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Baltijā

Izsoles,
lēmumi, vakances

Dzērveņu festivāls 2019
18.–21. septembrī, Olaines Mežaparkā
Programma
18. septembrī “Meža burvība”

17.00–21.00 Popkorna skvērā
(sliktu laikapstākļu gadījumā – Olaines Kultūras namā)
• zīmējumi smiltīs sadarbībā ar “Smilšu lampām” –
aktivitātes ģimenēm
• skaņu meditācija “Pelde gongu skaņās kopā ar Ingu Rancāni”
• radošās darbnīcas – sapņu ķērāji, mandalas un akmentiņu
apgleznošana

19. septembrī

• 19.00–21.00 “Meža restorāns” sadarbībā ar “Bhalu”.
Vietu skaits ierobežots. Dalības maksa – 5 eiro.
Iepriekšēja pieteikšanās no 10.09. plkst. 9.00–17.00
pa tālr. 29143922
• 19.00–20.00 “Kokļu koncerts mežmalā”.
Spēlē Baldones kokļu ansamblis “Kvēle”
(sliktu laikapstākļu gadījumā – Olaines Kultūras namā)

Zināt, uzzināt, mācīt un mācīties!

Veiksmīgu
jauno mācību gadu!
Olaines novada pašvaldība

27. augustā Jaunolaines Kultūras namā norisinājās Olaines
novada izglītības iestāžu pedagogu konference, kura
vienkopus pulcēja gandrīz 200 novada pedagogus no
vispārējās izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestādēm
un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm.
Pirms jaunā mācību gada uzsākšanas novada pedagogiem bija
iespēja satikties, lai svinīgā gaisotnē smeltos jaunas zināšanas,
informāciju un iedvesmu jaunajam darba cēlienam. Kā arī tika
sveikti pedagogi – jubilāri, kuru darba stāžs Olaines novada
izglītības iestādēs pārsniedz 10 gadus un kuri iepriekšējā
mācību gadā svinējuši skaistas dzīves jubilejas.
Konferencē piedalījās divi lektori – Latvijas Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un
informācijpratības katedras vadītāja Guna Spurava, kura
klātesošos iepazīstināja ar bērnu un pusaudžu medijpratību
Latvijā, un apzinātības prakses eksperts un psihoterapeits
Ansis Jurģis Stabingis, konferences dalībniekiem piedāvājot
skatījumu uz dažādām cilvēka dzīves jomām no apzinātības
perspektīvas.
Konferences atklāšanā piedalījas Olaines Mūzikas un mākslas
skolas koklētāju ansamblis "Dzirksts".
Olaines novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļa

Amatnieku un
mājražotāju
tirdziņš
Dzērveņu festivāls
21.09.2019.
Laiks: 12.00–17.00
(tirgotāju ierašanās
no 11.00; teritorijas
atbrīvošana līdz 17.30)
Vieta: Mežaparka
promenāde, Olaine
Pieteikties:
elektroniski, rakstot uz
pasts@olaine.lv, vai
klātienē Olaines novada
domes Apmeklētāju
centrā pašvaldības darba
laikā.
Pieteikšanās:
līdz 16. septembrim
Papildu informācija:
Olaines novada
uzņēmējdarbības atbalsta
centrā, zvanot pa tālr.
29417886 vai rakstot uz
onuac@olaine.lv

20. septembrī Meža kino vakars

20.00
• video rullīši par dzērveņu audzēšanas un vākšanas tehnoloģijām
• animācijas filma “Meža sargi”
• spēlfilma “Šāviens mežā” (1983)

21. septembrī “Dzīvojam zaļi!”

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Olaines Mežaparka promenādē
12.00–17.00 tirdziņš
12.00–13.00 zibakcija “Ar savu maisiņu uz tirgu!”
Olaines Mežaparkā
12.00–17.00 informatīvā nojume “Dzīve bez atkritumiem”
(sadarbībā ar “Zero Waste Latvija”)
12.00–17.00 spēles, stafetes, radošās darbnīcas un citas
aktivitātes “Iepazīsti atkritumu šķirošanu un pārstrādi kopā ar
“Nordic Plast” un “Latvijas Zaļo punktu””
12.00–17.00 radošās darbnīcas
(sadarbībā ar “Zero Waste Latvija”)
14.00–16.00 informācijas telts Olaines Mežaparkā
“Ogu medības”
Olaines Mežaparka estrādē
12.30–13.50 Olaines Mežaparka estrādē Roberto Meloni un
grupas “Rīgas viļņi” koncerts
15.00–17.00 jaundzimušo sveikšanas pasākums
17.30–19.00 kulinārijas šovprogramma “Itālija+Brazīlija=Latvija”
19.00 Ogu medību loterija un izloze
19.30 grupas “Dagamba” koncerts
21.00 “Transleiteris”
22.00–23.00 “Meža disko ballīte”

Vairāk informācijas: www.olaine.lv, www.olaineskultura.lv
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Intervija: atmiņas, vēsture, aktualitātes

Četri miljoni tīras laimes
Ar jaunām mācību programmām un jaunu vadību savu 25. jubileju nākamajā mācību gadā
svinēs Olaines Mūzikas un mākslas skola. Pieprasījums pēc tās aug ik gadu.

Bet ar Olaini mana ģimene ir
cieši saistīta jau vairāk nekā 20
gadu – kopš 1998. gada vasaras.
Visa mūsu dzīve – darba gaitas, brīvais laiks, atpūta kopā ar
bērniem – ir bijusi un ir saistīta
ar Olaines novadu. Uzskatu sevi
par īstu Olaines patrioti, jo esmu
redzējusi, kā attīstās pilsēta un
novads, topot par ļoti patīkamu,
modernu un ērtu vietu dzīvošanai. It īpaši jau ģimenēm ar bērniem. Mani draugi, kas iebrauc
šeit pirmo reizi, parasti ir ļoti
pārsteigti par to, cik te viss glīts
un sakopts. Tāpēc uzskatu Olaini
par mazu pērlīti Rīgas pievārtē.
Kas Olainei piešķir šo
“pērlīgumu”?
Sakārtotā infrastruktūra, tas, ka
daudz ir domāts par ģimenēm,
ka šeit attīstās kultūras dzīve, arī
cilvēki. Tas viss kopā.

