
Kultūras ministrijas Latvijas 
valsts simtgades birojs aicina 
rīkot Baltā galdauta svētkus 
par godu Latvijas valsts neat-
karības atjaunošanai – vienai 
no būtiskākajām pieturzīmēm 
Latvijas simts gados.

Baltā galdauta svētku mērķis ir 
stiprināt tradīciju 4. maijā cilvē-
kiem pulcēties pie viena galda 
ģimenes, draugu, kaimiņu vai 
kopienas lokā, apzināti svinot 
savas valsts esību un godinot 
tos, kuri palīdzējuši to radīt un 
nosargāt.
Baltā galdauta svētkus cilvēki 
rada sev paši, uz tiem katrs nāk 
ar savu cienastu, katrs pievieno 
galdā un kopīgajās sarunās savu 

devumu, kopīgi radot svētku sa-
jūtu. Baltā galdauta svētki atgā-
dinās to, ka Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošana bija re-
zultāts konkrētu cilvēku neatlai-
dīgai rīcībai un drosmei.

Rīkojot Baltā galdauta svētkus, 
ieteicams pievērst uzmanību šā-
diem akcentiem:
• kopīga galda klāšana 

un svinēšana par godu 
Latvijai kopā ar ģimeni, 
kaimiņiem, vietējiem un 
ārzemju draugiem, kolēģiem, 
jauniepazītiem cilvēkiem;

• balts galdauts kā pašapziņas 
un lepnuma simbols un 
vienojošais elements;

• kopā būšana un galda sarunas, 

piemēram, daloties atmiņās un 
priekšstatos par 1990. ga da  
4. maiju, par iegūtās brīvības 
nozīmi, godināt savas 
apkaimes nozīmīgākos 
notikumus un personības;

• senu tradīciju, nemateriālā, 
t. sk. kulinārā, mantojuma 
apzināšana un godā celšana, 
atrodot jaunas kopīgu vērtību 
apliecinājuma izpausmes;

• norišu dokumentēšana, 
pašiem radot foto, audio un 
video stāstus, lai saglabātu 
liecības par mūsu laika  
4. maiju un atmiņas par  
1990. gada 4. maiju.  

 Dalies sociālajos tīklos ar 
tēmturiem #LV100 #briviba 

Programma

12.00–14.00
Parkā pie Olaines 

Kultūras nama

Tautas sadziedāšanās "No tautasdziesmas līdz ziņģei" ar vokālo ansambli 
"Undīne", folkloras kopu "Dzedzieda" un Viktoriju Jansoni

"Dāvā savu balsi Latvijai" – 
izdziedi iemīļotas latviešu dziesmas platformā "Izdziedam 100"!

Dziedi viens, kopā ar draugiem, ģimeni, kori vai kolēģiem un kļūsti par vienu 
no tiem, kas ieraksta savu balsi vēsturē un dāvā to Latvijai simtgadē!

Spēka putras vārīšana

13.00 Anitas Mellupes dokumentālās grāmatas "Ar Olaini sirdī" 
atklāšanas svētki

16.00-18.00
Jaunolaines 

stadionā
(lietus gadījumā 

Jaunolaines Kultūras 
namā)

Gardāko kūku, toršu un plātsmaižu konkurss
Rotāšanās un rotaļāšanās, danči kopā ar "Rīgas Danču klubu"

Kopīgs svētku mielasts

Priecāsimies mūsu Latvijas dzimšanas dienā, klājot galdu ar līdzpaņemto cienastu baltos traukos!

4. maijā tiks atvērta Anitas Mellupes dokumentālā 
grāmata "Ar Olaini sirdī", kurā apkopoti daudzu 

olainiešu stāsti par pašu pieredzētajiem un dzimtas atmiņā 
glabātajiem dzīves līkločiem.

Katrai pilsētai, novadam vai pagastam ir savi stāsti. Katrai 
vietai – savi varoņi un laikmeta liecinieki. Pirms pusgadsimta 
Olainē – jaunajā pilsētā – saplūda spēki, ko šodienas termi-
noloģijā dēvē par cilvēkresursiem. Vairums no viņiem palika 
uzticīgi gan savai vietai, gan vērtību ideāliem. 
Šī grāmata ir sava veida emocionālā enciklopēdija, kurā ikvie-
na lapaspuse atklāj kāda olainieša dzīves ceļu, veidojot Olaines 
vēsturi.
Grāmatas autore Ani-
ta Mellupe uzsver, ka 
šajā grāmatā ikviens 
var satikt arī sevi: 
"Lai gan novadnieku 
dzīve katram aizrit 
savā tempā un pār-
varot individuālus 
šķēršļus, dzīvesstāsti 
ir kā strauti: saplūst 
vienā upē, kuras kras-
tos atmiņa izgaismo 
daudz radniecisku 
ainu. Olainieši ir bagāti ar savu vienkāršo un darbīgo dzīves-
veidu – viņi ieradās šajā vietā, lai celtu un strādātu, nevis tukši 
runātu, zīmētos vai dzīvotu uz kāda cita rēķina. Par to vēsta šī 
grāmata, kura nav lasāma steigā."

Olaines Sporta centrs aicina sākt gatavoties krosa skriešanas sacen-
sībām "Olaines apļi 2018", kas norisināsies 26. maijā Olaines meža
parkā! Aicinām piedalīties visus skriešanas mīļotājus, entuziastus, 
profesionāļus un tos, kuri tikai sāk aizrauties ar skriešanu! Arī šogad 
pasākums būs bez maksas un tiks piedāvātas dažāda veida distances 

gan lielajiem, gan mazajiem skrējējiem!
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Militārās vēstures pētnieks
Ilgonis Upmalis

2. lpp.

Olaines novada 
uzņēmējs

Saruna ar uzņēmēju 
Jāni Zaubi

Jauniešiem

Pirmais jauniešu forums 
un bērnu pieteikšana PII

3. lpp. 4. lpp.

Aktuāli

Pašvaldība līdzfinansē dārz-
kopības sabiedrību koplieto-
šanas zemes labiekārtošanu

6. lpp.

Attīstība

Olaines novada 
daudzdzīvokļu mājās 
turpinās renovācija

8. lpp.

PIEDALIES UN RĪKO BALTĀ GALDAUTA SVĒTKUS
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Turpinājums 3. lpp.  
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Ilgonis Upmalis ilgus gadus 
ir bijis labi pazīstams cilvēks 

Latvijā – organizējot un pārrau-
got Krievijas karaspēka izvešanu 
no mūsu valsts, viņš sadarbojās 
ar pašvaldību vadību, Augstākās 
padomes, vēlāk Saeimas, depu-
tātiem un citām atjaunotās Lat-
vijas amatpersonām. Kā bijušais 
PSRS armijas virsnieks viņš ir 
viens no retajiem militārajiem 
ekspertiem, kurš lieliski pārzina 
padomju gados veidoto armijas 
infrastruktūru Baltijas valstīs un 
neatkarības sākumā spēja sniegt 
vērtīgu informāciju arī par sle-
penajiem armijas objektiem. Pē-
dējo gadu laikā Ilgonis Upmalis 
pievērsies rakstniecībai – agrāk 
iegūtās zināšanas viņš papildi-
nājis ar arhīva dokumentiem un 
sarakstījis jau trīs grāmatas par 
PSRS militāro infrastruktūru 
Baltijas okupācijas laikā. Viņa 
darbi ir iedarbīgas "zāles" pret 
tieksmi falsificēt vēsturi, kas ak-
tualizējas līdz ar lielvarām rak-
sturīgo vēlmi nostiprināt savu 
ideoloģiju iespējami plašā terito-
rijā ap tām.

Kā sākās Jūsu ceļš  
PSRS armijā?
Esmu dzimis 1937. ga   dā, brīvā 
Latvijā un kā bērns pieredzējis, 
ko nozīmē atbildīga saimnieko-
šana savā zemē, tāda, kas nes 
augļus. Vēlāk, kolhozu laikos, 
bija ar ko salīdzināt. 1953. gadā 
mani iesauca armijā, oficiālo trīs 
gadu termiņu nodienēju pamatā 
Šauļos, uzdienējos līdz virsnieka 
pakāpei. Pēc demobilizēšanās 
man piedāvāja turpināt darbu 
armijas sistēmā. Godīgi sakot, 
visu izšķīra tā sauktais dzīvokļa 
jautājums – nebija īsti kur palikt, 
kārdinājums tikt pie dzīvokļa 
bija ļoti liels. Tā es uzķēros… 

Rīgā dzīvokli iedeva?
Jā, 80. gadu beigās. Līdz tam 
es biju nepārtrauktos komandē-
jumos, tostarp trīs ar pusi gadu 
nodzīvoju Mongolijā. Kad PSRS 
armija ieveda tur karaspēku, 
vienu tanku divīziju, mēs būvē-
jām visu ikdienas dzīvei nepie-
ciešamo infrastruktūru – mājas, 
ūdensvadus, lidlaukus, ceļus un 
tā tālāk. Manā atbildībā bija pie-
ņemt visu uzbūvēto ekspluatāci-
jā. Līdzīgā veidā esmu izbraukā-
jis krustu šķērsu visas padomju 
republikas. Mani kā PSRS mili-
tāro speciālistu komandēja arī uz 
ārzemēm.
Baltijas kara apgabalā vadīju la-
boratoriju, kas bija vienīgā šāda 
veida struktūra visā reģionā. Tā 
pieņēma ekspluatācijā faktiski 
visus militāros objektus, tāpēc 
es detalizēti pārzināju šī reģiona 
militāro infrastruktūru, tostarp 
slepenos objektus. Šīs zināšanas 
vēlāk ļoti noderēja pēc Latvijas 
neatkarības atgūšanas.

Ko darījāt pirms militārās 
karjeras?
Mana pirmā darba vieta bija sa-

karu punktā Liepājā, kur izvei-
doja tā saucamo radio signāla 
traucētāju, lai neļautu uztvert 
"Amerikas balsi". Pirms armijas 
kādu gadu strādāju "traucētājā", 
kur man veidojās pirmā piere-
dze ar radiotehnikas iekārtām. 
Ironiski, – pirms tam pats biju 
"Amerikas balss" klausītājs un 
diezgan skeptiski noskaņots pret 
padomju varu. Nekad neesmu 
bijis pionieris, un jāsaka, ka pēc-
kara laikā noskaņojums kopumā 
bija pret svešo armiju, kas palika 
Latvijā. Pret haotisko kolhozu 
sistēmu un virkni citu nejēdzību. 
Daudz esmu domājis par to, kurā 
brīdī es izmainījos – pāraugu 
no tā lauku zēna, kas klausījās 

"Amerikas balsi", par daļu no 
šīs sistēmas. Domāju, tas pamatā 
saistīts ar aiziešanu uz pilsētu, 
kad rodas vajadzība pēc darba, 
pēc dzīvokļa. Tāpēc lepojos, ka 
1988. gadā mēs – trīs lietuvieši 
un trīs latvieši – savā karaspē-
ka daļā nodibinājām paši savu 
Latvijas Tautas frontes nodaļu 
(LTF). 

