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Intervija ar bērnudārza
"Zīle" pirmsskolas
skolotāju Ināru Jureviču

Zirgu staļļa "Maijrozes"
pasākumi ģimenēm,
kāzām, bērniem

Skolēnu vasaras
nodarbinātība
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MEDEMCIEMS
APŠUKALNI
VIRŠI
JAUNOLAINE EZĪTIS
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PĒTERNIEKI IELEJAS
DAMRADI
GALIŅI

SVĒTKI,
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VAIVADI
JĀŅUPE DĀVI RĀJUMI
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25. maijā
10.00–14.00

Jauniešu projekts "Bibliotēka iziet ielās"

Pie Olaines 2. vidusskolas

11.00

Olaines novada svētku miniturnīrs inline hokejā

Olaines slidotava

11.00

Streetball sacensības "Bombball"

Olaines 2. vidusskolas
stadions

11.00–15.00

Krosa skriešanas sacensības "Olaines apļi"

Olaines Mežaparks

11.00–21.00

Bērnu izklaižu un spēļu laukums – piepūšamās
atrakcijas, radiovadāmas mašīnas, lielās spēles

Laukums pie Veselības un
Jelgavas ielu krustojuma

12.00

Tirdziņa "No malu maliņām" atklāšana,
programmas vadītājs Jānis Jarāns

Laukums pie ūdenstorņa

12.00–18.00

Radošās darbnīcas

Olaines Mežaparks

13.00–14.30

Olaines Kultūras centra māksliniecisko kolektīvu
koncerts "Kas var mani aizdziedāt, kas var mani
aizdancot?"

Skatuve pie ūdenstorņa

13.30

Ekskursija "Iepazīsti novadu!" – kalējs Jānis Vaivods,
"Ķiploku pasaule", "Maijrozes".
Pieteikšanās līdz 22.05., tālr. 28806221,
e-pasts anda.saltupe@olaine.lv

Olaines novads

14.30–15.15

"Brālēni Jarāni", joku dziesmas un anekdotes, 1. daļa

Skatuve pie ūdenstorņa

15.00–17.00

Olaines jaundzimušo sveikšanas pasākums

Olaines Mežaparka estrāde

15.20–16.20

Lielo burbuļu šovs un burbuļu darbnīca

Skatuve pie ūdenstorņa

15.50–16.20

"Brālēni Jarāni", joku dziesmas un anekdotes, 2. daļa

Skatuve pie ūdenstorņa

16.30–17.50

Grupa "Starpbrīdis" un Ainars Bumbieris,
koncertprogramma tūres ietvaros

Skatuve pie ūdenstorņa

17.00–17.30

Jauniešu projekts "Nepieradinātās modes skate"

Popkorna skvēra skatuve

18.00–19.30

"Lustīgu ziņģu un danču andele", joku plēšana
latviskā garā, piedalās "Atštaukas" un "Rikši"

Olaines Mežaparka estrāde

20.00–21.30

Īpašie svētku viesi – Guntars Račs un grupa
"Saldās sejas"

Olaines Mežaparka estrāde

21.30–00.00

"Nakts ballīte", iesilda DJ MBerg

Olaines Mežaparka estrāde

00.00–02.00

"Disko dažādām gaumēm", Dj [Ex] da Bass

Olaines Mežaparka estrāde

Latvijas Republikas
Neatkarības
atjaunošanas diena!

Sveicam

Pieņemta Olaines novada
jaunatnes politikas stratēģija
2019.–2025. gadam

L

ai darbu ar jaunatni veiktu
kvalitatīvi, mērķtiecīgi un jēgpilni, Olaines novada pašvaldība
sadarbībā ar jauniešiem, speciālistiem un jaunatnes jomas
ekspertiem izstrādājusi Olaines
novada jaunatnes politikas stratēģiju 2019.–2025. gadam.
Jaunatnes politikas mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti,
veidojot jauniešiem atbalstošu
un iekļaujošu vidi, atbalstot viņu
iniciatīvas un līdzdalību, kā arī
stiprinot jauniešu uzņēmīgumu
un veselīgu dzīvesveidu.

viedokļu izpēte 2018" un projektā "Soli pa solim" izstrādātie
rīcības plāna virzieni:
• veselīgs dzīvesveids un
sporta aktivitātes;
• informācijas pieejamība
jauniešiem;
• atbalsts jauniešu
nodarbinātībai un
uzņēmējdarbībai;
• jauniešiem draudzīgas un
drošas pilsētvides veidošana;
• brīvā laika lietderīgas
pavadīšanas iespējas;
• atbalsts jauniešu līdzdalībai;
• jauniešu sociālā drošība;

Olaines novada jaunatnes politikas stratēģija ir balstīta uz darba
ar jaunatni pamatuzdevumiem:
1. atbalstīt un veicināt jauniešu
iniciatīvas, radot labvēlīgus
apstākļus viņu intelektuālajai
un radošajai attīstībai;
2. nodrošināt jauniešiem
iespēju iegūt dzīvei
nepieciešamās prasmes,
zināšanas un kompetences
neformālās izglītības ceļā;
3. nodrošināt jauniešiem
iespēju lietderīgi izmantot
brīvo laiku;
4. nodrošināt jauniešiem
viņu attīstības vajadzībām
atbilstošas informācijas
pieejamību.
Izstrādājot stratēģiju, tika ņemts
vērā iepriekšējā perioda (2012.–
2018. gadam) stratēģijas izvērtējums, jauniešu viedoklis pētījumā "Olaines novada jauniešu

• starptautiskā sadarbība un
jauniešu mobilitāte.
Jauniešu vajadzības un intereses nepārtraukti mainās, tāpēc
jaunatnes jomā jābūt elastīgiem
un nepārtraukti jāstrādā pie darba izvērtējuma un uzlabojuma.
Pašvaldība turpinās organizēt
neformālās diskusijas ar jauniešiem, viedokļu izpēti un cita
veida līdzdalības pasākumus,
lai nodrošinātu jēgpilnas aktivitātes atbilstoši jauniešu vajadzībām un interesēm.
Stratēģija pieejama Olaines jauniešu centrā "Popkorns" un elektroniski olainesjauniesiem.lv/lv/
noderigi/dokumenti.
Agnese Kalniņa
Olaines novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste
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Intervija: atmiņas, vēsture, aktualitātes

Ģimenes nozīme
Lai spētu sniegt prieku un mīlestību otram, pašam ir jānonāk saskaņā ar sevi –
saruna ar Ināru Jureviču
maņas. Tiesa, ne visi bērni ir bērnudārza, liela kolektīva bērni. Es
pati sevi atceros, kā gāju šai pašā
bērnudārzā un cik ļoti es gaidīju
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kas un kā ir jādara, un rīkojies.
Vēlāk tu šo pieaugšanas procesu spēj pamanīt un izjust dziļāk.
Mainās arī attieksme pret bērnu,
viņa audzināšana. Jo mazākajiem bija salīdzinoši lielāka brīvība – nobriedušāki vecāki parasti
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agaidot Starptautisko ģimenes dienu, īpašu uzmanību šoreiz vēlējāmies pievērst
ģimenes lomai, attiecībām un
bērnu audzināšanai. Tam, ko
nozīmē stipra un plaša ģimene,
kā pret to mainās sabiedrības
attieksme, – sarunā ar bērnudārza "Zīle" pirmsskolas skolotāju Ināru Jureviču. Viņas
ģimene var lepoties ar pieciem
bērniem – Elviju (30), Lindu (27),
Mariju Patrīciju (17), Gloriju (15)
un Deboru (12). Ģimenes dienā
viņa novēl cienīt un respektēt
citam citu – tas vairos prieku un
mīlestību, kas ir tik ļoti vajadzīga
gan mums pašiem, gan mūsu
bērniem.