Uzskatu Olaini
par mazu pērlīti
Rīgas pievārtē

Tagad strādājat pavisam cita
tipa izglītības iestādē. Ko šeit
īsti māca, un – kam?
Mūzikas un mākslas skolā mācās
paši talantīgākie un spējīgākie
bērni, kas nāk pie mums pēc
stundām un apgūst mūzikas
teoriju, instrumentu spēli, kolektīvās muzicēšanas prasmes vai
vizuāli plastiskās mākslas veidus. Mums ir flautas, klarnetes,
saksofona, trompetes, mežraga,
sitamo instrumentu, klavieru,
vijoles, čella, akordeona un eifonija spēles klases, kā arī mākslas

mantas Čipinskas vadībā. Mūsu
lepnums ir arī skolas pūtēju orķestris ar diriģenti Māru Lemkenu (Lemken). Kameransambļi no
konkursiem Madlienā, Nīcā un
Liepājā atveduši godalgas. Par
to pateicīgi esam pedagoģēm
Anitai Rullei, Olgai Zujevičai,
Larisai Rabeckai, Ainai Circenei-Baumanei, Dianai Suminai
un Valerijai Koževņikovai.
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Kādu atceraties pašu sākumu
Olainē, 1998. gadu?
Sākums bija ļoti grūts, jo nevienu šeit nepazinām. Viss svešs.
Gāju meklēt darbu – vispirms uz
skolu, bet tur tolaik skolotājus
nevajadzēja, un tad uz bērnudārzu. Devos uz “Zīli”, no kurienes mani novirzīja uz “Ābelīti”.
Tur sākās manas darba gaitas
pirmsskolas izglītības iestādēs, kas kopumā ilga 20 gadus.
Līdz pagājušajam gadam, kad
mani uzaicināja uz Mūzikas un
mākslas skolu. 12 gadus biju
skolotāja “Ābelītē”, kur strādāju
logopēdiskajā grupā. Manā atbildībā bija arī bērni ar īpašām
vajadzībām, kas prasīja ne tikai
īpašas zināšanas, bet arī īpašu
uzmanību un milzīgu enerģiju.
Vienmēr ir palīdzējis tas, ka man
ļoti patīk strādāt gan skolā, gan
bērnudārzā. Šī patikšana bija
mans galvenais balsts gan “Ābelītē”, gan “Zīlē”, kur es nostrādāju
vēl astoņus gadus, pēdējo gadu
kā bērnudārza vadītājas vietniece. Laikam jau esmu palikusi atmiņā kā laba skolotāja, jo vēl tagad – uz ielas, autobusā – jauni
cilvēki nāk klāt un sveicina. Tas
dod ļoti lielu gandarījumu un arī
spēku turpināt.

nodaļa. Bērni nāk pēcpusdienā,
sākumā uz pāris stundām divas
reizes nedēļā, bet vecākajās klasēs jau dažkārt uzkavējas līdz
pat vēlam vakaram.
Jāuzsver, ka bērni šeit tiek uzņemti konkursa kārtībā, jo skola
nav tik liela – visiem gribētājiem
pagaidām vietu atvēlēt nevaram. Ceru, ka tas mainīsies, jo
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Cik sen esat saistīta ar Olaini,
kā te nonācāt?
Abi ar vīru esam no Sēlijas, no
Jēkabpils puses. Esmu no īstām
lauku mājām, tāpēc viss, kas
saistīts ar dabu un laukiem, man
aizvien vēl ir ļoti tuvs. Pie dabas
varu atpūsties, ar to saistās mani
hobiji. Mācījos Zasas vidusskolā,
vēlāk Daugavpils Universitātē,
kur ieguvu bakalaura un maģistra grādu bioloģijā un mājturībā. Vēlāk bija iespēja iegūt otru
augstāko izglītību – pirmsskolas
izglītības skolotāja specialitātē. Pēc universitātes četrus gadus biju bioloģijas, mājturības
un dabaszinību skolotāja savā
dzimtajā pusē. Tas bija laiks, kad
laukos izdzīvot bija ļoti grūti, –
bija jau piedzimuši pirmie divi
dēli, un, kad vīrs tika pie darba
Rīgā, bijām spiesti pārcelties. Divus gadus pavadījām pilsētā.

Cik plaša ir Jūsu ģimene?
Mums ir, kā paši sakām, četri miljoni. Trīs dēli – Dāvis, Klāvs, Edvarts – un meita Lauma.
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Olaines
Mūzikas
un
mākslas skolas direktora vietnieci Ilutu Vuškāni tiekamies dienu pirms plašajiem
“Baltijas ceļa” trīsdesmitgades
pasākumiem. Šīs augusta dienas
ilggadējai Olaines pirmsskolas
izglītības iestāžu “Ābelīte” un
“Zīle” skolotājai ir īpašas arī kāda
cita iemesla dēļ – tieši pirms
gada viņa pieņēma Mūzikas un
mākslas skolas aicinājumu kļūt
par direktora vietnieci izglītības
jomā. Šobrīd skolā ir jauna vadības komanda, jo arī tās direktors
Viesturs Lazdiņš darbu te sāka
aptuveni pirms gada.