Kāpēc?
Viens no iemesliem bija proza-
isks – bija sākusi iznākt avīze 
"Atmoda", kas mūs visus tolaik 
ļoti interesēja, bet laikrakstu 
praktiski nebija iespējams da-
būt. Tautas frontes birojā to iz-
sniedza, ja biji LTF rindās. Tā 
arī nolēmām reģistrēt savu no-
daļu karaspēka daļā.

No priekšniekiem sodu 
saņēmāt?
Nekādu izteiktu represiju uz-
reiz nebija. Tas nāca nedaudz 
vēlāk, kad es kā Tautas frontes 
pārstāvis piedalījos pašvaldību 
vēlēšanās. Tolaik vēl pārstāvot 
Rīgas Ļeņingradas rajonu, kur 
es pārspēju interfrontes kandi-
dātu, rūpnīcas "Radiotehnika" 
partijas komitejas sekretāru. 
Nezinu, ko viņš bija nogrēko-
jies pret savējiem, jo rūpnīcas 
darbinieki pamatā dzīvoja šajā 
rajonā. Iespējams, mana priekš-
rocība bija tas, ka biju latvietis, 
armijas virsnieks. Mēs gan pali-
kām mazākumā, vienīgais Rīgas 
rajons, kas vēlēšanās zaudēja 
interfrontei, un strādājām opozī-
cijā, kuru man bija iespēja vadīt. 
Spējām panākt daudzas lietas, 

piemēram, rajona pārdēvēšanu 
Kurzemes vārdā un vēlāk, pēc 
augusta puča, pavērās iespēja ar 
Augstākās padomes lēmumu šo 
Tautas deputātu padomi kā ne-
lojālu Latvijai atlaist. Interfron-
tes cilvēki pieļāva kļūdu, aktīvi 
atbalstot pučistus.
Bet lūgumu pēc paša vēlēšanās 
beigt dienestu armijā no saviem 
priekšniekiem saņēmu pēc Aug-
stākās padomes vēlēšanām, kur 
mūsu nodibinātajai Tautas fron-
tes nodaļai arī bija sava loma, 
jo man tiesā bija jāaizstāv LTF 
kandidāta tiesības kandidēt.

Kā Jūsos radās šis iekšējais 
protests pret sistēmu, kurā 
armijai bija liela loma?
Varētu būt, ka tam saknes ir vēl 
manā jaunībā, kad piedzīvoju šīs 
sistēmas diskrimināciju tāpēc, ka 
biju latvietis. Es ļoti gribēju ie-
stāties jūrskolā, bet mans sapnis 
izplēnēja, kad ierados Rīgā kār-
tot eksāmenus un izrādījās, ka tie 
visi ir krievu valodā. Ko es pēc 
septītās klases zināju no krievu 
valodas? Rakstiskos eksāmenus 
nokārtoju, bet ģeometrija bija 
mutiski un tur izgāzos. Vēlāk es 
to daudzkārt izmantoju kā pie-
mēru diskriminācijai. Es jau ļoti 
sen sapratu, jutu, ka šī sistēma ir 
nolemta.

Jo?
Haosa, zagšanas, nesaimniecis-
kuma dēļ. Tas jau bija redzams, 
sākot ar piespiedu kolektivizā-
ciju, absurdu, kas tika uzspiests 
cilvēkiem laukos. Armijā par 
pudeli degvīna varēja nopirkt 
jebko. Man pašam reiz bija gadī-
jums – salūza izlietne, izmeklē-
jos pa veikaliem, nu, nav nekur. 
Tiklīdz aizgāju uz armijas san-
tehniķu noliktavām, par 25 rub-
ļiem izlietnes jautājums atrisinā-
jās zibenīgi. Bija acīmredzami, 
ka nevar pastāvēt sistēma ar tik 
milzīgiem zudumiem, kas radās 
no fiktīvi "norakstītiem" mate-
riāliem būvniecības procesos – 
tur "aizgāja" tonnām cementa, 
kilometriem elektrokabeļu un 
cauruļu un citi būvmateriāli. Arī 
blatu sistēma, kurā tu varēji būt 
talantīgs un centīgs, bet nespēji 
izsisties nekur, ja nebija kāds 

labvēlis "no augšas". Tas viss 
radīja nievājošu attieksmi pret 
šo iekārtu, un arī armijā nekāda 
patriotiskā noskaņa nebija. Tālu 
no tā. Šī utopiskā iekārta nīcinā-
ja pati sevi. 

Kā nonācāt līdz militārās 
vēstures pētīšanai un 
rakstīšanai?
Te prasās vēsturisks atskats. 
1992. gadā pirmās Krievijas 
armijas daļas jau sāka braukt 
prom no Latvijas, un šī saim-
niecība kādam bija jāpārņem, 
jākoordinē nodošanas process. 
Ministru padome nodibināja 
armijas īpašuma pārņemšanas 
komisiju, kurā iekļāva arī mani, 
vēlāk komisija pārtapa atseviš-
ķā birojā un man uzticēja šī bi-
roja vadību. 
Vadot biroju, bija sakrājies ļoti 
daudz dokumentu, un biroja 
desmitgades jubilejā nolēmām, 
ka šo informāciju būtu vērts ap-
kopot grāmatā. Tā tapa pirmā 
grāmata – "Latvija–PSRS kara-
bāze. 1939–1998". Vēlāk, kad 
tika izveidota Ministru kabine-
ta komisija ar mērķi aprēķināt 
okupācijas laikā Latvijas valstij 
nodarītos zaudējumus, mani 
uzaicināja šo jautājumu padzi-
ļināti pētīt, un tā tapa nākamais 
darbs "Latvija padomju militā-
ristu varā". Kopumā esmu vis-
maz divarpus gadu pavadījis ar-
hīvā un varu teikt, ka ir vēl ļoti 
daudz informācijas, dokumentu, 
kas būtu jāanalizē un jāpublicē.
Mana trešā grāmata ir "Militāri 
rūpnieciskā kompleksa darbība 
Latvijā", kurā apskatītas Latvijā 

izvietotās ražotnes, tostarp civi-
lās tautsaimniecības uzņēmumi, 
kas slēptā veidā pildīja militāro 
pasūtījumu. Varu ar pārliecību 
teikt, ka tādas bija ap 90% no 
visām Latvijā izvietotajām rūp-
nīcām. Tātad atkarība no PSRS 
armijas bija milzīga un, zūdot 
šim militārajam pasūtījumam, 
ražotnes pastāvēt nevarēja. Pie-
mēram, VEF militārā pasūtīju-
ma apjoms sasniedza līdz pat 
80% no visas ražošanas.

Armijas izvešana droši vien 
nebija gluds un mierīgs 
process.
Protams, šis process neiztika 
bez incidentiem, piemēram, bija 

gadījums ar Krievijas armijas 
ģenerāļu aizturēšanu, tika aiz-
turēti sprāgstvielu tirgoņi, no-
tika viena otra saķeršanās starp 
Latvijas un Krievijas militār-
personām. Spilgti palicis atmiņā 
gadījums, kad kāds no Krievijas 
armijas bruņutransportieriem 
brauca no Daugavpils uz Rīgas 
pusi bez speciālās atļaujas un 
zemessargi, lai to apturētu, pie 
Ogres bija uzstādījuši prettanku 
lielgabalu. Bruņutransportie-
ri konfiscēja, un vēlāk mēs ar 
Krievijas pusi risinājām sarunas 
par tā atdošanu. Mierināt mums 
vajadzēja abas puses, un jāsaka, 
ka ar tiem virsniekiem, kuri par 
armijas izvešanu bija atbildīgi 
no Krievijas puses, sadarbība 
bija normāla.
Man bija iespēja piedalīties arī 
sarunās starp Latviju un Krievi-
ju par armijas izvešanas līgumu. 
Gribu, lai visa manā rīcībā eso-
šā informācija "nenogrimst" un 
paliek kā vēsturiski fakti tiem, 
kam būs interese par okupācijas 
laika armiju Baltijā.

Kādi ceļi Jūs atveda uz 
Olaini?
90. gadu beigās iegādājāmies 
zemi un vasarnīcu Medemcie-
mā, kur sākumā pavadījām va-
saras, bet tad pamazām aizvien 
vairāk laika, un šobrīd te dzīvo-
jam pastāvīgi. Abi ar sievu Ras-
mu neesam "dzīvokļa cilvēki", 
patīk puķes, tas, ka varam iz-
audzēt kādu dārzeni, darboties. 
Ņemot vērā, ka deviņdesmitajos 
biju diezgan publiska persona ar 
plašu paziņu loku visā Latvijā, 

sabiedriskie pienākumi mani 
"atrada" arī šeit – kādu laiku 
vadīju Jaunolaines pensionāru 
biedrību.

Šī apkārtne ir interesanta no 
militārās vēstures viedokļa?
Ir gan. Olaines apkārtnē bija di-
vas pretgaisa aizsardzības raķe-
šu bāzes, starp citu, bija arī ar 
kodolgalviņām aprīkotas raķe-
tes, te bija VDK noklausīšanās 
punkts, Stūnīšos atradās sakaru 
centrs. Tāpat Olaines ķīmiskie 
un farmācijas uzņēmumi ražoja 
preparātus militārajām vajadzī-
bām – šis jautājums apskatīts 
manā trešajā grāmatā, kas iz-
nāks šogad.
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Krosa skriešanas sacensības tiek 
organizētas sadarbībā ar sporta 
biedrību "Sportlat" un norisinā-
sies jau 7. reizi! 
Negaidi vasaru un sāc gatavoties 
jau tagad vienai no izvēlētajām 
distancēm:
• "Olainfarm" 16 km skrējiens;
• "Biolar" 10 km skrējiens;
• Olaines novada pašvaldības 
 5 km veselības skrējiens  
 + nūjošana;
• "Magic Corn" bērnu skrējieni 
  (400 m, 600 m, 800 m).

Pieteikšanās: 
www.olainessports.lv vai 
www.sportlat.lv. 
Seko līdzi jaunumiem: 
www.olainessports.lv/lv/
olaines_api_2018/.

Pateicoties mūsu jaunajiem sa-
darbības partneriem SIA "JML" –  
"Jaunbūves projekts Olainē", ab-
solūtā vērtējumā 1.–3. vietas uz-
varētāji katrā skrējiena distancē 
(5 km, 10 km, 16 km), atsevišķi 
sievietes un vīrieši, tiks apbalvo-
ti ar naudas balvām! Tāpat visi 
pasākuma dalībnieki varēs pie-
dalīties balvas izlozē. Ikvienam, 
kas iesaistīsies sacensībās un 
izlozē, būs iespēja laimēt pulso-
metru "Garmin Forerunner 235"; 
balvu nodrošina SIA "Agrosēta".
Skrējienu atbalsta: Olaines nova-
da pašvaldība, a/s "Olainfarm", 
SIA "Biolar", "Isostar", "Magic 
Corn", "Smalkais muslis", SIA 
"Agrosēta", SIA "JML" – "Jaun-
būves projekts Olainē".