Jums ir pieredze dzīvošanā
ārpus Latvijas. Tomēr izlēmāt
atgriezties. Kāpēc?
Aptuveni četrus gadus nodzīvojām Anglijas vidienē, Bostonā.
Tur bija jauki, labs sociālais nodrošinājums, laipni cilvēki. Neko
sliktu nevaru teikt. Vīrs strādāja,
es saimniekoju pa māju, vedu
bērnus uz skolu un sagaidīju.
Visi apguvām valodu, iepazinām

Esat olainiete vai atbraucēja?
Olainiete. Uz Olaini ar vecākiem
atbraucām, kad man bija gadiņš.
Arī mani vecāki dzīvoja Olaines
novadā. Šeit ir pavadīta visa bērnība, jaunība, Olainē pabeidzu
1. vidusskolu. Arī lielākā daļa no
darba pieredzes ir veidojusies te.
Kādu atceraties savas
bērnības Olaini?
Saulaina, mierīga un forša vieta.
Tiešām, atceros to kā tādu sava
veida miera ostu. Tas jau droši
vien bērnības atmiņu iespaidā.
Salīdzinoši – šodien šī drošības
sajūta ir gājusi mazumā. Tas gan
neattiecas tieši uz Olaini, bet kopumā.
Cik sen jau strādājat
bērnudārzā?
19 gadu vecumā es apprecējos,
ģimenē ienāca dēls un meita, tolaik jau biju sākusi strādāt pirmsskolas mācību iestādē "Zīle".
Varu teikt, ka darbs ar bērniem
ir izrādījies mans īstais dzīves
aicinājums, jo citu darbu pat iedomāties nevaru. Darba gaitas
gan ir bijušas ar lielu pārtraukumu – gan bērnu kopšanas atvaļinājumu dēļ, gan arī tāpēc, ka
vairākus gadus ar ģimeni bijām
aizbraukuši uz Lielbritāniju.
Vai Jūsu pieredze – audzinot
savus bērnus un strādājot
bērnudārzā – liecina, ka
bērnudārzs ir ieguvums
vai vairāk kā neizbēgama
nepieciešamība darbā
aizņemtajiem vecākiem?
Tas ir ieguvums, bet es teiktu, ka
no kādiem trim gadiem. Tad bērni spēj socializēties, viņi iemācās
sadarboties, apgūst dažādas ie-

celta godā, kad sievietes ir pamanītas, novērtētas. Daudz vairāk nekā pirms gadiem 30 un
pat 15, kad es par sevi dzirdēju
neizpratnes pilnus jautājumus.
Kāpēc tas vajadzīgs? Kā veidosi
karjeru, biznesu? Par laimi, šīs
vērtības pamazām mainās – es
jūtu, ka ģimenes loma un sievietes loma atgūst to izpratni,
kādai tai, manuprāt, būtu jābūt.
Proti, ka tas ir nozīmīgs, grūts
un arī atbildīgs darbs – audzināt bērnus. Jā, iegūstot pretī
bezgala skaistus brīžus, taču arī
atdodot šim darbam daļu sevis.
Patiesībā – lielu daļu no sevis.

mammu. Tāpēc ļoti labi saprotu
tos bērnus, kuriem iejusties ir
grūtāk, un mēs cenšamies ar viņiem strādāt individuāli, lai nebūtu šī sajūta, ka visiem obligāti
viss jādara kopīgi. Ir jārada vide,
kas būtu patīkama dažādiem cilvēkiem.
Jūsu ģimenē ir pieci bērni –
kā tas bija, kā ir būt atbildīgai
par lielu ģimeni?
Ja runā par sabiedrības attieksmi – savulaik es esmu jutusi arī
skepsi un neizpratni par to, ka
ģimenē ir vairāk bērnu nekā citiem. Taču būtiskāka ir manis pašas izjūta par to, ko man nozīmē
ģimene. Dzīve mēdz iegrozīties
neparedzamās gultnēs. Manā
gadījumā nāca ļoti nopietns
pārbaudījums veselības jomā,
kas lika pārdomāt daudzus jautājumus. Kāda ir mana loma šajā
pasaulē? Ko es patiešām gribu?
Es daudzas lietas iesāku it kā no
jauna, uz pasauli raudzījos ar
citu skatu. Un man bija pilnīgi
skaidrs, ka ģimenē būs vēl bērnu. Turklāt ir pavisam atšķirīgs
skats uz to, kā bērni pieaug, kad
pats esi pavisam jauns un mazliet vēlākos gados. Attieksme
mainās. Jaunībā daudzas lietas
notiek it kā neapzināti – tu zini,

spēj vairāk respektēt bērnus kā
neatkarīgas personības. Tas nāk
ar laiku, arī mēs taču mācāmies.
Lielākie bērni piedalījās
mazāko audzināšanā?
Abi lielākie bērni, kuri tagad jau
ir paši savā dzīvē, savās ģimenēs, man patiešām ļoti daudz
palīdzējuši. Ar savu klātbūtni, ar
iesaistīšanos mazāko māsu audzināšanā. Un tas ir milzīgs lielo
ģimeņu pluss – lielākajiem bērniem te rodas ģimenes sajūta un
pieredze. Gatavība savai ģimenei. Viņi redz grūtības, taču viņi
redz arī prieku un jaukos mirkļus, kad visi esam kopā. Tā veidojas sirsnība, iejūtība, izpratne.
Nebija grūti šķirties no
bērniem, kuri aiziet savā
dzīvē?
Jā, sākumā tas bija grūti, jo visi
bērni man ir bijuši un ir ļoti tuvi.
Ne tikai kā bērni, bet arī kā labi
draugi. Tagad gan es saprotu, ka
nekur tālu jau viņi nav aizgājuši,
tepat vien ir. Zvana, brauc ciemos, kopā esam gandrīz visos
svētkos.
Sabiedrības attieksme pret
ģimeni ir mainījusies?
Dzīvojam laikā, kad ģimene ir

Tas ir nozīmīgs,
grūts un arī
atbildīgs darbs –
audzināt bērnus

citu dzīves vidi, taču vienubrīd
sapratām, ka ļoti gribas atpakaļ
uz Latviju. Uz savām mājām, pie
vecākiem. Domāju, ka vairums
no jaunajām ģimenēm, kuras
aizbrauc, visticamāk, tur arī paliks. Mana vecuma cilvēkiem
prombūtni un citādību pārvarēt
ir grūtāk. Viņi varētu atgriezties.
Man vārda tiešā nozīmē bija
kaifs atkal redzēt savējos, braukt
autobusā un skatīties uz pazīstamo Latvijas ainavu, būt savā
dzimtenē.
Pēc atgriešanās atsāku strādāt
savā mīļajā bērnudārzā un iestājos LU Pedagoģijas fakultātē. Var
teikt, savā dzīvē atšķīru jaunu
lappusi. Tagad ir savi bērni, mazbērni, bērnudārza bērni, studijas
un mājas dzīve. Piepildīta ikdie-

na. Ja ir vēlme un apņemšanās,
teju viss ir iespējams.
Ko Jūs ģimenes dienā
novēlētu jaunajām
māmiņām?
Sievietēm, it īpaši jaunajās ģimenēs, es no sirds novēlu un iesaku
apstāties un padomāt par sevi.
Ko un kāpēc es daru? Vai es to
tiešām gribu? Ko es varētu mainīt? Es redzu jaunās mammas,
kas nāk pēc bērniem uz bērnudārzu, – redzu viņas nogurušas,
pārstrādājušās, stresā un trakā
skrējienā esošas. Jo šodienas pasaule prasa ļoti daudz, lai spētu
apgādāt sevi un bērnus. Īpaši jau
no tām sievietēm, kuras audzina
mazos vienas. Gribas viņām palīdzēt – cenšos kādu padomu iedot, uzmundrināt, kaut vai vienu
teikumu pateikt, kas "aizķeras",
paliek prātā. Savukārt bērniem
ir ļoti vajadzīga mīlestība. Tā viņiem ir jāsaņem gan mājās, gan
bērnudārzā, vēlāk arī skolā. Lai
mīlestību sniegtu, pašam ir jābūt zināmā harmonijā, saskaņā
ar sevi.
Kas ikdienā veido un
nostiprina ģimeni?
Ikdiena – sadzīviskas rūpes,
problēmas, grūtības – tas viss ir
liels izaicinājums ģimenei. Svarīgi ir respektēt un cienīt citam
citu. Ir jāpieņem tās intereses,
hobiji, kas ir svarīgi vīram un sievai. Jo, respektējot šīs intereses,
abiem būs labs noskaņojums
un prieks. Ar to var dalīties. To
es cenšos jaunajiem ieteikt, jo
šāda izpratne par brīvības iedošanu savam mīļajam un mīļajai –
tā atnāk ar gadiem, ar pieredzi.
Piemēram, manam vīram ļoti
patīk viss, kas saistās ar zemes
darbiem. Es tajā laikā atpūšos,
pasapņoju par māju, kas mums
tagad top. Par to, kā mēs visi te
drīz tiksimies pie gara saimes
galda.
Ģimenei būtiska ir arī vide.
Kāda ir šodienas Olaine
ģimenei? Kā pietrūkst?
Olaine ir ļoti piemērota tieši ģimenēm ar bērniem. Par to ir domāts – sākot no aktīvās atpūtas
un sportošanas iespējām pilsētā
līdz pat tikšanās vietām, tādām
kā, piemēram, jauniešu centrs
"Popkorns". Par to, kā pietrūkst
jauniešiem, es vaicāju savām
meitām, un viena no aktuālām
vajadzībām ir jauka kafejnīca.
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Olaines novada uzņēmējs
"Neviena stunda, kas pavadīta kopā ar zirgu, nav veltīgi izniekota"
Zirgu staļļa "Maijrozes" īpašniece Marija Semusa stāsta par staļļa ikdienu,
nākotnes plāniem un komunikablo āzīti Bē