pašvaldība ir iecerējusi būvēt atsevišķu Mūzikas un mākslas skolas ēku. Piemēram, kokles, čella
un klavieru klasē šajā mācību
gadā mēs varam katrā uzņemt
tikai pāris bērnu. Trompetes klasē ir tikai viena brīva vieta.
Kopumā šeit mācās aptuveni
200 bērnu un dažādus priekšmetus pasniedz 25 pedagogi.
Pēc šīs skolas bērni ir apguvuši
profesionālās ievirzes programmas un var turpināt mācīties
mūzikas un mākslas vidusskolās,
vēlāk – studijas akadēmijā. Un
tādi bērni ir, piemēram, mūsu
skolas absolvente Viktorija Žukova mācās Mūzikas akadēmijā.
Audzēkņi piedalās arī
konkursos?
Protams! Aizvadītajā mācību gadā koklētāju ansamblis
“Dzirksts” ieguva 1. vietu konkursā “Rīgas stīgas”, arī starptautiskā konkursā Šauļos 1. vietu.
Milzīgs paldies skolotājai Andai
Eglītei. Skolotāja Gunta Supes
eifonija spēles audzēknis valsts
konkursā ieguva 2. vietu. Ar labiem panākumiem starptautiskos konkursos Itālijā, Lietuvā un
Igaunijā startējuši akordeona
spēles audzēkņi pedagoģes Sa-

Notiek arī regulāra koncertdarbība – mūsu audzēkņi ar koncertprogrammām dodas ciemos
uz Olaines pilsētas un novada
pirmsskolas izglītības iestādēm,
vairākas reizes gadā tiek organizēti koncerti vecākiem. Man personīgi ir milzīgs gandarījums, ka
redzu savus bijušos audzēkņus,
kas ir atnākuši uz šo skolu. Jo
viņos taču ir daļiņa arī no manis!
Jūsu pašas bērni arī te ir
mācījušies?
Abi vecākie dēli ir beiguši Jelgavas Mūzikas vidusskolu. Dāvis
apguvis trompetes spēli, bet
Klāvs ir ieguvis saksofonista un
ansambļa vadītāja specialitāti.
Joprojām saistīts ar mūzikas pasauli, muzicē Raita Ašmaņa vadītajā Jelgavas novada jauniešu
bigbendā. Iespējams, nākotnē
kļūs par mūzikas skolotāju. Abi
jaunākie bērni Lauma un Edvarts mācās šajā skolā flautas un
sitaminstrumentu klasē. Jāsaka,
ka arī mūsu senči ir bijuši saistīti ar mūzikas pasauli. Iespēju
tajos laikos, protams, bija daudz
mazāk, tāpēc ir pietrūcis profesionālās izglītības. Bet interese
un patikšana ir saglabājusies un
nodota nākamajām paaudzēm.

Kad šī skola ir atvērta?
Nākamajā mācību gadā mūsu
skola svinēs 25 gadu jubileju –
šajā laikā ir spilgti pierādījies tas,
ka pēc šādas mācību iestādes
ir liela vajadzība. Tā ir pieprasīta kā vērtīgs starta punkts, lai
pārliecinātos par bērnu spējām
un profesionāli pilnveidotu tās
jau nākamajiem mācību posmiem. Manuprāt, ļoti būtisks
papildinājums pamata izglītības
programmai, kas ļauj bērnam un
vecākiem saprast, izvēlēties pareizāko profesionālās attīstības
virzienu.
Tāpēc esam ļoti gandarīti, ka
šajā mācību gadā mēs uzsāksim
jaunu programmu “Mūzikas un
mākslas ābecīte”, kas paredzēta
bērniem jau no sešu gadu vecuma un palīdzēs apgūt mūzikas un mākslas pamatprasmes,
kā arī sagatavoties mūzikas vai
mākslas apgūšanai nopietnākā
līmenī. Būs divas jaunas grupas:
viena sešgadniekiem, otra – pirmo un otro klašu skolēniem. Šī
būs daļa no interešu izglītības
programmas, taču atšķirībā no
citām interešu izglītības programmām šīs abas varēs apmeklēt bez maksas.
Kas apmeklē interešu
izglītības programmas?
Interešu izglītības programmas
– mūzikas instrumentu stundas
un vizuālās mākslas stundas –
regulāri apmeklē aptuveni 25–
30 cilvēku. Piedalās gan bērni
un pusaudži, gan arī pieaugušie.
Tās ir maksas programmas, maksā 32 eiro mēnesī. Šogad arī šajā
virzienā mums būs jaunas programmas – mākslinieciskie pētījumi, 3D tehnoloģijas un animācija. Interešu izglītībai arī ir liels
potenciāls, jo tas sniedz iespēju
uzzināt, iemācīties ko jaunu, kā
arī pavadīt laiku kopā ar domubiedriem. Hobiji taču tuvina.
Kas, Jūsuprāt, ieliek pamatu
jaunajā cilvēkā?
Uzskatu, ka pamata akmens ir
ģimene, bet skolotāji – tādi kā
stūrakmeņi. Uz tā visa vienlaikus
balstās jaunā cilvēka dzīve. Un
skolotāja darbs noteikti ir misija, nevis tikai darbs no tikiem
līdz tikiem. Jo te nevar piecelties
un aiziet. Šis darbs “nāk līdzi” uz
mājām – domās, sapņos, reizēm
kādos nepabeigtos rakstu darbos. Tas ir klātesošs visu laiku.
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Olaines novada uzņēmējs

“Smalkais muslis” realizē projektu

Šī

gada jūlijā Pārolainē, Olaines novadā, SIA “Smalkais
muslis” ražotnes teritorijā atklāja
pasākumu telti.
Projekts “Smalkais muslis” īstenots ar mērķi attīstīt vietējo
tūrismu Olaines novadā. Projekta ietvaros ir nopirkta 18 m2
liela telts, kas ļauj veiksmīgāk un
plašāk uzņemt viesus, apmeklēt
ražotni, degustēt un iegādāties
“Smalkā mušļa” produkciju, piedalīties produkta meistarklasēs
un citos rīkotajos pasākumos
ražotnes teritorijā. Projekta ietvaros nopirkta arī tehnika –
divi smalcinātāji “Robot Coupe
Blixer 3” –, kas palīdzējusi uzsākt
ražošanu un tagad tiks izmantota arī meistarklasēs: katrs dalībnieks varēs samalt savu “Smalko
musli” un iepakot līdzņemšanai.
Projekts īstenots ar Eiropas finansējuma atbalstu LEADER
programmas ietvaros.