Jūs esat izvēlējušies intere-
santu darbības modeli – 

divas zemnieku saimniecības, 
kas sadarbojas kopīgu mērķu 
labā. Pastāstiet, kā tas sākās?
Nu jau ir pagājuši vairāk nekā 
20 gadi, kopš abas saimniecības 
– mani "Kalnāji" un Ulda Zīles 
"Zariņi" – uzsāka darbu. Jau no 
paša sākuma izlēmām, ka strādā-
sim kopā, lai gan juridiski abas 
saimniecības nav saistītas. Sā-
kām ar pavisam nelielām platī-
bām, 80 hektāriem atgūtās senču 
zemes, un ar katru gadu aizvien 
vairāk paplašinājāmies. Šobrīd 
pa abiem saimniekojam jau ne-
daudz vairāk nekā 900 hektāros.
 
Kādas ir būtiskākās 
priekšrocības, sadarbojoties 
divām saimniecībām?
Tā iespējams saimniekot efek-
tīvāk. Piemēram, maniem 450 
hek  tāriem lielā tehnika būtu eko-
nomiski neizdevīga.  Kopīgi ie-
gādāto jaudīgo tehniku racionāli 
izmantojam abās saimniecībās. 
Tāpat ir arī ar graudu novākšanu 
– divu atsevišķu kombainu vie-
tā mums ir viens lielāks. Jāņem 
vērā, ka kombains ir visdārgākā 
tehnika, kas reāli tiek izmantots 
vien divus mēnešus gadā.

Kādas kultūras šobrīd 
audzējat?
Savulaik esam audzējuši gan 
cukurbietes, gan kartupeļus, gan 
pupas, bet šobrīd audzējam tikai 
vasaras un ziemas kviešus, kā arī 
rapsi, kas veido 30% no kopējās 
sējumu platības. 

Jūsu vecāki dzīvoja un 
strādāja laukos. Kā jums 
radās interese turpināt viņu 
nodarbošanos?
Pēc vidusskolas apguvu elek-
trotehnikas inženiera profesiju, 

kādu laiku pastrādāju rūpnīcā 
VEF, bet sapratu, ka tas man īsti 
nepatīk. Tad sekoja dienests, pēc 
kura beigām vairs negāju atpakaļ 
uz Rīgu, bet paliku strādāt saim-
niecībā, kur savulaik strādāja 
arī mani vecāki, – septiņu gadu 
vecumā biju gājis mammai līdzi 
ravēt bietes un jau no bērna kājas 
izjutis, cik smagi tā maizīte nāk. 
Jau pirmajā darba gadā mani no-
rīkoja kaltē, un tur es nostrādāju 
nākamos 20 gadus. 

Vai tā ir tā pati kalte, ko 
izmantojat arī pašreiz?
Nē, uzsākot darbību, vēl nebijām 
tik lieli, lai veco kalti privatizē-
tu – to ieguva cits uzņēmums. 
Mūsu tagadējā kalte ir pavisam 
jauna un moderna, uzcelta ar ES 
fondu atbalstu un nodota eks-
pluatācijā 2013. gadā. Tā ir ļoti 
liels atspaids saimniecībā – ja 
tev ir sava kalte, tu pats kontrolē 
graudu kvalitāti, pats sagatavo 
sēklas materiālu,  torņos ir iespē-
ja graudus uzglabāt un realizēt 
par visizdevīgāko cenu. Ja kaltes 
nav, graudi tūlīt pēc novākšanas 
jātransportē, piemēram, uz "Do-
beles dzirnavnieku", kur sezonas 
laikā stāv milzu rindas ar ma-
šīnām, bet graudu uzglabāšana 
notiek angārā ne vienmēr tam 
piemērotākajos apstākļos.

Kur jūs savus graudus 
galvenokārt realizējat?
Mums ciešākā sadarbība izvei-
dojusies ar uzņēmumiem "Bal-
ticAgro" un "Scandagra", kas 
pārdod graudus tālāk arī uz ci-
tām valstīm. Ar graudiem ir tā, 
ka nav vairs fiksētu cenu – tās 
tiek noteiktas biržā, ņemot vērā 
graudu kvalitāti. 

Ko jūs varat pastāstīt par 
gudro tehnoloģiju ieviešanu 

savās saimniecībās, kādi ir 
lielākie ieguvumi?
Tā kā šajā pusē nav tik augstvēr-
tīgas zemes kā Zemgalē, mums 
ļoti būtiska ir pareiza zemes 

mēslošana. Agrāk īsti nekad ne-
varējām zināt, cik daudz konkrē-
tā mēslojuma kaisīt, bet tagad 
esam investējuši tehnoloģijās, 
kas, ņemot vērā zemes analīžu 
rezultātus, aprēķina, cik un kāds 
mēslojums katram laukam ne-
pieciešams. Tas nav lēts prieks, 
bet domājam, ka investīcija at-
maksāsies apmēram divu gadu 
laikā.

Šobrīd daudz tiek diskutēts 
par OIK un elektrības cenām. 
Vai tas skāris arī jūs?
Jā, mēs maksājam klāt ļoti daudz. 
Kaltes darbināšanai sezonā va-

jadzīgi vismaz 200 ampēri –  
par apmēriem iepriekš nebija jā-
maksā, bet tagad ir. Tāpēc es pēc 
sezonas beigām uz astoņiem mē-
nešiem lielo strāvu atslēdzu. Es 

to varu izdarīt, taču ir arī tādas 
saimniecības, piemēram, lielās 
lopu fermas, kam visu laiku ne-
pieciešamas vienādas jaudas. 
Nevaru saprast, kas īsti toreiz 
tika lobēts un kāpēc mēs tagad 
maksājam par 40–50% vairāk 
par neko, bet ceru, ka situācija 
drīzumā tiks atrisināta.

Cik liela ir jūsu komanda?
Pastāvīgi abās saimniecībās 
strādā pieci darbinieki, ieskaitot 
mūs abus, – iespēju robežās visi 
darām visus darbus. Mēs, kaut 
arī abi nepārtraukti sekojam lī-
dzi visiem jaunumiem graudko-

pībā, ne viens, ne otrs, neesam 
agronomi, tāpēc mums ir savs 
konsultants no Latvijas Lauku 
konsultāciju centra. Graudu no-
vākšanas sezonā papildus ņe-
mam darbā vēl vienu traktoristu. 
Sezonas laikā manā pārziņā pār-
svarā ir tieši kalte, un darba ir tik 
daudz, ka bieži gulēšanai neat-
liek vairāk par četrām stundām.
Algas tiek maksātas arī laikā, 
kad sezona beidzas, jo labi dar-
binieki rindā nestāv. Savulaik 
atteicos no kartupeļu audzēšanas 
tieši tā iemesla dēļ, ka sezonā 
trūka darba roku – nebija, kas 
strādā. Neapskaužu tos saim-
niekus, kam vajadzīgi sezonas 
strādnieki. Piemēram, man zi-
nāms zemnieks ar 4 hektāriem 
aveņu, kurš nevar atrast ogu la-
sītājus, kaut gatavs maksāt labu 
naudu. Protams, pie mums algas 
nav tik lielas kā ārzemēs, uz ku-
rieni daudzi mūsējie brauc lasīt 
ogas vai sēnes, bet tas ir koks ar 
diviem galiem – tur viņi nopelna 
vairāk, bet daudz vairāk arī iztē-
rē ikdienas vajadzībām.

Vai jums ir sajūta, ka novads 
attīstās?
Jā, ļoti. Esmu iedzimtais no-
vadnieks, taču domāju, ka to jūt 
arī tie, kuri šeit ir ienācēji. Ma-
nuprāt, atslēgas vārdi – aktīvs, 
industriāls, zaļš – lielā mērā 
patiešām raksturo šo novadu. 
Galvenais, lai būtu darbavietas 
un jaunie nemuktu prom, kā tas 
novērojams daudzviet Latvijā. Ir 
jau grūti viņus noturēt, ja tepat ir 
Rīga ar plašām darba iespējām. 
Esmu pārliecināts, ka vecākiem 
jau no mazotnes bērniem jāie-
māca – lai ko arī dari, padari to 
kārtīgi. Tāpat saviem bērniem 
vairāk jāuzticas, sākumā jāpa-
cieš viņu kļūdas, jo tikai tā bērni 
var iemācīties kaut ko darīt. 

Uzņēmumi: "Kalnāji" un "Zariņi"
Vadītāji: Jānis Zaube un Uldis Zīle 
Darbības joma: Lauksaimniecība

Gudrās tehnoloģijas palīdz iegūt labāku graudu ražu

Olaines novada uzņēmējs

Olaines novada Pēterniekos divi lauksaimnieki nolēmuši savus spēkus apvienot, lai darbi uz priekšu ritētu raitāk un saimniekošanā varētu izmantot mūsdienīgas 
metodes. Lauksaimnieks Jānis Zaube uzskata, ka tās saimniecības, kas nestrādās gudri un neinvestēs jaunās tehnoloģijās, nespēs attīstīties. "Jāriskē, taču ar prātu," 

viņš saka. Kamēr runājam ar Jāni, viņa kolēģis Uldis Zīle ir uz lauka un mēģina nolasīt satelīta signālu, kuru ievadot traktora programmā, 
tas var pats izdarīt visu vajadzīgo – stūrēt, sēt un miglot.

 Turpinājums no 1. lpp. 

Aizraujošās un interesantās sa-
censības Olainē norisināsies jau 
otro reizi – 12. maijā, starts –  
mežaparka estrādē! Olaines 
Sporta centrs aicina piedalīties, 
pārbaudīt savus spēkus, izvēlē-
ties piemērotu distanci un doties 
piedzīvojumā kopā ar saviem 
draugiem, kolēģiem vai ģimeni!
Olaines rogainings ir orientēša-
nās sporta komandu sacensības, 
kur komandas pārvietojas ap-
vidū un noteiktā laika periodā 
brīvi izvēlētā secībā apmeklē 

apvidū izvietotus kontrolpunk-
tus, kuriem piešķirtas noteiktas 
vērtības, cenšoties savākt pēc 
iespējas vairāk punktu noteiktajā 
laikā.
Olaines rogainings aicina uz da-
žādām distancēm – individuālo 
trīs stundu MTB velorogainin-
gu, 8 km rogaininga skrējienu 
vai klasisko divu, četru un sešu 
stundu rogainingu 2–4 dalībnie-
ku komandām.
Jaunumi un nolikums: 
www.olainesrogainings.lv. 

Komandas sacensībām var 
pieteikties, aizpildot pieteikuma 
anketu 
www.olainesrogainings.lv. 
Pieteikšanās notiek līdz 
10. maijam (ieskaitot).

Sacensības organizē Olaines 
Sporta centrs sadarbībā ar 
Piedzīvojumu sacensību 
apvienību. 
Sīkāka informācija: 
sports@olaine.lv, tālr. 26658689 
vai xrace@xrace.lv.

GATAVOJIES UN PIESAKIES OLAINES 
ROGAININGA SACENSĪBĀM 12. MAIJĀ!
Ar prieku paziņojam, ka Olaines rogaininga otrās sezonas reģistrācija ir atklāta. 

