiro)

Jaunolaines Kultūras namā

31.12. plkst. 20.00

Jaungada svinības un balle “Pa visu pasauli” (galdiņu rezervācija
pa tālr. 26604431, ieejas maksa no personas – 10 eiro)

Jaunolaines Kultūras namā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
01.12.

Olaines novada čempionāts zolītē

Olaines Sporta namā

05.12.

Vieglatlētikas sacensības skolēniem iekštelpās

Olaines Sporta namā

15.12.

Galda tenisa turnīra 3. posms

Olaines Sporta namā

15.12.–16.12.

Olaines novada čempionāts telpu futbolā

Jaunolaines Sporta namā

Hokeja turnīrs “Olaines Sporta centra kauss 2019”

Olaines slidotavā

Hokeja turnīrs “Olaines Sporta centra kauss veterāniem 2019”

Olaines slidotavā

Spēļu grafiks:

www.olainessports.lv

Spēļu grafiks:

www.olainessports.lv

IZGLĪTĪBA
10.12.–21.12.

Muzejpedagoģiskās nodarbības
“Kas tie tādi Ziemassvētki, pastaliņu plēsējiņi?”
(iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 27463333)

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

01.12.–21.12.

Ekskursijas pa Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutu
(iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 22057669)

Jelgavas ielā 5

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

Z I E M A S SV Ē T K U K O N C E R T S

Olaines novada pašvaldība arī šogad
sveiks novada iedzīvotājus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā,
dāvinot galda kalendāru nākamajam gadam un piegādājot
to katrai mājsaimniecībai pastkastītē.
Tādēļ aicinām parūpēties,
lai pastkastīte būtu kārtībā,
jo dāvanu saņems tikai tās
mājsaimniecības, kurām pastkastīte
nebūs salauzta vai kādā citā
veidā bojāta.

Tik klusa un svēta
O L A I N E S K U L T Ū R A S N A M Ā 1 2 . D E C E M B R Ī P L K S T. 1 9 . 0 0

Koncerts iecerēts kā sirsnīgs, klusināts, skaistas mūzikas piepildīts pārdomu brīdis ikvienām tā klausītājam. Skanēs visiem labi zināmās tradicionālās Ziemassvētku dziesmas
“Klusa nakts”, “Šī nakts mirdz gaismā brīnišķā”, “Kas ir šis bērns”, “Ir šodien bērniņš
piedzimis”, “Eņģeļus mēs dzirdējām” u.c. Valta Pūces aranžējumos, kā arī V. Pūces
klausītāju jau iemīļotās – “Tik klusa un svēta” (K. Dimiters), “Nosalušais sunītis” (K. Dimiters), “Ronjas un Birka duets” (K. Vērdiņš), “Ziemas ainava” (P. Brūveris) u.c. dziesmas.
Publikas vērtējumam tiks nodoti arī vairāki pirmatskaņojumi. Klausītājus priecēs izcilu
mūziķu – vijoles virtuoza Raimonda Ozola, meistarīgo vokālistu Kristīnas Zahārovas un
Mārtiņa Ruska, kā arī komponista un taustiņinstrumentālista Valta Pūces – sniegums.

Dārzkopību sabiedrību valdes
priekšsēdētājiem līdzīgi kā pagājušajā
gadā lūgums apkopot informāciju
par to, cik kalendāri nepieciešami
Jūsu dārzkopības sabiedrībā,
un informāciju nosūtīt uz e-pastu:
olainesdome@olaine.lv.

Kalendāra piegādes process notiks gada nogalē un Jaunā gada sākumā,
aicinām iedzīvotājus būt pacietīgiem un saprotošiem.
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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