Projekta pieteikums sagatavots
un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Pierīgas
partnerība” sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas
2015.–2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesnieg-

vietējās attīstības stratēģiju” ar
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai finansējumu un
70% līdzfinansējumu. Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

šanas 1. kārtā. Projekts īstenots
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
pasākumā “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas

Vairāk informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Jūrmalas Biznesa inkubators piesaka
2019. gada rudens uzņemšanu

L

atvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jūrmalas Biznesa inkubators izziņo
2019. gada rudens uzņemšanu
un aicina jaunos uzņēmējus un
biznesa ideju autorus pieteikties
pirmsinkubācijas vai inkubācijas
programmai.

No 2019. gada 30. augusta līdz
20. septembrim notiks pieteikumu pieņemšana dalībai
pirmsinkubācijas un inkubācijas programmā LIAA Jūrmalas
Biznesa inkubatorā. Pieteikumus varēs iesniegt arī klātienē
jaunrades festivālā “iNOVUSS”
Biznesa inkubatoru koprades terasē, kā arī elektroniski, nosūtot
elektroniski parakstītu pieteikumu uz adresi: liaa@liaa.gov.lv
līdz 2019. gada 20. septembra
plkst. 23.59. Interesenti aicināti
apmeklēt infostundu Mārupes
Biznesa vēstniecībā (Jelgavas
ceļš 3, Tīraine, Mārupes novads)
5. septembrī plkst. 16.00.
Pirmsinkubācijas programma ir
piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas
izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā
tā sniedz dalībniekiem visu nepieciešamo savas biznesa idejas
attīstīšanai – aprīkotas darba telpas, mentoru un citu uzņēmēju
atbalstu, seminārus un mācības
par dažādām uzņēmējiem sais-

tošām tēmām, kas palīdz risināt
viņu biznesa izaicinājumus, kā
arī vērtīgus kontaktus un dalību
lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā.
Inkubācijas programmā papildus pirmsinkubācijas atbalstam
dalībnieks saņem 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei,
piemēram, grāmatvedībai, telpu
nomai, dizainam, mārketingam,
tehnoloģiskajām konsultācijām
un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām
u. c. Tāpat iespējams iegūt grantu līdz 10 000 eiro pakalpojuma
izmaksu segšanai un līdz 5000
eiro ražošanas iekārtu un izejmateriālu izmaksu segšanai.
Inkubācijas programmā aicināti
pieteikties uzņēmumi, kuri nav
reģistrēti ilgāk par trim gadiem.
Jūrmalas Biznesa inkubatorā
šobrīd ir 64 dalībnieki, no tiem
38 uzņemti inkubācijas programmā un 26 testē savas idejas
dzīvotspēju
pirmsinkubācijas
programmā.
Dalībnieku vidū ir tādi uzņēmumi kā vegānu kosmētikas zīmols
“Vegan Fox”, ēdamās kafijas
zīmols “Coffe Pixels”, dabisku
sīrupu un saldumu ražotājs “Gi
Line”, interaktīvās sejas kustību
spēles un palīga logopēdiem
darbā ar bērniem “CheeksUp”
izstrādātāji,
energoefektīvu
moduļu māju ražotājs “Scandi

Home”, uzņēmums “Smalkais
muslis”, kas ražo universālu
musli brokastu un konditorejas
izstrādājumu
pagatavošanai,
iekārtas propāna gāzes izmantošanai dīzeļa dzinējos izstrādātāji “Artusystem”, komunikāciju
prasmju attīstīšanas platforma
“Asya”, kostīmu tērpu ražotāji
“Divendi” un citi uzņēmumi.
LIAA biznesa inkubatoru mērķis
ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu
un konkurētspējīgu uzņēmumu
izveidi un attīstību, nodrošināt
fiziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo vidi, koprades telpu,
jauno uzņēmēju kopienu, konsultācijām, mācībām, tīklošanās
pasākumiem par vispārīgiem
uzņēmējdarbības jautājumiem,
mentoru atbalstu un līdzfinansējumu biznesa attīstībai. LIAA
biznesa inkubatori ir finansēti
ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

Grantu programmā
“(ie)dvesma” šogad jaunajiem
uzņēmējiem būs pieejami
80 000 eiro

P

ievienojoties diviem jauniem partneriem – Ropažu
un Stopiņu novadam –, kopējais
jaunajiem uzņēmējiem pieejamo grantu apmērs programmā
“(ie)dvesma” šogad ir pieaudzis
līdz 80 000 eiro. Programmas
“(ie)dvesma” grantus varēs saņemt gan jau strādājoši uzņēmumi, gan vēl neīstenotu
biznesa ideju autori. Projektu
pieņemšana sāksies 2. septembrī, bet jau šobrīd programmas
īstenotāji aicina visus interesentus iepazīties ar konkursa nosacījumiem.
Grantu programmas aizsācējiem
un iepriekšējā gada sadarbības
partneriem – “SEB bankai”, Jūrmalas pilsētai, Mārupes, Olaines,
Ķekavas un Siguldas novadam –
šogad pievienojies arī Ropažu
un Stopiņu novads, paplašinot
grantu programmas darbības
teritoriju un finansējuma apjomu. Katrs no partneriem piešķirs
10 000 eiro finansējumu, uz kuru
varēs pretendēt uzņēmumi, kas
veic vai plāno veikt saimniecisko
darbību kādā no septiņām grantu programmā iesaistītajām pašvaldībām, un uzņēmumi, kuri ir
dibināti pirms ne vairāk kā trim
gadiem.
Maksimālā naudas summa vienam grantam ir 10 000 eiro, un
šogad plānots izsniegt vismaz
astoņus grantus. Granta līdzekļus varēs izmantot saimnieciskiem mērķiem esošā biznesa
attīstīšanai vai arī jauna uzņēmuma izveidei, lai uzsāktu savu
biznesu.