Kā ierasts, sākumā dalības maksa būs zemāka, tāpēc aicinām reģistrēties un mudināt 
draugus piedalīties laikus. Šajā sezonā bērniem dalība ir bez maksas. 
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Vēršam vecāku uzmanību, ka 
ar 2018. gada 1. martu mainī-
jusies bērnu reģistrācijas un 
uzņemšanas kārtība pirms-
skolas izglītības ieguvei. Tagad 
pieteikt bērnu pirmsskolas iz-
glītības ieguvei Olaines novada 
izglītības iestādēs var:
• elektroniski, izmantojot 

epakalpojumu "Pirmsskolu 
pieteikumu reģistrs" portālā 
www.epakalpojumi.lv;

• personīgi Olaines novada 
pašvaldībā (Zemgales ielā 33,  
Olainē, pie pirmsskolas 
izglītības speciālista), 
iesniedzot pieteikumu 
atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem un norādot 
ne vairāk kā divas vēlamās 
Olaines novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes 
prioritārā secībā un laiku 
(mācību gadu un mēnesi), 
no kura nepieciešama vieta 
pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē.

 Svarīgi!
• Visi pieteikumi, kas ir ie-

sniegti Olaines novada paš-
valdības pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs līdz 2018. gada 
28. februārim, jau ir iekļauti 
Pirmsskolu pieteikumu reģis-
trā. Vecāki to var pārbaudīt 
portālā www.epakalpojumi.
lv. Vēršam uzmanību, ka 
katram reģistrētajam bērnam 
fizisko personu datu aizsar-
dzībai tiek piešķirts reģistra 
kods jeb identifikators. Pēc tā 
vecāki var atpazīt savu bērnu 
kopējā sarakstā. 

• Aizbildnim, lai pieteiktu bēr-
nu rindā, pieteikums sākot-
nēji ir jāiesniedz pašvaldībā, 
papildus uzrādot bērna dzim-
šanas apliecību vai bērna per-
sonu apliecinošu dokumentu, 
kā arī bāriņtiesas lēmumu par 
aizbildnības nodibināšanu un 

aizbildņa iecelšanu. Pēc pie-
teikuma reģistrēšanas pašval-
dībā aizbildnis varēs izmantot 
epakalpojumu līdzīgi kā citi 
pieteicēji.

• Vecāki un aizbildņi portālā var 
veikt izmaiņas par izvēlēto 
pirmsskolas izglītības iestādi, 
vēlamo mācību uzsākšanas 
laiku un savu kontaktinfor-
māciju līdz brīdim, kad bērns 
tiek iekļauts pirmsskolas iz-
glītības iestādes uzņemamo 
bērnu sarakstā. Vecāki portālā 
var arī anulēt pieteikumu.

• Ja uz bērnu attiecināms kāds 
no saistošajos noteikumos 
noteiktajiem ārpuskārtas uz-
ņemšanas gadījumiem, ve-
cākam personīgi jāiesniedz 
pašvaldībā iesniegums (sais-
tošo noteikumu 4. pielikums) 
10 dienu laikā no pieteikuma 
iesniegšanas. Pašvaldība ir 
tiesīga pieprasīt dokumentus, 
kas apliecina minētajos punk-
tos noteikto faktu, ja informā-
cija nav pieejama pašvaldības 
datubāzēs.

• Ikgadēja pārreģistrācija bērna 
vietas saglabāšanai vecāka 
izvēlētajā pirmsskolas izglītī-
bas iestādē (kuru iepriekšējos 
gados vajadzēja veikt aprī-
lī) vairs nenotiek saskaņā ar 
saistošajiem noteikumiem Nr. 
SN1/2018 "Olaines novada 
pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības nodrošināšanas funk-
cijas īstenošanas kārtība". 

• Numurs, kuru vecāki redz 
Pirmsskolu pieteikumu reģis-
trā, ir numurs kopējā reģistrā, 
nevis bērna vietas numurs 
izvēlētajā pirmsskolas izglītī-
bas iestādē. 

• Pašvaldība gatavo uzņema-
mo bērnu sarakstus, kuri tiek 
apstiprināti Olaines novada 
domes Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komite-
jas sēdē. Pirmais saraksts ar 

bērniem, kuriem piešķirta 
vieta Olaines novada paš-
valdības izglītības iestādēs 
pirmsskolas izglītības ieguvei 
2018./2019. mācību gadā, ap-
stiprināts aprīlī, un tas ir pub-
licēts pašvaldības mājaslapā 
www.olaine.lv gan sadaļā 
"Jaunumi", gan sadaļā "Izglī-
tība" – "Pirmsskolas izglītības 
iestādes". Tie vecāki, kuru 
bērni ir uzņemto izglītojamo 
sarakstā, ir saņēmuši arī vēs-
tules par bērna uzņemšanu pa 
pastu. Nākamais saraksts ar 
bērniem, kuriem tiks piešķir-
ta vieta pirmsskolas izglītības 
ieguvei 2018./2019. mācību 
gadā, tiks publicēts pēc Olai-
nes novada domes Sociālo, 
izglītības un kultūras jautāju-
mu komitejas sēdes maijā.

Atgādinām par pašvaldības at-
balstu gadījumā, ja bērns netiek 
nodrošināts ar vietu pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē. 
Pašvaldība saskaņā ar saistoša-
jiem noteikumiem piešķir ve-
cākiem līdzfinansējumu bērna 
privātās pirmsskolas izglītības 
iestādes apmeklējumam vai re-
ģistrēta bērnu uzraudzības pa-
kalpojuma sniedzēja pakalpoju-
ma apmaksai. 
Aicinām vecākus iepazīties ar 
Olaines novada domes 2018. 
ga  da 17. janvāra saistošajiem 
noteikumiem Nr. SN1/2018 
"Olaines novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības nodroši-
nāšanas funkcijas īstenošanas 
kārtība", kuri nosaka pirmssko-
las vecuma bērnu reģistrācijas 
un uzņemšanas kārtību Olaines 
novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs un kārtību, 
kādā pašvaldība sedz izmak-
sas Izglītības iestāžu reģistrā 
reģistrētai privātajai izglītības 
iestādei vai reģistrētam bērnu 
uzraudzības pakalpojumu snie-

dzējam. To var izdarīt pašvaldī-
bas mājaslapas www.olaine.lv  
sadaļā "Pašvaldība" – "Doku-
menti" – "Saistošie noteikumi" 
vai Olaines novada pašvaldības 
Apmeklētāju pieņemšanas un 
informācijas centrā Zemgales 
ielā 33, Olainē, 1. st.
Jautājumu gadījumā lūdzam 
vērsties pie Olaines novada paš-
valdības pirmsskolas izglītības 

speciālistes Mairas Ezermanes 
(Zemgales iela 33, 108. kab.), 
zvanot pa tālr. 67146057, 
23663218 vai rakstot uz epastu 
pirmsskola@olaine.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
• pirmdienās plkst. 10.00–12.00 

un 13.00–19.00;
• ceturtdienās plkst. 8.00–12.00 

un 13.00–18.00.

17. aprīlī Olaines 1. vidusskolā 
norisinājās Olaines novada Jau-
niešu forums, kas pulcēja 120 
dalībnieku – jauniešus, nevals-
tisko organizāciju pārstāvjus, lē-
mumpieņēmējus un pašvaldības 
darbiniekus.

Foruma veiksmes atslēga bija 
pašu jauniešu ieinteresētība. Lie-
lu darbu pasākuma sagatavošanā 
ieguldīja Olaines novada Jaunie-
šu domes pārstāvji, to piepildot 
ar savām idejām. Tas, ka uz fo-
rumu pieteicās vairāk jauniešu 
nekā sākotnēji bija iecerēts, pa-
rāda viņu aktivitāti. 
Atklājot forumu, klātesošos 
sveica Olaines novada domes 
priekšsēdētājs Andris Bergs: 
"Patiess prieks, ka gribat iesais-
tīties ideju izstrādē nevis formā-
li vai dekoratīvi, bet rīkojoties. 
Mums ir svarīgs jauniešu vie-
doklis un redzējums."

Darba grupās neformālā gaisotnē 
diskutējot par veselīgu un drošu 
dzīvesveidu, jauniešu informētī-
bu, izglītības iespējām, jauniešu 
iespējām pagastā un pieejamo 
atbalstu uzņēmējdarbībai, da-
lībnieki bija tik aizrāvušies, ka 
atvēlētās 1,5 stundas situācijas 
izvērtēšanai un priekšlikumu iz-
strādei likās par maz.

Formālo daļu noslēdza katras 
darba grupas prezentācijas par 
izdiskutēto tēmu. Jaunieši ne 
tikai ar aizrautību izklāstīja iz-
strādātās idejas, bet arī uzsvēra: 
"Lai situācija mainītos, jābūt 
komandai, kas idejas realizē. 
Mēs, jaunieši, esam gatavi būt 
par šo komandu!" Sagatavotās 
rekomendācijas tiks apkopotas 
un atspoguļotas plānošanas do-
kumenta "Olaines novada jau-
natnes politikas stratēģija 2019.–
2025. gadam" izstrādē. 

Noslēgumā jauniešus iedvesmo-
ja improvizācijas teātra aktieris, 
mediju cilvēks, dziesmu tekstu 
rakstnieks un repa mūziķis Ar-
tūrs Jenots, kurš rosināja katram 
meklēt savu ceļu dzīvē.
Olaines novada pašvaldība iz-
saka pateicību visiem foruma 
dalībniekiem par aktīvo iesaisti, 
Olaines novada izglītības iestā-
dēm par veiksmīgo sadarbību un 
Olaines novada Jauniešu domei, 
biedrībai "Pierīgas partnerība" 
un piesaistītajiem ekspertiem par 
veiksmīgo foruma norisi.

Projekts "Local Action Youth" tiek 
finansēts ar Eiropas Komisijas prog-
rammas "Erasmus+: Jaunatne dar-
bībā" atbalstu; programmu Latvijā 
administrē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra. Šī publikācija 
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, 
un Komisijai nevar uzlikt atbildību 
par tajā ietvertās informācijas jeb-
kuru iespējamo izlietojumu.

No 2018. gada 2. jūlija līdz 24. augustam 60 skolēniem būs 
iespēja iesaistīties nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā 
un strādāt kādā no Olaines novada pašvaldības iestādēm vai 
biedrībām, kas reģistrētas Olaines novada NVO apvienībā. 
Katrs skolēns strādās divas nedēļas, četras stundas dienā, 
saņemot stundas tarifa likmi 2,80 EUR apmērā pirms nodokļu 
nomaksas. 

KAS VAR PIEDALĪTIES?
Skolēni – jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuri mācās 
vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs Olaines 
novadā un kuru dzīvesvieta (vai vismaz viena no vecāku vai 
aizbildņu dzīvesvietām) deklarēta Olaines novada teritorijā.