Cik ilgi uzņēmums jau
darbojas? Kā tas laika gaitā
mainījies?
Uzņēmums tika izveidots
2013. gadā, bet aktīvi sākām
darboties pirms pieciem
gadiem. Mums ar Ilgu bija
mazi bērni, un, kā jau visiem
vecākiem, aktuāls bija
jautājums par to, kur un kā
svinēt dzimšanas dienas. Radās
ideja svinēt svētkus kopā ar
mūsu mīļajiem dzīvniekiem. Tā
aizsākās svētku organizēšana
un svinēšana stallī "Maijrozes".
Šobrīd jau esam profesionāļi
šajā jomā.
Kādus vēl pakalpojumus
stallis piedāvā?
Zirgu uzturēšanas vietu,
pasākumu un svētku rīkošanu,
jāšanas apmācību un
apmācību zirgu īpašniekiem
un treneriem darbā ar zirgu,
lai uzlabotu viņu prasmes
saistībā ar mīluļu veselību un
labklājību. Mūsu kolektīvā
strādā veterinārārste un zirgu
uzvedības un uzturēšanas
speciāliste Stefānija Pankova,
kura vada apmācību seminārus
zirgu īpašniekiem no visas
Baltijas.
Vai ir kādi sasniegumi, ar
kuriem īpaši lepojaties?

Kādus pasākumus
sanāk rīkot visbiežāk?
Pārsvarā mēs rīkojam dažādus
pasākumus bērniem. Bērnu
dzimšanas dienas svinībās
rīkojam ekskursijas staļļa
teritorijā, kopā ar bērniem
cienājam mīluļus ar burkāniem
un zivtiņas dīķī ar maizi, bērnus
vizina ar skaisti sapostu zirgu
un ir pat tāda aktivitāte, kur
bērni ar pirkstiem var zīmēt uz
dzīva zirga. Pašam zirdziņam šis
process ir patīkams.
Maija beigas ir izlaidumu laiks
gan bērnudārzos, gan skolās.
Aktīvā atpūta bērniem sagādā
prieku. Ekskursiju dienās
skolēniem ir iespēja paviesoties
mūsu stallī. Mēs vadām
ekskursiju pa stalli, vizinām
uz zirga un fotografējam
bērnus, un pēc tam iespējams
noorganizēt pikniku vai uzcept
desiņas uz ugunskura.
Kuri pasākumi sagādā
visvairāk prieka pašiem
darbiniekiem?
Protams, lielu prieku sagādā
kāzu fotosesijas, lai gan to
organizēšana ir ļoti atbildīga.
Šajā dienā visam ir jābūt īpaši
skaistam un svinīgam. Zirga
sagatavošana kāzu fotosesijai
aizņem vairāk nekā stundu.
Zirgs jānotīra un skaisti jāietērpj,
tam jāsapin krēpes. Ir liels
gandarījums pēc tam saņemt
pateicību un skatīties satriecoši
skaistas kāzu fotogrāfijas.
Kādi ir lielākie izaicinājumi
šajā darbības sfērā?
Lielākie izaicinājumi, kā
jebkurā darbības jomā, ir
cilvēku vienaldzība, slinkums
un muļķība. Ļoti bieži cilvēki
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Kā radās ideja par
uzņēmumu?
Meita uz sesto dzimšanas dienu
palūdza dāvanu – pavizināties
ar zirdziņu. Mums ieteica
brīnišķīgo treneri Ilgu Bērziņu,
mēs atbraucām uz treniņu
un iemīlējāmies zirgos. Ilga
vēl aizvien strādā ar mums
vienā komandā. Pēc kāda laika
sapratām, ka nav iespējams
svešā vietā izveidot zirgiem
tādus apstākļus, kādus viņi
tiešām ir pelnījuši. Tā radās ideja
par sava staļļa izveidi.

Stallis un staļļa apkārtne ir
ļoti skaista un sakopta. Daudz
strādājam ar saviem mīluļiem,
lai viesiem un klientiem
būtu pēc iespējas drošāk, jo
nevajadzētu aizmirst, ka zirgs ir
ļoti liels un spēcīgs dzīvnieks.
Fotogrāfi, kuri atbrauc kopā ar
jauno pāri uz kāzu fotosesiju,
vienmēr saka, ka mums ir paši
audzinātākie zirgi no visiem,
kurus ir sanācis fotografēt.
Pie mums bieži vēršas zirgu
īpašnieki, kuri vēlas, lai mēs
pie sevis uzņemam viņu zirgu
rehabilitācijai, jo zina, ka mūsu
staļļa apstākļi palīdzēs uzlabot
zirga veselības stāvokli.

S NOVADĀ
NE

J

au piecus gadus Olaines
novadā aktīvi darbojas stallis
"Maijrozes". Šobrīd stallī dzīvo
17 zirgi, trīs poniji, ēzelīte, āzis,
trīs kaķi, truši un zivtiņas. Stallī
bieži notiek dažādi pasākumi –
kāzas, svinības, ekskursijas un
izlaidumi –, un dzīvnieki par
viesiem ļoti priecājas. Staļļa
īpašniece Marija Semusa atklāj,
kā radās ideja par stalli, kā tas
laika gaitā mainījies un kādi
projekti ieplānoti nākotnē.

Uzņēmums: SIA "Maijrozes"
Vadītāji: Romāns Semuss, Marija Semusa
Darbības jomas: lauksaimniecība, pasākumu
organizēšana
Darbinieku skaits: 4

iegādājas sev zirgu, nemaz
nezinot, kā tas pareizi jāaprūpē
un cik daudz laika tas aizņem.
Cilvēki nedomā par to, ka zirgs
arī slimo, pārdzīvo un noveco.
Zirgi ir pareizi jābaro, jādzirda,
un jāseko līdzi viņu labsajūtai
un veselības stāvoklim.
Tāpat kā cilvēkiem, arī zirgiem
jāuztur kārtībā nagi un zobi.
Zirgs ir bara dzīvnieks un
nedrīkst dzīvot vienatnē – tas
ietekmē gan zirga psiholoģisko,
gan fizisko labsajūtu. Lai zirgs
būtu laimīgs, ir jāiegulda milzīgs
darbs, zināšanas un līdzekļi.

Zirga
sagatavošana
kāzu fotosesijai
aizņem vairāk
nekā stundu

Kādi ir uzņēmuma plāni
nākotnē? Vai domājat
paplašināties?
Noteikti ir jāaug un jāattīstās.
Ir ļoti daudz dažādu plānu.
Viens no tiem ir izveidot
vispārattīstošas nodarbības,
balstoties uz dzīvnieku terapijas
ideju. Tajās bērniem būs iespēja
komunicēt un aktīvi darboties
ar dažādiem dzīvniekiem.
Nodarbības ir ļoti labs veids,
kā novērst bērna uzmanību no
ierīcēm un pavadīt laiku pie
dabas.
Kurš notikums uzņēmuma
vēsturē jums visvairāk palicis
prātā?
Kad tik bieži notiek tuva
komunikācija ar dzīvniekiem,
tad gandrīz katru dienu notiek
dažādi interesanti un spilgti
atgadījumi. Garlaicīgi nav ne
mirkli.