Projektu pieņemšana sāksies
2. septembrī, un tā noslēgsies
30. septembrī. Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija,
kuras sastāvā būs uzņēmējdarbības profesionāļi un pašvaldību pārstāvji. Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana
notiks 14. novembrī.
Pirms projektu iesniegšanas
katrā no pašvaldībām notiks seminārs, lai palīdzētu jaunajiem

Tuvākie semināri
Vairāk par LIAA biznesa
inkubatoriem:
inkubatori.magneticlatvia.lv,
jurmala@liaa.gov.lv,
tālr. +371 62401097

uzņēmējiem labāk sagatavoties
dalībai grantu programmā.
Žūrijas komisijā darbosies pārstāvji no “SEB bankas”, Jūrmalas
pilsētas domes, Ķekavas novada
pašvaldības, Mārupes novada
domes, Olaines novada pašvaldības, Siguldas novada pašvaldības, Ropažu novada pašvaldības, Stopiņu novada domes,
attīstības finanšu institūcijas
“Altum”, Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras Jūrmalas
Biznesa inkubatora, Jūrmalas
pilsētas domes Uzņēmēju konsultatīvās padomes, biedrības
“Ķekavas novada uzņēmēju padome”, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras, Mārupes
novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes, nodibinājuma “Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs”,
Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes, biedrības
“Ropažu novada uzņēmēji” un
biedrības “Stopiņu novada uzņēmēju biedrība”.
Saņemto pieteikumu atlase notiks četrās kārtās, izvērtējot gan
to atbilstību programmas kritērijiem, gan biznesa plānu un idejas potenciālu, kā arī dalībnieku
prezentācijas un atbildes uz žūrijas jautājumiem.
Grantu programma “(ie)dvesma” tika uzsākta 2017. gadā.
No vairāk nekā 30 saņemtajiem
projektiem žūrija atlasīja sešus
grantu ieguvējus, kopumā tiem
piešķirot 40 000 eiro. Savukārt
2018. gadā no vairāk nekā 50 saņemtajiem projektiem žūrija atlasīja septiņus grantu ieguvējus,
kopumā piešķirot 60 000 eiro.
Plašāka informācija par grantu
programmu un tajā atbalstītajiem projektiem pieejama
www.seb.lv/iedvesma.
Ieva Bethere,
“SEB bankas” Uzņēmumu
segmenta komunikācijas
vadītāja, tālr. 29550199.
ieva.bethere@seb.lv

3. septembrī Stopiņos (Ropažu un Stopiņu
grantu programmas jaunajiem dalībniekiem)
4. septembrī Jūrmalā
5. septembrī Mārupē
(Mārupes un Olaines grantu programmas jaunajiem
dalībniekiem)
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Olaines novadā

Aktualitātes īsumā
• Turpinās darbi Rūpnīcu
ielā. Šobrīd nobeigumam
tuvojas komunikāciju izbūves
darbi un atsevišķos posmos
uzsākti ietvju un ceļa segas
konstrukcijas apakšējo kārtu
izbūves darbi. Būvdarbus
objektā plānots pabeigt līdz
2020. gada jūnijam.
• Lielākie remontdarbi
Olaines izglītības iestādēs
šovasar: Olaines 1. vidusskolā
turpinās darbs pie aktu
zāles atjaunošanas, Olaines
2. vidusskolā izbūvēts un
labiekārtots skolas pagalms
automašīnu stāvvietām, bet
skolas stadiona teritorijā esošais
bērnu rotaļu laukums pielāgots
pirmsskolas izglītības grupas
vajadzībām, kas, kā jau iepriekš
minēts, no septembra atradīsies
Olaines 2. vidusskolā. PII
“Dzērvenīte” un  SPII “Ābelīte”
teritorijā atjaunota daļa no
gājēju celiņiem.  PII “Zīle”
veikti kāpņu telpu remonti un
labiekārtota teritorija, kas sevī
ietver jaunas nojumes un rotaļu
kompleksa izveidi ar gumijas
segumu, bet PII “Magonīte”
vecā korpusā veica ūdens
cirkulācijas uzlabošanas darbus
un labiekārtoja teritoriju,
izveidojot gumijas segumu zem
bērnu rotaļu laukuma iekārtas.
• Turpinās Olaines novada
Sociālās aprūpes centra
ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanas darbi Zeiferta
ielā 8.
• Pabeigti dzeramā ūdens
un sadzīves kanalizācijas tīklu
izbūves darbi Akācijas ielā,
Pārolainē.

• Iedzīvotāju ērtībām
un drošībai uzstādīts
apgaismojums gājēju pārejai
Krasta ielā, Jaunolainē.
Apgaismojumam izmantotas
īpaši gājēju pārejām domātas
LED lampas. Tuvākajā laikā tiks
arī atjaunots gājēju pārejas
krāsojums uz ceļa braucamās
daļas.
• Izveidotas telpas divām
jaunām pirmsskolas grupām –
Olaines 2. vidusskolas
sākumskolas korpusā (Skolas
ielā 1, Olainē) un bijušajās
Olaines pagasta pārvaldes
telpās (Meža ielā 2, Jaunolainē),

kurās pirmsskolas zinības
apgūs vairāk ne kā 40 mazie
novadnieki.
• Turpinās maģistrālo
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu izbūves darbi Krasta ielā,
Jaunolainē, Olaines novadā,
realizējot Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda projektu
“Ūdenssaimniecības attīstība
Jaunolaines lielciemā, III
kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/009).
Darbi jau uzsākti privātmāju
ciematā, tā saukto “Lubaušu”
teritorijā. Iespējami satiksmes
ierobežojumi. Aicinām sekot
līdzi informācijai.