KĀ VAR PIETEIKTIES?
Skolēnam jāiesniedz aizpildīts iesniegums un ārsta izziņa par 
veselības stāvokli Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas un informācijas centrā Zemgales ielā 33, 1. stāvā.
Sīkāka informācija tīmekļa vietnes www.olainesjauniesiem.lv 
sadaļā "Nodarbinātības pasākumi vasarā".

NO 2. LĪDZ 11. MAIJAM SKOLĒNI VARĒS 
IESNIEGT DOKUMENTUS DARBAM VASARĀ!

PAR BĒRNU PIETEIKŠANU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IEGUVEI 
OLAINES NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

OLAINĒ NOTICIS 1. JAUNIEŠU FORUMS

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
IZSLUDINA KONKURSUS 

Olaines Mūzikas un mākslas skolas 
DIREKTORA AMATA pretendentu atlasei

Pašvaldības PROJEKTU VADĪTĀJA amatam

Sīkāka informācija par aktuālajām vakancēm:
olaine.lv / vakances / vakances valsts un 
pašvaldības iestādēs

Vairāk foto un video no foruma pieejams www.olainesjauniesiem.lv

VAKANCE
JAUNA
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Olaines stadionā tika aizvadīts 
nu jau ceturtais AFA "Olaine" rī-
kotais futbola turnīrs. Šogad tas 
aizsākās 16. martā, kad futbola 
laukumu vēl klāja sniegs.
Tradicionāli šīs sacensības no-
tiek pavasarī, un to galvenais 
mērķis ir popularizēt bērnu fut-
bolu. Šogad turnīrs tika rīkots 
deviņām vecuma grupām, kurās 
kopumā piedalījās vairāk nekā 
500 dažāda vecuma meiteņu un 
zēnu. Komandas bija ieradušās 
ne tikai no visas Latvijas, bet 
arī no Lietuvas, Igaunijas, Balt-
krievijas un pat no Brazīlijas. Kā 
stāsta AFA "Olaine" direktors 
Aleksejs Gromovs, kas ir arī tur-

nīra idejas autors un galvenais 
organizētājs: "Spēlētājiem tā ir 
lieliska iespēja pārbaudīt sevi 
pirms sezonas uzsākšanas, tur-
klāt mums ir liels futbola lau-
kums, kuru varam pilnvērtīgi 
noslogot. Daudzām komandām 
nav tādas infrastruktūras. No tā 
ieguvēji ir gan futbolisti, gan pil-
sēta kopumā. Katrs šāds turnīrs 
veicina kluba un pilsētas atpazīs-
tamību."

28. un 29. aprīlī tiks izcīnīti bei-
dzamie kausi. 28. aprīlī no plkst. 
10.00 uzvarētāji tiks noskaidroti 
starp U8 un U9 zēnu koman-
dām, bet 29. aprīlī no plkst. 10.00  

laukumā spēlēs U12 meiteņu 
komandas. 
Aicinām līdzjutējus būt aktīviem 
un nākt uz Olaines stadionu at-
balstīt mūsu futbolistus visas se-
zonas garumā!

Turpmāk maršruta Nr. 6859 
Rīga–Mežsētas autobuss no Rī-
gas (Elizabetes ielas) izbrauks 
plkst. 11.45 (līdz šim reiss tika 
uzsākts plkst. 11.20).
Lai Pēternieku kapos varētu 
nokļūt ne tikai Olaines, bet arī 
Jaunolaines iedzīvotāji, marš-
ruts Nr. 5148 Olaine–Pēternieku 
kapi un Nr. 5140 Olaine–Sila 
kapi no 1. maija tiks apvienots 
vienā maršrutā Nr. 5140 Olai-
ne–Sila kapi–Pēternieku kapi–

Jaunolaine. Turpmāk šī maršruta 
autobuss sestdienās no Olaines 
virzienā uz Jaunolaini un Sila 
kapiem izbrauks plkst. 9.00; no 
Sila kapiem virzienā uz Olaini, 
Jaunolaini un Pēternieku ka-
piem tas izbrauks plkst. 11.30; 
no Pēternieku kapiem virzienā 
uz Olaini un Jaunolaini autobuss 
izbrauks plkst. 13.45. Savukārt 
svētdienās autobuss no Jauno-
laines virzienā uz Olaini un Pē-
ternieku kapiem izbrauks plkst. 

9.15; no Pēternieku kapiem vir-
zienā uz Olaini, Jaunolaini un 
Sila kapiem tas izbrauks plkst. 
11.15; no Sila kapiem virzienā 
uz Jaunolaini un Olaini autobuss 
izbrauks plkst. 14.00.
Autotransporta direkcija aicina 
iedzīvotājus izmantot sabiedris-
kā transporta pakalpojumus un 
ņemt biļetes par braucienu, atgā-
dinot, ka ikviena reisa lietderība 
tiek mērīta pēc izsniegto biļešu 
skaita.

IZMAIŅAS AUTOBUSU MARŠRUTOS

Tāpat kā iepriekšējos gados, 
pašvaldība atbalsta Olaines no-
vada dārzkopības kooperatīvās 
sabiedrības un biedrības, līdzfi-
nansējot to koplietošanas zemes 
labiekārtošanas projektus. Dārz-
kopības kooperatīvajām sabied-
rībām un biedrībām ir iespēja 
saņemt Olaines novada pašval-
dības finansējumu līdz 80% no 
kopējām izmaksām šādām akti-
vitātēm (darbiem):
• iekšējo pievadceļu pie nekus-

tamajiem īpašumiem izbūvei;
• iekšējā apgaismojuma izbū-

vei;
• iekšējās melioratīvās sistēmas 

sakārtošanai un/vai izbūvei;
• citam zemes gabala labiekār-

tojumam (bērnu rotaļu lau-
kums, atkritumu konteineru 
laukums, gājēju ietves izbūve 
u.tml.).

Pašvaldības finansējuma apmērs 
ir atkarīgs no konkrētā dārzko-
pības kooperatīva iedzīvotāju 
veiktās nekustamā īpašuma no-
dokļa (turpmāk – NĪN) apmak-
sas, un to var noskaidrot, vēršo-
ties pie Īpašuma un juridiskās 
nodaļas vadītājas Ineses Čepules 
(tālr. 67146029, 29406641, 
inese.cepule@olaine.lv).
Ja projekta summa nepārsniedz 
kopējo NĪN, projekta finansē-
jums tiek piešķirts līdz 80% no 
iesniegtā projekta realizēšanai 
nepieciešamā finansējuma.

Ja projekta summa pārsniedz ko-
pējo NĪN, projekta finansējums 
tiek piešķirts:
• līdz 80% no iesniegtā projekta 

realizēšanai nepieciešamā fi-
nansējuma (no saņemtā NĪN);

• un līdz 50% no iesniegtā 
projekta realizēšanai nepiecie-
šamā finansējuma no summas, 
kura pārsniedz NĪN.

Lai saņemtu pašvaldības finan-
sējumu, dārzkopības kooperatī-
vajai sabiedrībai vai biedrībai ir:
• jābūt reģistrētai Uzņēmuma 

reģistrā un bez parādsaistībām 
pret valsti un pašvaldību; 

• dārzkopības kooperatīvajai 
sabiedrībai vai biedrībai 
jāpieņem lēmums ar ne mazāk 
kā 50% biedru balsu "par" par 
koplietošanas zemes labiekār-
tošanu.

Projekta realizēšanai jāatbilst vi-
siem norādītajiem kritērijiem:
• projekta darbi notiek uz dārz-

kopības koplietošanas zemes;
• projekts atbilst pašvaldības 

teritorijas plānojumam un 
attīstības programmai;

• projekts attīsta, sakārto, 
labiekārto un uzlabo projekta 
iesniedzējam piederošu 
publiski izmantojamu 
koplietošanas zemi.

Vairāk informācijas par notei-
kumiem un kārtību, kādā var 

saņemt pašvaldības finansējumu, 
ir iespēja uzzināt:
• noteikumos "Kārtība, kādā 

Olaines novada pašvaldība 
piešķir finansējumu dārzkopī-
bas sabiedrībām koplietošanas 
zemes labiekārtošanai", kuri ir 
pieejami pašvaldības interneta 
mājaslapas www.olaine.lv 
sadaļā "Pašvaldība" – "Doku-
menti" – "Citi dokumenti";

• pa tālr. 27093332 – Kristaps 
Kauliņš, Olaines novada 
pašvaldības Attīstības nodaļas 
vadītājs.

Jautājumos par ceļu un meliorā-
cijas grāvju sakārtošanu lūdzam 
vērsties pie  pašvaldības ceļu 
inženiera Anda Šarkovska 
(tālr. 20141670, epasts: 
andis.sarkovskis@olaine.lv).

2017. gadā ar pašvaldības līdz-
finansējumu realizēti 17 dārz-
kopības kooperatīvo sabiedrību 
un biedrību ierosināti projekti. 
Kopējais pašvaldības līdzfinan-
sējums šiem projektiem veido 
204 973,93 EUR. Lielāko pro-
jektu  realizēja KDS "Rīts", no-
asfaltējot uzreiz visu maģistrālo 
(koplietošanas) ceļu dārzkopības 
sabiedrības teritorijā (pašvaldī-
bas līdzfinansējums šajā projektā 
bija 66 314,66 EUR). Var sekot 
KDS "Rīts" piemēram, bet var 
iet arī soli pa solim, kā to darīja 
KDS "Ziediņi", noasfaltējot ceļu 
100 metru garumā.

15. aprīlī Bauskā tika aizvadīti jau otrie "Vimbu svētki",
kas pulcēja makšķerniekus un to ģimenes no tuvākām un 

tālākām Latvijas pilsētām.
Svētku centrālais notikums, protams, bija makšķerēšanas 

sacensības, uz kurām īsteni copes entuziasti bija ieradušies 
vēl krietnu laiku pirms reģistrēšanās sākuma. Makšķernieki 

izpētīja upes krastu un jau rīta agrumā izvilka pirmās vimbas. 
Šogad sacensībās piedalījās 96 makšķernieki, kuru vidū bija 

pieredzējuši copes meistari, kā arī dāmas un bērni. 

Pēcpusdienā tika noskaidroti veiksmīgākie makšķernieki, 
kuri tikuši pie smagākajiem lomiem. Šo makšķernieku vidū 

bija arī olainiete Inese Priedīte, iegūstot II vietu ar noķerto 
0,730 gramu smago vimbu, no I. vietas ieguvēja atpalikdama 

tikai par 10 gramiem. Sveicam Inesi ar panākumiem šajās 
saulainajās sacensībās!

OLAINIETEI PANĀKUMI BAUSKAS
"VIMBU SVĒTKOS"

PAŠVALDĪBA LĪDZFINANSĒ DĀRZKOPĪBAS SABIEDRĪBU 
KOPLIETOŠANAS ZEMES LABIEKĀRTOŠANU

FUTBOLISTI MĒROJAS SPĒKIEM "OLAINE CUP 2018" TURNĪRĀ LEPOJAMIES

Cilvēks ir dzimis, lai mīlētu un
dzīvotu kopā ar mīļoto cilvēku.
/Paulu Koelju/

Olaines novada dome sveic ZELTA kāzās

Daini un Edīti Ķempeļus!
Laulība noslēgta 1968. gada 8. martā Rīgas pilsētas 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā.