Reiz man uzdāvināja āzi.
Viņa brālis gāja bojā, un,
dzīvojot viens pats, viņš bija
ļoti noskumis. Pāris dienas
es skraidīju viņam pakaļ pa
teritoriju un pat nevarēju
pietuvoties. Pēc tam dienu
pēc dienas es centos iegūt
viņa uzticību. Bija ļoti
patīkami redzēt, kā dzīvnieks
sāk uzticēties un priecāties
par komunikāciju. Šobrīd
āzītis vārdā Misters Bē ir ļoti
komunikabls. Viņš ar prieku
luncina asti un vienmēr labprāt
parāda viesiem kādu triku.
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Sabiedrība
Turpinās darbs pie muzeja
ekspozīciju veidošanas

"Undīnei" I pakāpes diploms

2018.

gadā Latvijā darbojās aptuveni
700 vokālo ansambļu. Tie ir neiztrūkstoša kultūras pasākumu
daļa, bet, lai izvērtētu ansambļu
darbību, ik pēc laika tiek organizēti konkursi.
2019. gada martā notika II Latvijas sieviešu vokālo ansambļu
konkurss, noslēgusies tā pirmā
kārta kultūrvēsturiskajos nova-

dos. Sieviešu vokālo ansambļu
sniegums tika vērtēts Valkā,
Rīgā, Laucienē, Ozolniekos un
Sīļukalnā. II Latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkursa 1. kārtā piedalījās 63 sieviešu vokālie
ansambļi no visas Latvijas, to
skaitā Olaines Kultūras centra
sieviešu vokālais ansamblis "Undīne", kas savu dziedātprasmi
rādīja 16. martā Rīgā.

Izvēlētajam repertuāram un
priekšnesumam bija jāatbilst
noteiktiem kritērijiem. Ansambļa sniegums tika augstu novērtēts, un dziedātājas mājup devās
ar Latvijas Nacionālā kultūras
centra I pakāpes diplomu un iegūtiem 43,28 punktiem.
Pēc rezultātu apkopojuma, kā
arī saskaņā ar konkursa nolikumu un žūrijas komisijas lēmumu
uz konkursa II kārtu – finālu –,
kas notiks Mārupes novada Kultūras namā 2019. gada 11. maijā,
dosies 10 labākie Latvijas sieviešu vokālie ansambļi, tostarp
"Undīne".
Paldies dziedātājām un ansambļa vadītājai Sanitai Šeflerei par
kvalitatīvo, rezultatīvo darbu un
skanīgo dziedājumu. Lai veicas
konkursa finālā Mārupē!
Vita Jansone,
kultūras pasākumu organizatore

Deju kopai "Viducis" – 5!
S

aulainā 6. aprīļa diena Jaun
olaines Kultūras nama deju
kopai "Viducis" sākās ar sportiskām aktivitātēm apkārtējā vidē.
Uz dejotāju piecgades svētkiem
bija sabraukuši draugi – Helsinku (Somija) latviešu tautas deju
kopa "Aurora", Jūrmalas pilsētas
Kultūras centra jauniešu deju

dzes deju kolektīvs "Agrā rūsa".
VPDK "Viducis" saviem deju
draugiem piedāvāja šo svētku
dienu pavadīt visiem kopā brīvā dabā, piedaloties orientē-

Olaines novads

aktīvs

kolektīvs "Zālīte", Bauskas novada Īslīces pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs "Līdums",
Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienības "Jumpravas
Kultūras nams" vidējās paaudzes
deju kolektīvs "Saime", Ropažu
novada Kultūras un izglītības
centra vidējās paaudzes deju
kolektīvs "Cielava" un Valmieras
Kultūras centra vidējās paau-

šanās spēlē, kuras laikā notika
kontrolpunktu sameklēšana un
dažādu uzdevumu veikšana –
dejas soļu izpildīšana, baznīcas
baušļu uzskaitīšana, sporta piramīdu veidošana. Pēc sporti
skajām aktivitātēm visiem ļoti
garšoja VPDK "Viducis" gatavotā
zupa, ko izcili uzvārīja Mārcis Zīvarts ar palīgiem.
Plkst. 19.00 – piecgades koncerts

Jaunolaines Kultūras namā. Vienā elpas vilcienā – sešas dejas!
Precīzi, kvalitatīvi, enerģētiski
piesātināti un sirsnīgi izstāstot
katras dejas stāstu par mūsu
zemi, par mūsu tautu un tās tradīcijām, par mums pašiem šajās
dejās, tautā, valstī – Latvijā. To
pēc neatlaidīga piecu gadu darba spēj deju kopa "Viducis". To
dejotājos ir saskatījusi viņu vadītāja Elīna Grebežniece, protot
ne tikai fiziski mācīt deju soļus,
bet dodot katrai soļu kombinācijai emocionālu piepildījumu,
saliedējot visus dejotājus vienā veselumā, vienā elpā, vienā
sniegumā.
Skatītājus priecēja visu kolektīvu dejas, par ko liecināja aplausi gan deju izpildījuma laikā,
gan pēc aizrautīgi nodejotiem
priekšnesumiem. Īpašu skatītāju
atbalstu noteikti sajuta dejotāji
no Somijas, jo šim kolektīvam
tas bija pirmais koncerts, uz kuru
kolektīvs saņēmis ielūgumu, atbrauca uz savu dzimto zemi un
aizrautīgi nodejoja apgūtās dejas.
Deju kopa "Viducis" pateicas visiem, kuri ir atbalstījuši kolektīvu
viņu darbībā, snieguši finansiālu
palīdzību, dodot iespēju iegādāties tautas tērpus, rūpējušies par
mēģinājumu norisi un ar savu
darbu palīdzējuši "Viducim" gan
ikdienā, gan svētku reizēs!

Š

obrīd pilnībā noslēdzies
Olaines Vēstures un mākslas
muzeja pārcelšanās process no
telpām Zemgales ielā 33 uz Jelgavas ielu 9, kur turpinās darbs

muzeja tapšanā šis ir nozīmīgs
posms, kurā izkristalizējas ekspozīciju ideja, tiek precizētas
tēmas un to interpretācijas līdzekļi.

pie ekspozīciju zinātniskā satura
veidošanas un mākslinieciskās
koncepcijas izstrādes.
Lai radītu ekspozīcijas, kas būtu
interesantas ikvienam muzeja
apmeklētājam neatkarīgi no vecuma un apmeklējuma mērķa
(intelektuālās pieredzes, sajūtu
vai emociju meklējumi), ekspozīciju satura veidošanā iesaistīti
visi muzeja speciālisti un sadarbības partneri. Šobrīd tiek
izstrādāti zinātniskie plāni, kuru
sagatavošanai tiek veikta muzeja krājumā esošo priekšmetu
un dokumentu apzināšana, atlase un analīze, paralēli kopā ar
arhitektu izstrādājot ekspozīciju māksliniecisko konceptu un
praktiskos risinājumus. Jaunā

Darbs pie ekspozīciju plānu
izstrādes turpināsies līdz maijam, kad tiks uzsākts praktiskais
darbs pie tehnisko, tekstuālo un
digitālo risinājumu izstrādes.
Laikā, kamēr muzejs ir slēgts,
aicinām visus apmeklēt muzeja
organizētos pasākumus, kas šajā
sezonā tiks atklāti ar vērienīgām
"Muzeju nakts 2019" svinībām
18. maijā Pirmā pasaules kara
vēstures izziņas maršrutā, Jelgavas ielā 5. Informācija par pasākumiem būs pieejama
www.olainesmuzejs.lv un
novada informācijas stendos.
Liene Johansone
Olaines Vēstures un mākslas
muzeja direktore
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Sabiedrība

Mūs vēl gaida tādi projekti kā
"Ielūgums uz meistarklasi ar ģitāras virtuozu Reini Jauno", "Es
gribu būt Eiropas Parlamenta
deputāts!", mūzikls "Sprīdītis",
"Jauniešu iepazīstināšana ar
valsts e-pakalpojumiem, to izmantošanu, līdzdalību valsts