• Akācijas ielā, Pārolainē,
izbūvēts asfalta segums,
turpinās teritorijas
labiekārtošanas darbi, plānota
ātrumvaļņu (“gulošo policistu”)
uzstādīšana.
• No augusta sākuma
Jaunolainē ieviesta jauna
atkritumu apsaimniekošanas
sistēma – sadzīves atkritumu
konteineru novietnes ir slēgtas
ar kodu atslēgām. Katrai mājai
ir piesaistīts savs konteiners,
maksa par sadzīves atkritumiem
būs tikai par šajos konteineros
izmestajiem atkritumiem.
• Turpinās gājēju pāreju
izbūves darbi Zemgales ielā
(pie krustojuma ar Strazdu ielu),

Šī gada vasarā Olainē ir tapis augstākais grafiti objekts
Baltijā – mākslinieks Dainis Rudens ir izveidojis zīmējumu uz
Olaines 45 metrus augstā ūdenstorņa. Kopumā darba tapšanā
ir izmantots vairāk nekā 350 krāsu baloniņu, un kopējais
noklātais laukums ir 600 kvadrātmetri.
Ūdenstorni tagad rotā grafisks uzraksts “Olaine” kopā ar
vairāku cilvēku attēlojumu, kas simbolizē cilvēka nepagurstošo
vēlmi pēc izaugsmes un došanās augšup, kur neiztikt arī bez
klupšanas akmeņiem un neparedzamām situācijām dzīvē.
Dainis Rudens uzsver, ka šī ir bijusi unikāla pieredze viņa
mākslinieka karjerā, kas ir ļāvusi izkāpt no komforta zonas
un apzināties, ka noteikti ir iespējams sasniegt vēl augstākas
virsotnes savā daiļradē.
Grafiti veidošanā piedalījās arī mākslinieks Ēriks Caune.
Darbs tapis ar Olaines novada pašvaldības atbalstu ELFLA
projekta Nr. 17-00-A019.332-000005 “Tūrisms kopā” ietvaros.
Paldies māksliniekiem par izcilo darbu, tas stāsts ir par mums!
Priecājamies paši un aicinām arī pilsētas viesus apskatīt
objektu!

Zeiferta ielā (pie pasta),
Jelgavas ielā (pie autobusu
pieturas), Veselības ielā (pie
kanāla).

• Pabeigti trīs jaunu bērnu
rotaļu laukumu izbūves darbi –
DKS “Liepkalnes 1”, Velgas
un Vidagas ielā Jaunolainē,
Upenieku ielā 2 Grēnēs.

• Turpinās darbi pie rotācijas
apļa izbūves Zemgales un
Zeiferta ielas krustojumā.

• Izbūvēta ielu apgaismojuma
līnija Svenķu ielā Grēņu ciemā.

• Sākti sagatavošanās darbi
Jelgavas un Veselības ielas
asfalta seguma atjaunošanai
un Jelgavas un Zeiferta ielas
krustojuma pārbūvei.