Aleksandru un Leontīnu Čmiļus!
Laulība noslēgta 1968. gada 12. aprīlī Rīgas rajona 

Olaines pilsētas izpildkomitejā.

No 2018. gada 1. maija gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr. 6859 Rīga–Mežsētas. Savukārt, lai 
nodrošinātu iespēju Jaunolaines iedzīvotājiem apmeklēt Pēternieku kapus, maršruts Nr. 5148 
Olaine–Pēternieku kapi un Nr. 5140 Olaine–Sila kapi tiks apvienots vienā maršrutā Nr. 5140 

Olaine–Sila kapi–Pēternieku kapi–Jaunolaine.
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Aprīlī Olaines novadā trijās 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās sākti renovācijas darbi, 
un to rezultātā plānotais ietau-
pījums apkurei būs aptuveni 
50%.

Divas mājas atrodas Olainē – 
Zeiferta ielā 9 un Zemgales ielā 
13 –, tās apsaimnieko AS "Olai-
nes ūdens un siltums", savukārt 
trešā māja – Olaines novada 
Stūnīšos, Gaismas ielā 3, un 
to apsaimnieko SIA "Zeiferti". 
Renovācija notiek, izmantojot 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes valsts atbal-
sta programmu, ko īsteno finan-
šu institūcija "Altum" ar Eiropas 
Savienības fondu (ES) finansē-
jumu.
Mājas Zeiferta ielā 9 renovācijā 
tiks ieguldīti 391 329 eiro. No 
tiem 195 664 eiro ir ES fondu 
grants jeb dāvinājums no ES 
fondu līdzekļiem. Būvdarbus 
veic SIA "Frontons". Energoau-
dita dati liecina, ka pēc renovā-
cijas darbu beigšanas 1965. gadā 
uzceltajai 316. sērijas mājai vi-
dējais apkures siltumenerģijas 
patēriņš gadā samazināsies vai-
rāk nekā uz pusi, proti, pašrei-
zējo 124,5 kWh/m2 vietā tas būs 
46,6 kWh/m2 gadā.

Savukārt nama Zemgales ielā 13 
renovācijas darbu izmaksas ir 
110 556 eiro, no kuriem 55 278 
eiro ir dāvinājums no ES fondu 
līdzekļiem. Tā ir 1962. gadā celta 
divstāvu māja ar 16 dzīvokļiem, 
un, pēc energoaudita datiem, 
plānotais siltuma ietaupījums 
būs ļoti ievērojams – pašreizējo 
147 kWh/m2 vietā tas būs 56,5 
kWh/m2 gadā. Būvdarbus īsteno 

iepirkuma konkursa uzvarētājs – 
SIA "LEB". 
Olaines novada Stūnīšos, Gais-
mas ielā 3, kuru apsaimnieko 
SIA "Zeiferti", renovācijā tiks 
ieguldīti 340 745 eiro. No tiem 
170 372 eiro ir ES fondu grants. 
Energoaudita dati liecina, ka 
1973. gadā celtajā 103. sērijas 
piecstāvu mājā pēc renovācijas 
vidējais apkures siltumenerģijas 
patēriņš gadā samazināsies aptu-
veni uz pusi – pašreizējo 124,5 
kWh/m2 vietā tas būs 63,16 
kWh/m2 gadā.

Vasaras sākumā renovācija sāk-
sies arī mājā Zeiferta ielā 16, 
kuras iedzīvotāji ar pārliecinošu 
balsu vairākumu izteikuši piekri-
šanu mājas siltināšanai. 

Savukārt AS "Olaines ūdens un 
siltums" apsaimniekotajā mājā 
Kūdras ielā 3 vasaras sākumā 
renovāciju iecerēts pabeigt. Ko-
pumā mājas renovācijā plānots 
ieguldīt 347 484 eiro, no kuriem 
173 742  eiro ir ES fondu grants. 
Paredzēts, ka pēc renovācijas 
mājai Kūdras ielā 3 vidējais ap-

kures siltumenerģijas patēriņš 
gadā samazināsies vairāk nekā 
uz pusi.

Olaines novadā interesi par 
māju siltināšanu izrādījuši vai-
rāk nekā 40 AS "Olaines ūdens 
un siltums" un SIA "Zeiferti" 
apsaimniekoto māju iedzīvotāji. 
AS "Olaines ūdens un siltums" 
renovācijas projektu vadītājs 
Kristaps Vītiņš stāsta, ka šogad 
novadā renovācijas darbus varē-
tu sākt vēl piecās mājās, ja vien 
iedzīvotāji spēs vienoties par vē-

lamo rezultātu. Viņš arī atgādina, 
ka energoefektivitātes paaugsti-
nāšana daudzdzīvokļu mājās ir 
visai ilga sarežģītā ES finansē-
juma piešķiršanas procesa dēļ 
un veiksmīgs iznākums atkarīgs 
no dzīvokļu īpašnieku spējas sa-
prasties, jo tikai iedzīvotāji ir tie, 
kuri var izlemt, kādā mājā vēlas 
dzīvot pēc pieciem vai divdesmit 
gadiem.

Ineta Valdmane,
AS "Olaines ūdens un siltums"
sabiedrisko attiecību speciāliste

Olaines pilsētā, Stacijas ielā 48, šobrīd tiek būvēts jauns 
dzīvojamais komplekss, kas sastāvēs no trim mājām. 

Kopsummā ir plānots izbūvēt 36 komfortablus 
un gaišus dzīvokļus.

Pamatā potenciālajiem dzīvokļu īpašniekiem tiek piedāvāti 
dzīvokļi ar vienu, divām un trim istabām platībā no

34 m2 līdz 68 m2. Bet projekts ir īpašs ar to, ka papildus šim 
piedāvājumam dzīvokļus ir iespējams arī apvienot, 

veidojot četru, piecu un pat sešu istabu dzīvokli 
ar kopējo platību līdz 175 m2.

Jaunie mājokļi tiek būvēti potenciālo iedzīvotāju labsajūtai 
un mieram, kā ietvaros radies arī jaunā projekta 

nosaukums – "Jūsu Mieram un Labsajūtai". Projekta autori 
norāda, ka Olaine pilnībā atbilst šim uzstādījumam, jo šeit 

ir sastopamas visas ārpilsētas priekšrocības – 
svaigais gaiss, zaļā apkārtne, miers, kā arī labvēlīga vide 

ģimenēm ar bērniem. Piedevām tas viss pieejams 
tikai 20 minūšu braucienā no Rīgas.

VĒL TRIJĀS OLAINES NOVADA 
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀS SĀKTA RENOVĀCIJA

OLAINĒ TOP MŪSDIENĪGS 
DZĪVOJAMAIS KOMPLEKSS

ĪSTENO SAVAS IDEJAS
Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina projektu iesniegšanas 1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. — 2020. 
gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros 
apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. 

ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai | € 100 000 
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai | € 100 000
1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai | € 50 000 

UZLABOTAS SOCIĀLĀS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES

vienam projektam — 20 000 EUR; ja būvniecības izmaksas pārsniedz 70% — 50 000 EUR

2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana| € 80 000 
vienam projektam — 15 000 EUR; ja plānots izveidot jaunu publisko ēku — 50 000 EUR

SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE
3.2. Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai | € 80 000 
vienam projektam — 15 000 EUR; kultūras objekta labiekārtošanai — 50 000 EUR

MĒRĶI, RĪCĪBAS UN 
1. KĀRTĀ 

PIEEJAMAIS 
FINANSĒJUMS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

KAD? | 15. APRĪLIS — 16. MAIJS
KUR IESNIEGT? |
Klātienē: Mazcenu aleja 33, Jaunmārupe (28644888) / Zemgales iela 33, Olaine (67146030)
Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā: eps.lad.gov.lv
Ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu: lad@lad.gov.lv

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ
Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 
būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā — divi gadi
______________________________________________________________________________________________________________

Biedrība “Pierīgas Partnerība”,
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe,

Kontaktpersona — Alīna Lukjanceva,
Mob.tālr. 28644888, info@pierigaspartneriba.lv

www.facebook.com/pierigaspartneriba
www.pierigaspartneriba.lv

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

UZZINI
PIESAKIES
IESAISTIES

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

ĪSTENO SAVAS IDEJAS
Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina projektu iesniegšanas 1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. — 2020. 
gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros 
apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. 

ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai | € 100 000 
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai | € 100 000
1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai | € 50 000 

UZLABOTAS SOCIĀLĀS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES

vienam projektam — 20 000 EUR; ja būvniecības izmaksas pārsniedz 70% — 50 000 EUR

2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana| € 80 000 
vienam projektam — 15 000 EUR; ja plānots izveidot jaunu publisko ēku — 50 000 EUR

SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE
3.2. Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai | € 80 000 
vienam projektam — 15 000 EUR; kultūras objekta labiekārtošanai — 50 000 EUR

MĒRĶI, RĪCĪBAS UN 
1. KĀRTĀ 

PIEEJAMAIS 
FINANSĒJUMS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

KAD? | 15. APRĪLIS — 16. MAIJS
KUR IESNIEGT? |
Klātienē: Mazcenu aleja 33, Jaunmārupe (28644888) / Zemgales iela 33, Olaine (67146030)
Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā: eps.lad.gov.lv
Ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu: lad@lad.gov.lv

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ
Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 
būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā — divi gadi
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UZSĀK PIRMĀ PASAULES KARA VĒSTURES 
IZZIŅAS MARŠRUTA BŪVNIECĪBU

Teritorijā plānots izbūvēt blin-
dāžu tās oriģinālajā atrašanās 
vietā, koka laipas ar pulcēšanās 
laukumu, atjaunot šaujamtorni, 
kā arī veikt citus labiekārtošanas 
darbus.
Objektu būvēs AS "Siguldas 
būvmeistars" un SIA "RKF Ele-
koms". Aktīvākie būvniecības 
darbi iecerēti vasaras sākumā. 
Izziņas maršruta svinīgā atklāša-
na notiks šā gada rudenī.

"Pirmā pasaules kara vēstures 
izziņas maršruts" ir projekts, 
kura mērķis ir veicināt Olaines 
novada tūrisma attīstību, izvei-

dojot jaunu Pirmā pasaules kara 
izziņas maršrutu Olaines pilsētā. 
Tas papildinās Latvijas Pirmā 
pasaules kara tūrisma objektus, 
piedāvājot informāciju par Olai-
nes un purvu nozīmi kara laikā. 
Projektu īsteno Olaines Vēstures 
un mākslas muzejs sadarbībā ar 
Olaines novada pašvaldību.

Projekta pieteikums "Pirmā 
pasaules kara vēstures izziņas 
maršruta izveide" (projekta Nr. 
1704AL04A019.2205000007) 
sagatavots un guvis atbalstu vie-
tējās rīcības grupas biedrības 
"Pierīgas partnerība" sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stra-
tēģijas 2015.–2020. gadam iz-
sludinātajā projektu pieteikumu 
iesniegšanas 3. kārtā. 