Gadu no gada jaunieši īsteno
savas idejas, tomēr ne vienmēr
apkārtējie par tām ir informēti.
Varbūt šis ir tas gads, kad iepazīt savus tuviniekus, kaimiņus,
ģimenes locekļus, citus novada
iedzīvotājus no jauna? Apmeklē
projektos īstenotos pasākumus,
ja ir tāda iespēja! Katrs projekta
realizētājs savā lolojumā ieliek

daļu no sevis. Projekts ir kā vēstījums par īstenotāja interesēm
un to, ko viņš vēlas pateikt apkārtējai sabiedrībai. Jauniešu
projekti novadā veido aizraujošāku dzīvi, jo ir daudz interesantu un daudzveidīgu pasākumu,
kuru apmeklēšana ir brīnišķīgs
brīvā laika pavadīšanas veids.
Redzot jauniešu projektus, arī citos var rasties idejas un aizmetņi
jauniem projektiem. Nav nepieciešams to īstenošanu atlikt
uz citu gadu – ir divi projektu
iesniegšanas termiņi. Iesniedz
savu ideju septembrī! Vari to īstenot arī citā laikā, vēršoties pie
jaunatnes lietu speciālistes vai
biedrībā "Māk-onis".
Krista Viola Vanaga

"Es gribu būt Eiropas Parlamenta deputāts!"
Betija Griķe un Agnese Rituma

Maijs

Olaines 1. vidusskola

Mūzikls "Sprīdītis"
Aleksandrs Afanasjevs

2. maijs
15. maijs

Olaines 2. vidusskola
Olaines Kultūras centrs

"Jauniešu iepazīstināšana ar valsts
e-pakalpojumiem, to izmantošanu, līdzdalību
valsts pārvaldes un sabiedrības procesos"
Vairis Stramkalis un Krista Viola Vanaga

15. maijs

OJC "Popkorns"

"Nepieradinātās modes skate"
Aleksandra Strogova

25. maijs

Olaines Mežaparks
Popkorna skvērs

"Bibliotēka iziet ielās"
Aļina Anča

25. maijs

Pie Olaines 2. vidusskolas

"Prast saprasties"
Brigita Medne

Jūlijs / augusts –
novembris

Dažādas vietas novadā

"Lielā Puškina balle"
Kristiāna Elīza Klūdziņa

1. novembris

Olaines 2. vidusskola

D
A V
R A
B S
IN A
ĀT RA
ĪB S
A

pārvaldes un sabiedrības procesos", "Nepieradinātās modes
skate", "Bibliotēka iziet ielās",
"Prast saprasties" un "Lielā Puškina balle". Ikviens no šiem
projektiem izceļas un ieinteresē. Nav divu vienādu projektu,
katram ir sava odziņa, formāts,
tēma vai kas cits, kas padara atšķirīgu.
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O

lainē ir tik daudz jauniešu
ar idejām, kuri tās uzdrīkstas īstenot! Šķiet, ka tik tikko
vēl tika apbalvoti pagājušā gada
projekti, un nu jaunieši jau atkal
ir sarosījušies. Martā noslēdzās
pirmais termiņš jauniešu projektu iesniegšanai. Tika iesniegti 10
projekti, no kuriem divi jau realizēti – astronomijas apmācības
"Lūkojies visumā" un seminārs
"Izplāno! Dari! Radi Latviju!".
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Jauniešu jaunākās idejas

No 1. jūlija līdz 23. augustam
60 skolēniem būs iespēja iesaistīties nodarbinātības
pasākumos vasaras brīvlaikā un strādāt kādā no Olaines
novada pašvaldības iestādēm.
Katrs skolēns strādās divas nedēļas četras stundas dienā,
saņemot stundas tarifa likmi 2,80 eiro.
KAS VAR PIEDALĪTIES?
Skolēni vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuri mācās Olaines
novadā un kuru dzīvesvieta deklarēta Olaines novadā.
KĀ VAR PIETEIKTIES?
Olaines novada pašvaldībā jāiesniedz:
• aizpildīta pieteikuma anketa;
• ārsta izziņa par veselības stāvokli.
Skolēniem dokumenti jāiesniedz no 2. līdz 10. maijam.
Sīkāka informācija pieejama
www.olainesjauniesiem.lv.

Ja vēlaties saņemt "Olaines domes vēstis" savā pastkastītē,
tad piesakieties pakalpojuma saņemšanai!
Pieteikuma forma pieejama www.olaine.lv un klātienē uz
vietas pašvaldībā (Zemgales ielā 33, Olainē, un Meža ielā 2,
Jaunolainē) un Gaismu bibliotēkā (Gaismas ielā 1-1, Gaismās,
Stūnīšos). Izdevuma numuri elektroniskā formātā ir atrodami
www.olaine.lv.

Sporta jaunumi Olaines novadā
Futbola sezona sākas
ar turnīru

sarūpēja arī daudz negaidītu
rezultātu. Turnīrs izdevās tiešām
interesants, dalībnieki bija
vienā līmenī, kas īpaši saasināja
cīņu par galveno trofeju katrā
vecuma grupā. Sacensību laikā
bija viss, kādēļ mēs mīlam
futbolu, – 11 metru soda sitieni,
noraidījumi, kā arī uzvaras vārti
spēļu pēdējās minūtēs. Tāpat
klātesošos iepriecināja pacilātā
atmosfēra visa turnīra laikā.

F

utbola klubs "AFA Olaine"
jau piekto gadu no marta
līdz aprīlim brīvdienās rīko
bērnu un jauniešu futbola
turnīru "Olaine Cup". Tā mērķis
ir popularizēt futbolu un
sportisko dzīvesveidu Olainē
un Latvijā, kā arī izveidot un
attīstīt draudzīgas attiecības
starp dažādiem futbola
klubiem ne tikai Latvijā, bet arī
ārzemēs. Turnīrs pulcē kopā gan
meitenes, gan zēnus vecumā no
8 līdz 15 gadiem.
"Mēs attīstāmies un uzlabojam
nosacījumus komandām, tāpēc
ar katru gadu mums pievienojas
jauni dalībnieki. Šogad visās
vecuma grupās bija audzēkņi

no 23 dažādiem Latvijas futbola
klubiem, uzņēmām komandas
arī no Lietuvas, Igaunijas un
Krievijas, kopumā piedalījās
vairāk nekā 1000 dalībnieku.
Patīkamākā lieta, organizējot

turnīru, ir brīdis, kad futbols
apvieno bērnus no dažādām
pasaules vietām," stāsta kluba
direktors Aleksejs Gromovs.
Kopumā spēļu grafiks bija
ļoti piesātināts, sacensības

Paldies dalībniekiem un viņu
atbalstītajiem par futbola
svētkiem, pateicamies arī mūsu
sponsoriem par atbalstu, kas
deva iespēju realizēt visus mūsu
mērķus!
Zinām, ka šogad vasaras laikā
tiks mainīts laukuma segums
un ir ieplānots attīstīt mūsu
stadiona infrastruktūru –

nākotnē tas noteikti uzlabos
apstākļus bērniem un palīdzēs
rīkot jebkura līmeņa sacensības.