• Aktīvā remontu sezona vēl
turpinās, tādēļ aicinām būt
iecietīgiem un uzmanīgiem
un sekot līdzi norādēm un
informācijai.
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Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (jūnijs, jūlijs)
Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā
"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā
• Apsveikt Olaines 1. un 2. vidusskolas
pirmklasniekus Zinību dienā 2019. gada
2. septembrī ar pašvaldības suvenīru
komplektu (pildspalvu un zīmuli).
• Apstiprināt Olaines novada
pašvaldības 2018. gada publisko
pārskatu.
• Apstiprināt noteikumus
Nr. NOT7/2019 “Iekšējā trauksmes
celšanas sistēma”. Uzdot pašvaldības
izpilddirektoram nodrošināt speciāla
e-pasta izveidi – trauksme@olaine.lv.
• Noteikt nomas maksu mēnesī
33,81 eiro (ar PVN) administratīvās ēkas
(Meža ielā 2, Jaunolainē) pirmajā stāvā
Olaines 1. vidusskolas struktūrvienības
“Olaines sākumskola” ēdnīcas telpām ar
kopējo platību 112,70 kv. m ēdināšanas
pakalpojumu nodrošināšanai.
• Finansiāli atbalstīt meiteņu futbola
komandu dalību starptautiskajā futbola
turnīrā “Kokkola Cup 2019” Kokolā
(Somijā) no 17.07.2019. līdz 22.07.2019.,
piešķirot biedrībai AFA “Olaine” finanšu
līdzekļus 3320 eiro.
• Pieņemt Karlskogas pilsētas
ielūgumu un komandēt no 16. līdz
18. septembrim trīs Olaines novada
pašvaldības pārstāvjus uz pilsētu
Karlskogu (Zviedrija): Aleksandru Čmiļu
– domes priekšsēdētāja otro vietnieku;
Kristapu Kauliņu – priekšsēdētāja
padomnieku; Agnesi Kalniņu – jaunatnes
lietu speciālisti.
• Akceptēt SIA “Zeiferti” dalībnieku
ārkārtas sapulces 2019. gada 28. maija
lēmumu par SIA “Zeiferti” pamatkapitāla
palielināšanu par 1 002 072 eiro,
izdarot naudas ieguldījumu sabiedrības
pamatkapitālā no pašvaldības budžeta,
saņemot pretī 1 002 072 kapitāla
daļas (ar nominālvērtību 1 eiro). Uzdot
SIA “Zeiferti” valdei nodrošināt ar
sabiedrības pamatkapitāla izmaiņu
reģistrēšanu komercreģistra iestādē
saistīto darbību veikšanu līdz 2019. gada
1. septembrim.
• Akceptēt AS “Olaines ūdens un
siltums” siltumenerģijas apgādes
pakalpojuma tarifa projekta aprēķinu
– tarifu, kurā nav iekļauti iepriekšējo
periodu zaudējumi no dabasgāzes
cenas pieauguma, – 49,60 eiro/MWh.
Uzdot AS “Olaines ūdens un siltums”
valdei iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai izskatīšanai
un apstiprināšanai lēmumā noteikto
siltumenerģijas apgādes pakalpojuma
tarifu.
• Izdarīt Olaines novada 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”” (6. prot., 15. p.) šādus
grozījumus: izteikt lēmuma 1. punktu
šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt Olaines novada
pašvaldības sadarbību ar Mārupes
novada domi, Jūrmalas pilsētas
pašvaldību, Ķekavas, Siguldas, Ropažu
un Stopiņu novada pašvaldībām,
lai nodrošinātu pašvaldības dalību
granta programmā “(ie)dvesma”
(pieejamais grantu apjoms 2019. gadā
EUR 80 000, kas sastāv no šādiem
grantiem: a/s “SEB banka” piešķirtais
grants, kas pieejams komercdarbības
veikšanai Jūrmalas pilsētas,
Mārupes novada, Olaines novada,
Ķekavas novada, Siguldas novada,
Ropažu novada, Stopiņu novada
administratīvajās teritorijās; Jūrmalas
pilsētas domes piešķirtais grants,
kas pieejams attiecīgajā pašvaldībā
deklarētām fiziskām personām
vai reģistrētiem uzņēmumiem,
kuri veic saimniecisko darbību
Jūrmalas pilsētas administratīvajā
teritorijā, – EUR 10 000; Mārupes
novada domes piešķirtais grants,
kas pieejams attiecīgajā pašvaldībā
deklarētām fiziskām personām vai
reģistrētiem uzņēmumiem, kuri
veic saimniecisko darbību Mārupes
novada administratīvajā teritorijā,
– EUR 10 000; Olaines novada
pašvaldības piešķirtais grants, kas
pieejams attiecīgajā pašvaldībā
deklarētām fiziskām personām vai
reģistrētiem uzņēmumiem, kuri
veic saimniecisko darbību Olaines
novada administratīvajā teritorijā,
– EUR 10 000, Ķekavas novada
pašvaldības piešķirtais grants, kas
pieejams attiecīgajā pašvaldībā
deklarētām fiziskām personām vai
reģistrētiem uzņēmumiem, kuri
veic saimniecisko darbību Ķekavas
novada administratīvajā teritorijā,
– EUR 10 000, Siguldas novada
pašvaldības piešķirtais grants, kas
pieejams attiecīgajā pašvaldībā
deklarētām fiziskām personām vai
reģistrētiem uzņēmumiem, kuri
veic saimniecisko darbību Siguldas
novada administratīvajā teritorijā,
– EUR 10 000, Stopiņu novada
pašvaldības piešķirtais grants, kas
pieejams attiecīgajā pašvaldībā
deklarētām fiziskām personām vai
reģistrētiem uzņēmumiem, kuri
veic saimniecisko darbību Stopiņu
novada administratīvajā teritorijā,
– EUR 10 000, Ropažu novada
pašvaldības piešķirtais grants, kas
pieejams attiecīgajā pašvaldībā
deklarētām fiziskām personām vai
reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic
saimniecisko darbību Ropažu novada
administratīvajā teritorijā, –
EUR 10 000)”;

izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Uzdot Olaines novada pašvaldības
domes priekšsēdētājam slēgt
sadarbības līgumu ar Mārupes novada
domi, Jūrmalas pilsētas pašvaldību,
Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas
novada pašvaldību, Ropažu novada
pašvaldību un Stopiņu novada
pašvaldību, un AS “SEB banka” par
dalību grantu programmā
“(ie)dvesma”.
• Piedalīties darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu
ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”
otrajā atlases kārtā. Īstenot projektu
Nr. 9.3.1.1/19/I/024 “Sociālo pakalpojumu
infrastruktūras attīstība Olaines
novadā”. Projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/024
“Sociālo pakalpojumu infrastruktūras
attīstība Olaines novadā” paredzēto
infrastruktūru izbūvēt Zeiferta ielā 6B,
Olainē (kadastra Nr. 8009 004 1818).
Nodrošināt projekta līdzfinansējumu
429 595,89 eiro apmērā un
priekšfinansējumu 51 678,98 eiro apmērā
no pašvaldības budžeta līdzekļiem,
ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
• Atbalstīt DKS “Puriņi” projektu
“Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības
“Puriņi” koplietošanas iekšējo pievadceļu
pie nekustamajiem īpašumiem izbūve”
par kopējo summu 7527,71 eiro ar
pašvaldības līdzfinansējumu 4516,62
eiro.
• Atbalstīt KDS “Ezītis” projektu
“Iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem
īpašumiem izbūvei KDS “Ezītis”
koplietošanas teritorijā” par kopējo
summu 21 308,10 eiro ar pašvaldības
līdzfinansējumu 12 434,73 eiro.
• Atbalstīt DKS “Vīksnas” projektu
“Dīķa pārtīrīšana un ūdens ieņemšanas
akas izbūve” par kopējo summu 5604,29
eiro ar pašvaldības līdzfinansējumu
3362,57 eiro.
• Atbalstīt KDS “Rīts” projektu
“Kooperatīvās dārzkopības sabiedrības
“Rīts” teritorijas labiekārtošana” par
kopējo summu 27 376,56 eiro ar
pašvaldības līdzfinansējumu 19 163,59
eiro.