Projekts īstenots Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākumā "Darbī-
bu īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju" ar Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
finansējumu un Olaines novada 
pašvaldības līdzfinansējumu. 
Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanu administrē 
Lauku atbalsta dienests.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Aprīlī uzsākti teritorijas sagatavošanas darbi un atsevišķu koku ciršana Jelgavas ielā 5, 
lai veiktu Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta būvniecību.

Biedrība "Pīlādzis" aicina novada iedzīvotājus 
piedalīties nacisma sagrāves un 2. pasaules kara 

upuru piemiņas pasākumā Lestenē 8. maijā
Pasākumā:
• iespēja tikties ar kara veterāniem
• valdības pārstāvjiem
• sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem

Pēc svinīgās ziedu nolikšanas turpinājums piemiņas vietā 
"Rumbās" pie atmiņu ugunskura. Līdzi groziņš.

Autobusa izbraukšanas laiki:
• no Jaunolaines pie veikala "Tops" plkst. 11.30
• no Olaines pašvaldības plkst. 12.00
Pieteikties braucienam uz Lesteni iespējams līdz 
02.05.2018. pa tāruni: 28209466 (Ausma).

Olaines
Domes Vēstis

i n f o r m a t ī v s  i z d e v u m s

Saņem

pa pastu!

Pieteikuma forma pieejama 
www.olaine.lv un klātienē uz 
vietas pašvaldībā (Zemgales 
ielā 33, Olainē un Meža ielā 
2, Jaunolainē) un Gaismu 
bibliotēkā (Gaismas ielā 11, 
Gaismās, Stūnīšos).

Atgādinām, ka visi izdevuma 
numuri elektroniskā formā 
(sākot no 2006.gada) ir atro-
dami www.olaine.lv

Ja vēlaties saņemt "Olaines 
Domes Vēstis" savā pasta 
kastītē, tad piesakieties pa-
kalpojuma saņemšanai. 

Plašāka informācija par projektu atrodama 
tīmekļa vietnē www.jml.lv.
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2018. gada 14. martā 
 
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavi-
nāmiem nekustamajiem īpašumiem 
Olaines pagastā, Olaines novadā.

• Iegūt īpašumā nekustamo īpa-
šumu "Upenieki" Grēnēs, Olaines 
pagastā, sabiedriskajām vajadzībām 
par kadastrālo vērtību 31,00 EUR.

• Atļaut personai savienot Olaines 
novada pašvaldības policijas inspek-
tora amatu ar Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes Kārtības policijas 
pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes 
Ceļu policijas bataljona jaunākā in-
spektora amatu.

• Grozīt Olaines novada domes 
2018. gada 31. janvāra sēdes lēmu-
ma "Par zemes ierīcības projekta 
nekustamajam īpašumam Pārolainē 
apstiprināšanu, adreses, plānotās ad-
reses piešķiršanu, nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķu un apgrūtināju-
mu noteikšanu" 2. punktu.

2018. gada 28. martā
 
• Apstiprināt Olaines 1. vidussko-
las, Olaines 2. vidusskolas, Olaines 
Mūzikas un mākslas skolas, Olaines 
PII "Zīle", "Dzērvenīte", "Magonī-
te", OSPII "Ābelīte", Olaines Kul-
tūras centra, Olaines Sporta centra, 
Olaines Vēstures un mākslas muzeja 
un p/a "Olaines Sociālais dienests" 
2017. gada pārskatus. Iekļaut pār-
skatus Olaines novada pašvaldības 
2017. gada konsolidētajā finanšu 
pārskatā.

• Pieņemt zināšanai sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību "Zemgales 
29" 2017. gada pārskatu par perio-
du no 2017. gada 1. janvāra līdz  
2017. gada 31. decembrim.

• Noteikt maksas pakalpojumu cen-
rādi piedzīvojumu spēles "X stunda 
zem Olaines", interaktīvās ekskur-
sijas un ekskursijas nodrošināšanai 
Rūpnīcu ielā 4, Olainē, Olaines 
novadā, AS "Nord Industrial Park" 
teritorijā. Noteikt, ka Olaines no-
vada izglītības iestādes interaktīvās 
ekskursijas vai ekskursijas darbadie-
nās, laikā no plkst. 9.00 līdz 17.00, 
izmanto bez maksas, vismaz nedē-
ļu iepriekš saskaņojot to ar Olaines 
Vēstures un mākslas muzeja direk-
toru. Noteikt daudzbērnu ģimeņu 
bērniem 50% atlaidi norādītajiem 
maksas pakalpojumiem. 

• Organizēt vasaras ekonometni 
"Zaļās dienas" Olaines 1. vidus-
skolas struktūrvienībā Olaines sā-
kumskola un vasaras ekonometni 
"Varavīksne" Olaines 2. vidusskolā, 
nosakot nometņu norises vietu, laiku 
un vadītāju. Apstiprināt ekonomet-
nes "Zaļās dienas" kopējo pasākuma 
budžetu 7435,00 EUR ar plānoto 
dalībnieku skaitu – 40. Apstiprināt 
ekonometnes "Varavīksne" kopējo 
pasākuma budžetu 9395,00 EUR ar 
plānoto dalībnieku skaitu – 70.

• Apstiprināt vasaras izbrauku-
ma diennakts nometnes "Pēdzinis" 
organizēšanu, tai skaitā: norises 
vietu, laiku un nometnes vadītāju. 
Apstiprināt Olaines novada pašval-
dības līdzfinansējumu 5205,00 EUR 
nometnes organizēšanas izdevumu 

segšanai ar maksimālo plānoto da-
lībnieku skaitu – 50.

• Apstiprināt Olaines novada jau-
niešu projektu konkursa vērtēšanas 
komisijas 2018. gada 15. marta 
protokolu. Piešķirt finansējumu pro-
jektiem par kopējo summu 3988,00 
EUR no Olaines novada pašvaldības 
budžeta sadaļas.

• Apstiprināt noteikumus Nr. 
NOT1/2018 "Kārtība, kādā orga-
nizējami skolēnu nodarbinātības 
pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines 
novadā".

• Izdarīt grozījumus Olaines no-
vada domes 2017. gada 24. maija 
sēdes lēmumā "Par Olaines novada 
pašvaldības sadarbību ar Mārupes 
novada domi un Jūrmalas pilsētas 
pašvaldību, lai nodrošinātu dalību 
grantu programmā "(IE)DVESMA" 
sadarbībā ar AS "Seb banka"".

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā 
"Bērziņi", Rājumos, un zemesgaba-
lu dārzkopības sabiedrībā "Pavasa-
risOL", Viršos.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no Olaines novada 
pašvaldības bilances dzīvokli Gais-
mas ielā 2, Stūnīšos, zemesgabalu 
dārzkopības sabiedrībā "Jaunība", 
Stīpniekos, un zemesgabalu dārzko-
pības sabiedrībā "Tiltiņi", Stīpnie-
kos.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavi-
nāmiem nekustamajiem īpašumiem: 
dārzkopības sabiedrībā "Rīts", Me-
demciemā; dārzkopības sabiedrībā 
"Ozollejas", Jāņupē; dārzkopības sa-
biedrībā "Stūnīši", Stūnīšos; dārzko-
pības sabiedrībā "Ābele O", Dāvos; 
dārzkopības sabiedrībā "Medņi", 
Jāņupē.

• Noslēgt zemes nomas līgumu ar 
personu uz 12 gadiem par zemes 
vienībām Olainē, Olaines novadā.

• Noslēgt vienošanos ar personām 
par 2011. gada 14. februāra zemes 
nomas līguma Nr. 02/2011 grozīju-
miem.

• Slēgt vienošanos pie 2004. gada 
5. janvāra zemes nomas līguma Nr. 
20 par līguma grozīšanu, precizējot 
nomas objektu un pagarinot līguma 
termiņu līdz 2024. gada 31. decem-
brim.

• Slēgt vienošanos pie 2012. gada 
25. jūnija nekustamā īpašuma Jau-
nolainē, Olaines pagastā, nomas 
līguma par līguma grozīšanu, paga-
rinot līguma termiņu līdz 2028. gada 
31. decembrim.

• Izbeigt 2011. gada 9. maijā no-
slēgto lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. 336.

• Mainīt nekustamo īpašumu Grē-
nēs, Olaines pagastā, un Klāvos, 
Olaines pagastā, zemes vienībām 
nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi.

• Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību "Zeiferti" apbūves tiesības 
uz Olaines novada pašvaldības ne-

kustamā īpašuma "Ūdrainīte" Jaun
olainē, Olaines pagastā, zemes daļu. 
Noteikt maksu par apbūves tiesību 
gadā – 28,00 EUR un normatīvajā 
aktā noteiktais pievienotās vērtības 
nodoklis (PVN). Noteikt apbūves 
tiesības termiņu – līdz 2028. gada 
31. martam.

• Atļaut apvienot nekustamā īpašu-
ma "Atlantika" Jāņupē, Olaines pa-
gastā, zemes vienības vienā nekus-
tamajā īpašumā ar zemes vienības 
kopējo platību 0,1205 ha.

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajiem īpašumiem 
Jāņupē "Mežsētu dārzs", Olaines 
pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi, piekritīgo platību, 
kura var tikt precizēta, veicot kadas-
trālo uzmērīšanu, adresi zemes vie-
nībai un ar to funkcionāli saistītām 
ēkām un nosaukumu, zemesgrāmatā 
reģistrējamos apgrūtinājumus, kuri 
var tikt precizēti, izstrādājot apgrū-
tinājuma plānus.

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajiem īpašumiem 
"Rīts" Medemciemā, Olaines pagas-
tā. Noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi, piekritīgo platību, kura 
var tikt precizēta, veicot kadastrālo 
uzmērīšanu, plānoto adresi, zemes-
grāmatā reģistrējamos apgrūtināju-
mus, kuri var tikt precizēti, izstrādā-
jot apgrūtinājuma plānus.

• Apstiprināt detālplānojumu ne-
kustamajam īpašumam "Kallas" 
Stūnīšos, Olaines pagastā.

• Pagarināt 2014. gada 19. marta 
dzīvojamās telpas Rīgas ielā, Olai-
nē, īres līgumu uz diviem gadiem.

• Izbeigt 2015. gada 9. septembrī 
noslēgto Rezerves zemes fonda ze-
mes nomas līgumu RZ97 par zemes 
gabala dārzkopības sabiedrībā "Zī-
les", Vaivados, iznomāšanu.

• Atbrīvot no amata Olaines Mūzi-
kas un mākslas skolas direktoru ar 
2018. gada 29. martu.

• Izsludināt konkursu uz Olaines 
Mūzikas un mākslas skolas direkto-
ra amatu. Izveidot pretendentu atla-
ses konkursa komisiju.

2018. gada 18. aprīlī 
 
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavi-
nāmiem nekustamajiem īpašumiem: 
dārzkopības sabiedrībā "Puriņi", 
Jāņupē; dārzkopības sabiedrībā 
"Liepkalnes1", Jāņupē; dārzkopī-
bas sabiedrībā "Stūnīši", Stūnīšos; 
dārzkopības sabiedrībā "VEFBalo-
ži", Medemciemā; dārzkopības sa-
biedrībā "Vīksnas", Jāņupē.