Olaines šahistiem Latvijas
Skolu šaha olimpiādē vēl
viena medaļa – jau devītā
Latvijas Skolu šaha olimpiādes
Zemgales finālā 16. aprīlī no
Olaines Sporta centra piedalījās
abi brāļi Līckrastiņi, kas mācās
Aizupes pamatskolā, bet šahā
trenēties brauc uz Olaini.
Ilgvaram pirms gada starts
olimpiādē bija pirmās nopietnās
sacensības, kurās tika izpildīta
IV sporta klase, nu jau izcīnīta
II vieta savā grupā un tiesības
piedalīties Latvijas finālā.
Sveicam jaunos sportistus ar
panākumiem!
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Svarīgi, noderīga informācija
Olaines novada teritorijas plānojuma
publiskā apspriešana

O

laines novada dome 2019. gada
27. martā ir pieņēmusi lēmumu par
Olaines novada teritorijas plānojuma
2018.–2030.gadam 1. redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai (prot.
Nr.3, p.2).
Teritorijas plānojums ir Olaines novada
pašvaldības ilgtermiņa teritorijas
attīstības plānošanas dokuments,
kurā noteiktas prasības teritorijas
izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā
funkcionālais zonējums, publiskā
infrastruktūra, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi, kā arī citi
teritorijas izmantošanas nosacījumi.
Aicinām visus interesentus aktīvi
iesaistīties publiskajā apspriešanā,
iesniedzot rakstiskus priekšlikumus,
piedaloties sabiedriskās apspriešanas
sanāksmē.
Sabiedriskās apspriešanas laiks: no
2019. gada 8. aprīļa līdz 10. maijam.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme
notiks 2019. gada 7. maijā pulksten
18.00 Olaines Kultūras nama mazajā
zālē Zeiferta ielā 11, Olainē. Ar

Olaines novada teritorijas plānojuma
1. redakcijas materiāliem var iepazīties
Olaines novada pašvaldībā (adrese:
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads,
LV-2114, pašvaldības darba laikā), Olaines
novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.olaine.lv un Latvijas ģeotelpiskās
informācijas portāla www.geolatvija.lv
sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana".
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt
Olaines novada pašvaldībā Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā
(adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines
novads, LV-2114), Olaines pagasta
pārvaldes Apmeklētāju pieņemšanas
un informācijas centrā (adrese: Meža
iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts,
Olaines novads, LV-2127, pagasta
pārvaldes Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centra darba laikā), nosūtīt
pa pastu (adrese: Zemgales iela 33,
Olaine, Olaines novads, LV-2114), nosūtīt
uz pašvaldības e-pastu pasts@olaine.lv
vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portāla www.geolatvija.lv sadaļā
"Teritorijas attīstības plānošana".

Izsludināts meža
ugunsnedrošais laiks
Vai gribi attīstīt savu uzņēmējdarbību
Mārupes, Olaines un Babītes novada
teritorijā? Ir ideja, bet nepieciešams
finansiāls atbalsts tās īstenošanā? Nāc un
iemācies sagatavot projekta iesniegumu
ES finansējuma saņemšanai!
Biedrība "Pierīgas partnerība"
organizē apmācību ciklu:
• 7. maijā plkst. 11.00–13.00 Babītes
novada pašvaldības Kultūrizglītības
centrā (Jūrmalas ielā 14A, Piņķos,
Babītes novadā);
• 8. maijā plkst. 18.00–20.00 Olaines
jauniešu centrā "Popkorns"
(Veselības ielā 7, Olainē);

• 9. maijā plkst. 15.00–17.00 Mazcenas
bibliotēkā (Mazcenu alejā 33/3,
Jaunmārupē, Mārupes novadā).
Apmācību laikā iepazīsim pasākuma
nosacījumus, pildīsim projekta veidlapas,
notiks individuālās konsultācijas.
No 29. aprīļa līdz 29. maijam
uzņēmējdarbības projektu īstenotāji
aicināti iesniegt savas idejas atbalsta
saņemšanai. Plašāka informācija
pieejama www.pierigaspartneriba.lv.
Raksti: info@pierigaspartneriba.lv,
28644888! Seko informācijai biedrības
tīmekļvietnē un sociālajos tīklos!

Paziņojums
AS "Olaines ūdens un siltums" informē, ka no 2019. gada 1. maija
norēķinu kase uzņēmuma telpās tiks slēgta
AS "Olaines ūdens un siltums" atgādina, ka klienti par komunālajiem
pakalpojumiem norēķināties var:
• jebkurā "Maxima" veikalā visā Latvijā (komisijas maksa 0.50 EUR),
uzrādot "Olaines ūdens un siltums" rēķinu ar svītru kodu;
• jebkurā bankā, bet jāņem vērā, ka Meridian Trade Bankā Olainē to var
izdarīt bez komisijas maksas;
• izmantojot attālināto norēķinu iespējas.
"Olaines ūdens un siltums" aicina klientus ar izpratni uztvert pārmaiņas un
atvainojas par iespējamām neērtībām.

R

īgas Reģionālā virsmežniecība
informē, ka Valsts meža dienests
ar 2019. gada 19. aprīli nosaka meža
ugunsnedrošā laika posma sākumu visā
valsts teritorijā.

Meža degšanas gadījumā lūdzam
zvanīt:
• Rīgas Reģionālās virsmežniecības
operatīvajam dežurantam –
tālr. 20290468;
• meža uguns apsardzības inženierim –
tālr. 29358889;
• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam – tālr. 112.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 01.09.2016. noteikumu Nr. 238
"Ugunsdrošības noteikumi" 412. punktu
meža ugunsnedrošajā laika posmā
aizliegts:
1.		kurināt ugunskurus mežā un purvos,
izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas
nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs
vietas;
2.		atstāt ugunskurus bez uzraudzības.
Ugunskura vietu atstāj, kad uguns
nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi
beigusies;
3.		nomest mežā, purvos vai uz tos
šķērsojošiem ceļiem degošus vai
gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un
citus priekšmetus;
4.		veikt mežā un purvos spridzināšanas
darbus un organizēt šaušanas
nodarbības, izņemot atbilstoši
ierīkotas vietas;

5.		medībās un šaušanas nodarbībās
mežā un purvos lietot trasējošas
lodes, deglodes un prapjus no viegli
uzliesmojoša un gruzdēt spējīga
materiāla;
6.		braukt ar mehāniskajiem
transportlīdzekļiem pa mežu un
purviem ārpus ceļiem, izņemot
gadījumus, kad tas nepieciešams
ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības
sniegšanai nelaimes gadījumos un
meža apsaimniekošanai;
7.		ekspluatēt mežā, purvos vai
uz tos šķērsojošiem ceļiem
transportlīdzekļus un citus
mehānismus ar bojātu iekšdedzes
dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
8.		bez saskaņošanas ar Valsts meža
dienesta mežniecību veikt jebkuru
dedzināšanu, kas, radot dūmus, var
maldināt uguns novērošanas darba
veicējus.
Meža ugunsnedrošajā laika posmā
dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai
ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju
rakstisku atļauju.
Papildus minētajam saskaņā ar
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma
10.1. pantu meža īpašniekam (valdītājam)
ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības
prasību ievērošanu mežā, kā arī pēc
Valsts meža dienesta amatpersonu
pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka
vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka
likvidācijas.
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Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (marts)
Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties mājaslapas www.olaine.lv sadaļā
"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā
• Apstiprināt Olaines novada
pašvaldības iestāžu – Olaines
1. vidusskolas, Olaines 2. vidusskolas,
Olaines Mūzikas un mākslas skolas,
Olaines pirmsskolas izglītības
iestādes "Zīle", Olaines pirmsskolas
izglītības iestādes "Dzērvenīte",
Olaines pirmsskolas izglītības
iestādes "Magonīte", Olaines speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte",
Olaines Kultūras centra, Olaines Sporta
centra, Olaines Vēstures un mākslas
muzeja – un p/a "Olaines Sociālais
dienests" 2018. gada finanšu pārskatu
ar pielikumiem. Iekļaut šo iestāžu
un p/a 2018. gada finanšu pārskatu
Olaines novada pašvaldības 2018. gada
konsolidētajā finanšu pārskatā.
• Ņemt vidējā termiņa aizņēmumu
Valsts kasē 713 562,09 eiro apmērā ar
izmaksas termiņu 2019., 2020. gadā
projekta 3.3.1.0/17/I/036 "Infrastruktūras
uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai
Rūpnīcu ielā, Olaines novadā"
īstenošanai un projekta līdzfinansējuma
nodrošināšanai. Paredzamais aizņēmuma
atmaksāšanas termiņš ir 20 gadi ar
Valsts kases noteikto procentu likmi,
kas tiek fiksēta uz vienu gadu, uzsākot
aizņēmuma pamatsummas atmaksu
2021. gadā. Paredzēt 2020. gada Olaines
novada pašvaldības pamatbudžetā
30 775,32 eiro projekta "Infrastruktūras
uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai
Rūpnīcu ielā, Olaines novadā" ārpus
projekta izmaksu līdzfinansēšanai.
• Ņemt vidējā termiņa aizņēmumu
Valsts kasē projekta 4.2.2.0/17/I/087
"Olaines novada Sociālā aprūpes
centra ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana" īstenošanai un projekta
līdzfinansējuma nodrošināšanai
257 243,25 eiro apmērā ar izmaksu vienā
maksājumā 2019. gadā. Paredzamais
aizņēmuma atmaksāšanas termiņš ir
20 gadi ar Valsts kases noteikto procentu
likmi, kas tiek fiksēta uz vienu gadu,
uzsākot aizņēmuma pamatsummas
atmaksu 2020. gadā.
• Noteikt maksu par atkārtotas Olaines
novada iedzīvotāja kartes izsniegšanu, ja
tā ir bijusi nozaudēta vai tīši bojāta,
5 eiro.
• Olaines novada jauniešu projektu
konkursa ietvaros piešķirt finansējumu
šādiem projektiem par kopējo summu
4397 eiro:
- Kristiānas Elīzas Klūdziņas (Olaines
2. vidusskola, vadītāja Daiga Raļļa)
projektam "Lielā Puškina balle" –
596 eiro;
- Aļinas Ančas (Olaines 2. vidusskola,
vadītāja Daiga Raļļa) projektam
"Bibliotēka iziet ielās" – 546 eiro;
- Kirila Rates (Olaines 2. vidusskola,
vadītājs Dainis Krauklis) projektam
"Ielūgums uz meistarklasi ar ģitāras

virtuozu Reini Jauno" – 421 eiro;
- Aleksandra Afanasjeva (Olaines
2. vidusskola, vadītājs Dainis Krauklis)
projektam "Mūzikls "Sprīdītis"" –
200 eiro;
- Aleksandras Strogovas un Danielas
Spārbergas (Olaines Mūzikas un
mākslas skola, vadītāja Ilze Orbidāne)
projektam "Nepieradinātās modes
skate" – 600 eiro;
- Lindas Borbales (OJC "Popkorns",
vadītāja Karīna Segruma) projektam
"Astronomijas 2 dienu apmācības
"Lūkojies visumā" Olaines novadā" –
332 eiro;
- Helēnas Marijas Jēģeres un Kristas
Violas Vanagas (Olaines 1. vidusskola,
vadītāja Līga Gulbe) projektam
"Seminārs "Izplāno! Dari!
Radi Latviju!"" – 487 eiro;
- Vaira Stramkaļa un Kristas Violas
Vanagas (OJC "Popkorns", vadītāja
Karīna Segruma) projektam
"Jauniešu iepazīstināšana ar valsts
e-pakalpojumiem, to izmantošanu,
līdzdalību valsts pārvaldes un
sabiedrības procesos" – 120 eiro;
- Brigitas Mednes (Olaines Vēstures
un mākslas muzejs, vadītāja Inta
Konošonoka) projektam "Prast
saprasties" – 600 eiro;
- Betijas Griķes un Agneses Ritumas
(Olaines 1. vidusskola, vadītāja Liene
Dreimane) projektam "Es gribu būt
Eiropas Parlamenta deputāts!" –
495 eiro.
• Apstiprināt zemes dārzkopības
sabiedrībā (turpmāk d/s) "Lazdas"
Nr. 2711, Jāņupē, 0,0754 ha platībā
2019. gada 12. marta atsavināšanas
izsoles protokolu.
• Atsavināt publiskā izsolē pašvaldībai
piederošo zemi d/s "Plakanciema Egles"
Nr. 207, Vaivados, Olaines pagastā,
Olaines novadā, kadastra apzīmējums
8080 016 0767, 0,0644 ha platībā; d/s
"Bitīte-2" Nr. 30, Galiņos, Olaines pagastā,
Olaines novadā, kadastra apzīmējums
8080 011 0278, 0,0596 ha platībā;
d/s "Ielieči-2" Nr. 64, Rājumos, Olaines
pagastā, Olaines novadā, kadastra
numurs 8080 015 0441, kadastra
apzīmējums 8080 015 0441, 0,0702 ha
platībā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
pašvaldības mājaslapas
www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".
• Atsavināt sešus zemesgabalus
d/s ("Vaivadi", "Liepas", "Ostinieks",
"Rīga" (divi zemesgabali), "Ceriņi-M"),
apstiprināt tiem pirkuma maksu
un noslēgt pirkuma līgumu ar to
nomniekiem.
• Atsavināt dzīvokli Kūdras ielā 13,
Olainē, apstiprināt pirkuma maksu un
noslēgt pirkuma līgumu ar dzīvokļa
īrnieku.

• Piešķirt 2446,98 eiro dzīvokļa Stacijas
ielā 34-23, Olainē, remontam.
• Ierakstīt Rīgas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā uz pašvaldības
vārda dzīvokļus – Stacijas ielā 34-23,
Olainē; Skolas ielā 2-65, Olainē.
• Slēgt līgumu par medību tiesību
nodošanu biedrībai "Mednieku klubs
Dalbe" pašvaldības tiesiskajā valdījumā
esošajā nekustamajā īpašumā "Misas
polderis" (12,1365 ha platībā) uz
10 gadiem.
• Apstiprināt trīs zemes ierīcības
projektus – nekustamajam īpašumam
"VEF-Baloži" Nr. X, Medemciemā;
nekustamajam īpašumam d/s "Rīts"
Nr. Y, Medemciemā; nekustamajam
īpašumam "Z" Pārolainē. Noteikt katra
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus,
apgrūtinājumus un plānoto adresi.
• Olaines novada pašvaldības dzīvokļu
jautājuma risināšanā sniedzamās
palīdzības pirmās kārtas reģistrā
reģistrētas divas personas.
• Olaines Sociālās aprūpes centrā
uzņemtas divas personas.
• Grozīt Olaines novada domes
2017. gada 23. augusta sēdes lēmuma
"Par Olaines novada domes un
pašvaldības ētikas komisiju"
(3. prot., 26. p.) 1. punkta
1.3.5. apakšpunktu, izsakot to šādā
redakcijā: "1.3.5. Īpašuma un juridiskās
nodaļas juriste – Aiva Leja".
• S. P. ierādīta vieta sociālajā istabā
Zemgales ielā 31, Olainē.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo nekustamo īpašumu
"Mazirbītes" Jaunolainē par zemes
pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
atsavināmo nekustamo īpašumu "Vistiņu
ceļš" Jaunolainē par zemes pirkuma
līgumā uzrādīto pirkuma maksu.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamā īpašuma zemes daļu
(0,3077 ha platībā) "Pavasaris_OL" Viršos,
piekrist, ka A. S. iegūst šo zemi īpašumā.
• Piekrist, ka G. V. iegūst zemi īpašumā
Drustu gatvē, Olainē.
• Piekrist, ka SIA "Jūras finanses" iegūst
īpašumā zemi d/s "Puriņi", Jāņupē.
• Piekrist, ka Ļ. K. iegūst īpašumā zemi
d/s "Vizbuļi-2", Jāņupē.
• Piekrist, ka A. D. iegūst īpašumā zemi
d/s "Vīksnas", Jāņupē.
• Iznomāt R. B. zemesgabala ¾
domājamo daļu Pionieru ielā 66,
Jaunolainē.
• Atļaut Denisam Truslem savienot
Olaines novada pašvaldības policijas
inspektora amatu ar SIA "Power Time"
trenažieru zāles administratora amatu.
• Noteikt Olaines novada domes un
komiteju sēžu darba grafiku 2019. gadā
no aprīļa līdz decembrim:
- 1. domes sēdes notiek trešdienās
plkst. 15.00:
22. maijā, 19. jūnijā, 24. jūlijā,
28. augustā, 25. septembrī, 23. oktobrī,
27. novembrī, 18. decembrī;
- 2. Finanšu komitejas sēdes notiek
trešdienās plkst. 15.00:
15. maijā, 12. jūnijā, 17. jūlijā,
21. augustā, 18. septembrī, 16. oktobrī,
20. novembrī, 11. decembrī;
- 3. Attīstības un komunālo jautājumu
komitejas sēdes notiek otrdienās
plkst. 15.00:
14. maijā, 11. jūnijā, 16. jūlijā,
20. augustā, 17. septembrī, 15. oktobrī,
19. novembrī, 10. decembrī;
- 4. Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēdes notiek
trešdienās plkst. 15.00:
8. maijā, 5. jūnijā, 10. jūlijā, 14. augustā,
11. septembrī, 9. oktobrī, 13. novembrī,
4. decembrī.