• Piekrist, ka uzņēmums iegūst īpa-
šumā zemi Grēnēs, Olaines pagastā.

• Pārstāvēt pašvaldību Latvijas 
Pašvaldību savienības 29. kongre-
sā un biedru sapulcē, kas notiks  
2018. gada 11. maijā: domes priekš-
sēdētājam Andrim Bergam; domes 
priekšsēdētāja pirmajai vietniecei 
Intai Purviņai; domes priekšsēdētā-
ja otrajam vietniekam Aleksandram 
Čmiļam.

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

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒS PIEŅEMTIE LĒMUMI (MARTS, APRĪLIS)

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošo soli 
atsavina vienistabas dzīvokli Zemgales ielā 238, Olainē, 

Olaines novadā (kadastra numurs 8009 900 4380).

Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 
8000,00 EUR. Maksāšanas līdzeklis – 100% EUR. 

Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles solis – 200,00 EUR. 
Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles nodrošinājums 

(drošības nauda) – 800,00 EUR. Nekustamā īpašuma atsavināšanas 
izsoles reģistrācijas maksa – 36,30 EUR (tai skaitā PVN). 

Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles 
protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2018. gada 15. maijā, 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 

2018. gada 10. maijā, plkst. 12.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines novadā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 
(APIC, pirmais stāvs). Ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā 

(piesakoties pie AS "Olaines ūdens un siltums" un 
saņemot dzīvokļa atslēgas).

OLAINES NOVADA
PAŠVALDĪBAS IZSOLES

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu – zemi Celtnieku ielā 1H, 

Olainē, Olaines novadā, 2000 kv. m. platībā (kadastra numurs  
8009 007 0007, zemes kadastra apzīmējums 8009 007 0006).

Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 
8500,00 EUR. Maksāšanas līdzeklis – 100% EUR.

Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles solis – 1000,00 EUR.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles nodrošinājums 

(drošības nauda) – 850,00 EUR. Nekustamā īpašuma atsavināšanas 
izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 EUR (tai skaitā PVN).
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018. gada 12. jūnijā 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 2018. gada 7. jūnijā 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.

________________________________________ 

No 11. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimniekiem ir iespēja pieteikties 
platību maksājumiem, iesniedzot vienoto iesniegumu.
Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar 
kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs, bet atbalsta apjomam tiks piemērots 
1% samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pieteikties 
platību maksājumiem varēs elektroniski Lauku atbalsta dienesta 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Arī šogad LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā 
organizē klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros, lai palīdzētu 
klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez 
maksas būs iespēja iesniegt pieteikumus gan minēto konsultāciju 
laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. 
Informāciju par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām var 
lasīt LAD mājaslapā.

Nosacījumus katra konkrētā atbalsta veida saņemšanai 
2018. gadā var lasīt LAD mājaslapas sadaļā "Rokasgrāmatas un 
veidlapas". Jautājumu un neskaidrību gadījumā lauksaimnieki var 
saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā 
klātienē, rakstot uz epastu 
klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.
Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

NO 11. APRĪĻA IESPĒJAMS
PIETEIKTIES PLATĪBU MAKSĀJUMU 

SAŅEMŠANAI
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Martā un aprīlī aizvadītas 
XXVI Vispārējo latviešu dzies-
mu un XVI Deju svētku pār-
baudes skates, kurās piedalījās 
arī Olaines Kultūras centra 
kolektīvi – JDA "Kalējs", deju 
kopa "Viducis", VPDK "Ja-
nita", Olaines 1. vidusskolas 
JDK "Dzērve" un jauktais ko-
ris "Dziesma".

25. martā Jaunolaines Kultūras 
namā notika deju lieluzveduma 
"Māras zeme" repertuāra pār-
baudes skate, kurā piedalījās Pie-
rīgas apriņķa deju kolektīvi. Visi 
Olaines novada kolektīvi ieguva 
1. pakāpes laureātu diplomus. 

Savukārt 7. aprīlī Jelgavas 3. 
pa   matskolā norisinājās Jelgavas 
apriņķa koru skate, kurā dalīb-
niekiem bija jāizpilda divas izlo-
zes un viena izvēles dziesma no 
Dziesmu un deju svētku noslē-
guma koncerta "Zvaigžņu ceļā" 
repertuāra. Arī mūsu jauktais 
koris "Dziesma" skatē ieguva  
1. pakāpes diplomu. Sveicam 
mūsu dejotājus, koristus un 
kolektīvu vadītājus ar panāku-
miem!
Latvijas valsts simtgades zīmē 
notiekošie XXVI Vispārējie  
latviešu dziesmu un XVI Deju 
svētki norisināsies Rīgā no  
2018. gada 30. jūnija līdz 8. jū-

lijam. Svētku nedēļā Rīgā iera-
dīsies 43 000 dalībnieku no 118 
Latvijas pašvaldībām, kā arī ci-
tām pasaules valstīm, kur latvieši 
uztur un attīsta Dziesmu un deju 
svētku tradīciju. Septiņās dienās 
viņi piedalīsies vairāk nekā 65 
pasākumos – koru, deju, pūtēju 
orķestru, kokļu, tautas mūzikas, 
vokālo ansambļu, folkloras kopu 
u.c. koncertprogrammās, latvie-
šu tautastērpu skatē, tautas lietiš-
ķās mākslas izstādē un amatier-
teātru izrādēs.

Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines Domes Vēstis". 
Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz epastu: marite.ruja@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 67146026, 27838129.

Pasākumi Olaines novadā maijā
KAD KAS KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

03.05. plkst. 19.00

Koncertprogramma "Ir vērts!" ar Raimonda Paula, Imanta Kalniņa un 
Māra Lasmaņa dziesmām Ingunas Kalniņas interpretācijā un aktrises Anitas Grūbes 
dzejas lasījumiem 
(bezmaksas ieejas kartes var saņemt Olaines Kultūras centra administrācijā no 19.04.)

Olaines Kultūras namā

04.05. plkst. 12.00 Baltā galdauta svētki un grāmatas "Ar sirdi Olainē" atvēršanas svētki Olaines Kultūras namā

04.05. plkst. 16.00 Baltā galdauta svētki Jaunolaines Kultūras namā

11.05. plkst. 19.00 Olaines teātra studijas "Atspulgi" pirmizrāde "Noziegums istabā" Olaines Kultūras namā

12.05. plkst. 13.00 BVA "Olaines cālīši" un Olaines dziedošo ģimeņu Mātes dienas koncerts 
"Kar, māmiņ, šūpulīti" Olaines Kultūras namā

12.05. plkst. 16.00 Mātes dienas koncerts "Svinam" Jaunolaines Kultūras namā

18.05. plkst. 19.00 Filma "Mērijas ceļojums" (bezmaksas ieejas kartes var saņemt Olaines Kultūras centra 
administrācijā no 07.05.) Olaines Kultūras namā

19.05. plkst. 14.00 Koncerts "Es nopīšu dejas pīni" Olaines mežaparka estrādē

20.05. plkst. 15.00 Koncerts "Lai skan" Jaunolaines Kultūras namā

26.05. Olaines novada svētki Olaines novadā

27.05. plkst. 17.00 "Indie folk" somu mūzikas dueta "Samoaja" koncerts (biļešu cena – 3,00 EUR) Jaunolaines Kultūras namā

IZSTĀDES

19.05. no plkst. 16.00 "Muzeju nakts 2018" Olaines Vēstures un mākslas muzejā

19.05. plkst. 20.00 Pieaugušo izglītības centra gleznošanas studijas darbu izstādes 
"Daba – cilvēces šūpulis" atklāšana Olaines Vēstures un mākslas muzejā

19.05. plkst. 21.00 Jauniešu projekta izstādes "Purvs – Olaines šūpulis" atklāšana Olaines Vēstures un mākslas muzejā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)

12.05. Olaines rogainings Olaines mežaparkā

12.05.–13.05. "Šaha pavasaris 2018" Olaines Sporta namā

26.05. Krosa skriešanas sacensības "Olaines apļi 2018" Olainē

IZGLĪTĪBA

22.05. plkst. 18.00 Saruna ar ceļotāju Agnesi Skunstiņu par savu gājienu pa Santjago ceļu Portugālē Olaines Pieaugušo izglītības centrā

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

Pavisam drīz Olaines novada 
ģerbonis kopā ar citu novadu 
ģerboņiem rotās vēsturiski nozī-
mīgu sienu Vecrīgā.
Līdz mūsu valsts simtajai dzim-
šanas dienai plānots atjaunot 
Latvijas pašvaldību ģerboņu 
gleznojumu, kas ir uz ēkas Rīgā, 
Torņa ielā 4. Šī siena atrodas ļoti 
zīmīgā vēsturiskā vietā – Vec-
rīgas ārējā malā, kur risinājās 
1991. gada barikāžu notikumi, 
kad Rīgā ieradās simtiem cilvē-
ku no visas Latvijas, aizstāvot 
savas valsts neatkarību. 
Gleznojums sienu rotā jau kopš 
2005. gada, bet tas gadu gai-

tā zaudējis aktualitāti, jo tapis 
pirms Latvijas administratīvi 
teritoriālās reformas. Ideja ir 
Latvijas simtgades ietvaros at-
jaunot šo gleznojumu, ietverot 
visu novadu un pilsētu ģerboņus. 
Gleznojuma atjaunošanu plānots 
pabeigt līdz Vispārējiem latvie-
šu dziesmu un deju svētkiem. 
Darbs uzticēts ievērojamajam 
latviešu māksliniekam Leonar-
dam Laganovskim.
Notikumiem aizejot pagātnē, šis 
gleznojums atgādinās gan par 
barikāžu laiku, gan par adminis-
tratīvi teritoriālo iedalījumu Lat-
vijas simtgadē.

"LATVIJAS PILSĒTAS UN NOVADI 
VALSTS SIMTGADEI"

OLAINES NOVADA KOLEKTĪVIEM TEICAMI REZULTĀTI 
DZIESMU UN DEJU SVĒTKU SKATĒS

LATVIJAS SIMTGADES ZIŅAS

Olaines novada pašvaldība par godu Latvijas simtgadei ir sarūpējusi piemiņas dāvanu visiem 
2018. gadā dzimušajiem Olaines novada bērniņiem – īpašu monētu, kura vienos simtgadē 

dzimušos un mudinās viņus celt labāku nākotni mūsu Latvijai. 
No 2018. gada janvāra līdz martam Olaines novadā piedzimuši jau 53 bērni – 35 zēni un 

18 meitenes. Jaunajām ģimenēm novēlam savstarpēju mīlestību, cieņu un saticību! Lai ir prieks 
augt kopā un iepazīt šo pasauli no jauna. Dariet stipru Olaines novadu un Latvijas valsti!

ĪPAŠA SIMTGADES MONĒTA
SIMTGADES BĒRNIEM
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