• Piekrist, ka I. I. iegūst īpašumā ½
domājamo daļu no zemes d/s "Atlantika",
Jāņupē.
• Piekrist, ka N. Š. iegūst īpašumā zemi
d/s "Rīga", Jāņupē.
• Piekrist, ka I. B. iegūst īpašumā zemi
d/s "Vīksnas", Jāņupē.
• Piekrist, ka V. F. iegūst īpašumā zemi
d/s "Vasara", Viršos.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
Olaines novada teritorijā atsavināmo
nekustamo īpašumu "Daces" Jaunolainē.

Pateicība
Olaines, Zeiferta ielas 14. nama
iedzīvotāji izsaka pateicību
ilggadējai mājas vecākajai
Benitai Edītei Smiltniecei
par rūpīgu, krietnu un atbildīgu
attieksmi veicot uzticētos
pienākumus vairāk kā desmit
gadu garumā.
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Pasākumi Olaines novadā maijā
KAD

KAS

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)
04.05. plkst. 11.00

Baltā galdauta svētku vēlās pankūku brokastis un kūku konkurss

Jaunolaines Kultūras namā

04.05. plkst. 14.00

Baltā galdauta svētki – "Nāc pie manis pagalmā!", kopīgas dziesmas
ar BVA "Olaines cālīši", aizmirstas un jaunas spēles ģimenes lokā,
cienāšanās ar līdzi paņemtajiem gardumiem

Parkā pie Olaines Kultūras nama

04.05. plkst. 17.00

Koncertprogramma "Es noviju zelta kroni"

Olaines Kultūras namā

05.05.
plkst. 12.00 un 15.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvam "Janita" 20 gadu jubilejas
koncertuzvedums "Viss tavā sirdī"
(ieeja ar ieejas kartēm, tās var izņemt Olaines Kultūras namā no 25.04.)

Olaines Kultūras namā

10.05. plkst. 19.00

Dziedošo ģimeņu Mātes dienas koncerts "Māmiņ, es vienmēr būšu…"

Olaines Kultūras namā

11.05. plkst. 11.00

Jauno vokālistu un popgrupu konkurss "Pavasara balsis 2019"
(skatītājiem ieejas maksa 2 eiro; vairāk informācijas www.olaineskultura.lv)

Olaines Kultūras namā

11.05. plkst. 18.00

JDK "Kalējs" koncerts

Jaunolaines Kultūras namā

12.05. plkst. 15.00

Mātes dienas koncerts

Jaunolaines Kultūras namā

15.05. plkst. 19.00

Olaines 2. vidusskolas projekts. Izrāde – mūzikls "Sprīdītis"

Olaines Kultūras namā

16.05. plkst. 15.30

Jauniešu olimpiāžu dalībnieku sveikšana

Olaines Kultūras namā

18.05. plkst. 14.30

Starptautiskais deju festivāls "Es nopīšu dejas pīni"

Olaines Mežaparka estrādē

22.05. plkst. 18.30

Multfilma "Lote un pazudušie pūķi"

Jaunolaines Kultūras namā

25.05. plkst. 11.00
26.05. plkst. 02.00

Novada svētki. "Svētki, kas vieno". Olaines novadam 10
(vairāk informācijas www.olaineskutlura.lv)

Olaines Mežaparkā

31.05. plkst. 23.00

Brīvdabas kino sezonas atklāšana

Olaines Mežaparka estrādē

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
04.05.–05.05.

Olaines novada atklātais kauss tenisā "Pavasaris 2019"

Olaines stadionā, tenisa kortos

08.05.

Orientēšanās sacensības "Magnēts"

Olainē

11.05.

Olaines rogainings

Jaunolaines Sporta namā

12.05.

Olaines novada Atklātais badmintona čempionāts bērniem un
jauniešiem

Jaunolaines Sporta namā

11.05.–12.05.

"Šaha pavasaris 2019" bērniem un pieaugušajiem

Olaines Sporta namā

Novada svētkiem veltītie sporta pasākumi – "Bombball",
"Olaines apļi", inline sezonas atklāšanas turnīrs
Olaines novada atklātais galda tenisa komandu čempionāts
"Baltā bumbiņa 2019"

25.05.
25.05.

Olainē

Mūsu novadā ir par desmit
diplomētām auklītēm vairāk
Pēc iedzīvotāju pieprasījuma
Olaines Pieaugušo izglītības
centrs noorganizēja kursu "Bērnu aprūpes pamati". Tas ir sagatavošanas kurss aukles darbam.
Uz kursu pieteicās un to sekmīgi
pabeidza desmit Olaines dāmas.
Kursi notika divas sestdienas un
divas svētdienas, un šīs zināšanas varēja apgūt arī strādājošas
personas, netraucējot pamata
darbam.
Programmā paredzēto materiālu kursantes apguva Rīgas
Starptautiskā mācību centra
pasniedzējas Ingrīdas Šēlas vadībā. Viņa ir ar milzu rūdījumu,
strādājot valsts bērnu iestādēs,
kā arī ģimenēs gan Latvijā, gan
ārzemēs, turklāt ar ilgu pieredzi
lektores darbā.
Kurss ietvēra spēļu elementu
apguvi, informāciju par bērna
ēdināšanu un veselību, labu ieradumu ieaudzināšanu un auklītes tiesību un pienākumu juridisko aspektu.
Saņemot diplomus, kas dod iespēju strādāt visā Eiropas Savienībā, dāmas bija priecīgas par
vēl vienu iespēju sevi realizēt
darba tirgū.
Rudīte Babra
Pieaugušo izglītības centra
vadītāja

Jaunolaines Sporta namā

PASĀKUMI
Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienas
pasākums Lestenē (iepriekšēja pieteikšanās līdz 03.05.2019.
Lestenē
pa tālr. 28209466 (Ausma))
Valmieras teātra izrādes apmeklējums – "Vidzemnieki" pēc
R. Blaumaņa nepabeigtajām novelēm (iepriekšēja pieteikšanās
Valmierā
līdz 07.05.2019. pa tālr. 29192247 vai 25877788)
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos un
www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!

08.05.

31.05.

Jaudīgi
Jaunieši
Jaunolainē

Jauniešiem!

Apmeklē pašvaldības tīmekļvietni jauniešiem www.olainesjauniesiem.lv un uzzini par
maija aktivitātēm OJC "Popkorns" un Jaunolainē, kur katru trešdienu notiks aktivitātes
jauniešiem projekta "Jaunatnes darbs jaudīgai Jaunolainei" ietvaros.

Sirsnīgi sveicam aprīlī
dzimušos novada jubilārus!
Novēlam labu veselību un
izbaudīt visu labo, cēlo un
skaisto!

Dzimtsarakstu nodaļā martā
noslēgtas 8 laulības.
Sirsnīgi sveicam jaunās
ģimenes!

2019. gada martā mūžībā aizgājuši (uzvārds, vārds, dzimšanas datums)
Potapenco Eugenia – 01.11.1922.
Vahere Vija Antonija – 10.09.1948.
Bulatovs Jerastijs – 10.11.1929.
Ļutijs Viktors – 11.02.1937.
Krickis Vjačeslavs – 11.04.1971.
Grinbergs Ints Ģirts – 14.05.1944.
Stanuļeviča Leokadija – 15.04.1939.

Ančuka Sofija – 16.02.1938.
Zīle Anna – 18.03.1929.
Keisels Heronims – 18.08.1928.
Gertsons Aldis – 19.07.1935.
Ratušnijs Mihails – 20.11.1941.
Kaļķe Ilga – 22.06.1960.
Pišinska Albertina – 22.11.1934.

Novakovska Zofija – 25.07.1936.
Ozoliņa Irina – 28.01.1944.
Daģe Ārija – 29.12.1924.
Graudiņa Ņina – 30.07.1936.
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines domes vēstis". Foto Miervaldis Šteinbergs, pašvaldības arhīvs, SIA "Maijrozes",
biedrība AFA "Olaine". Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: pasts@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 27838129.

2019. gada martā
piedzimušas 7 meitenītes
un 4 puisīši.
Lai mīlestība, prieks un
veselība jūsmājās!
Informācija sagatavota saskaņā
ar Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Rīgas 1. nodaļas 2019. gada
18. aprīlī sniegtajiem datiem.