“Ziediņi” koplietošanas iekšējo
pievadceļu pie nekustamajiem
īpašumiem 3. posma izbūve” par kopējo
summu 8227,23 eiro ar pašvaldības
līdzfinansējumu 4770,16 eiro.
• Atbalstīt KDS “Zīles” projektu
“Dārzkopības sabiedrības “Zīles”
uz koplietošanas zemes esošo divu
ugunsdzēsības dīķu pārtīrīšana”
par kopējo summu 999,70 eiro ar
pašvaldības līdzfinansējumu 499,85 eiro.
• Piekrist atsavināt zemesgabalu
dārzkopības sabiedrībā “Ābele-O”
Nr. 4, Dāvos, 0,0584 ha platībā
zemes nomniekam – kooperatīvajai
dārzkopības sabiedrībai “Ābele-O”.
• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances
14 nekustamos īpašumus, kuri atrodas
Olaines novadā.
• Pagarināt zemesgabala Zemgales
ielā 7, Olainē, 2009. gada 4. jūnija
zemes nomas līgumu līdz 2029. gada
30. maijam.
• Atļaut apvienot nekustamā
īpašuma “Ezītis” Nr. X zemes vienību un
nekustamā īpašuma “Ezītis” Nr. Y zemes
vienību vienā nekustamajā īpašumā ar
zemes vienības kopējo, aptuveno platību
0,1091 ha. Noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi apvienotajai zemes
vienībai – individuālo dzīvojamo māju
apbūve.
• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma
“Sūnu iela X” zemes vienību un
nekustamā īpašuma “Sūnu iela Y” zemes
vienību vienā nekustamajā īpašumā ar
zemes vienības kopējo, aptuveno platību
0,2116 ha. Noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi apvienotajai zemes
vienībai – individuālo dzīvojamo māju
apbūve.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Ķ” zemes vienībai,
nekustamā īpašuma “M” zemes
vienībām, nekustamā īpašuma “Saules
iela Z” zemes vienībai, nekustamā
īpašuma “K” zemes vienībai.
• Piešķirt papildus 80 822,00 eiro
Olaines 2. vidusskolas pirmsskolas 5–6
gadus vecu bērnu grupu telpu izveidei.
• Piešķirt 102 844,00 eiro Olaines
1. vidusskolas struktūrvienības “Olaines
sākumskola” telpu pārbūves darbiem
pirmsskolas 5–6 gadus vecu bērnu grupu
izveidei.

• Atbalstīt DKS “Stars” projektu “DKS
“Stars” koplietošanas iekšējo pievadceļu
seguma atjaunošana” par kopējo summu
5500 eiro ar pašvaldības līdzfinansējumu
3300 eiro.

• Pieņemt saistošos noteikumus
“Par grozījumiem Olaines novada domes

• Atbalstīt KDS “Ziediņi” projektu
“Kooperatīvās dārzkopības sabiedrības

Turpinājums 6. lpp.
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Olaines novada pašvaldības rīkotas

izsoles
Olaines novada pašvaldība publiskā izsolē atsavina
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemi):
• dārzkopības sabiedrībā “Jaunība” Nr. 119, Stīpniekos, Olaines
pagastā, Olaines novadā, 0,0507 ha platībā (kadastra numurs 8080 018 0252).
Sākumcena – 1300,00 eiro, atsavināšanas solis – 100,00 eiro, drošības nauda –
130,00 eiro. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo
māju apbūve. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro (tai skaitā PVN). Dalībnieku reģistrācija
tiek pārtraukta 2019. gada 12. septembrī plkst. 12.00;
• dārzkopības sabiedrībā “Stars” Nr. 1, Dāvos, Olaines pagastā, Olaines
novadā, 0,0874 ha platībā (kadastra numurs 8080 017 0308). Sākumcena –
3000,00 eiro, atsavināšanas solis – 100,00 eiro, drošības nauda – 300,00 eiro.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas
maksa – 30,00 eiro (tai skaitā PVN). Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta
2019. gada 12. septembrī plkst. 12.00.
• dārzkopības sabiedrībā “Tulpes” Nr. 44, Rājumos, Olaines pagastā,
Olaines novadā, zemesgabala kadastra apzīmējums 8080 015 0299, 0,0645 ha
platībā. Izsoles sākumcena – 2200,00 eiro, izsoles solis – 100,00 eiro, drošības
nauda – 220,00 eiro. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles
dienas. Izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro (tai skaitā PVN). Dalībnieku
reģistrācija tiek pārtraukta 2019. gada 10. oktobrī plkst. 12.00. Izsole notiks
2019. gada 15. oktobrī plkst. 10.30 Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā,
sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

Ar augšupejošu soli Olaines novada pašvaldība atsavina sev piederošu
nekustamo īpašumu – dzīvokli Rīgas ielā 8-7, Olainē, Olaines novadā
(kadastra numurs 8009 900 4390), platība – 48,20 kv. m. Izsoles sākumcena –
9570,00 eiro. Izsoles solis – 100,00 eiro. Drošības nauda – 957,00 eiro.
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas
maksa – 30,00 eiro. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019. gada
10. oktobrī plkst. 12.00. Izsole notiks 2019. gada 15. oktobrī plkst. 11.00
Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33,
Olainē, Olaines novadā.
Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē
www.olaine.lv sadaļā “Izsoles” un Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas
centrā (Zemgales ielā 33, Olainē).

Turpinājums no 5. lpp.
saistošajos noteikumos Nr. SN1/2019
“Par Olaines novada pašvaldības
budžetu 2019. gadam””.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo
nekustamo īpašumu “Mazā Imantu
iela 3” Jaunolainē. Piekrist, ka SIA “Alex
fonds” iegūst īpašumā zemi “Mazā
Imantu iela 3” Jaunolainē 0,2010 ha
platībā ar zemes lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.

• Vienpusēji izbeigt 2011. gada
27. maijā noslēgto lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr. 344 par zemesgabala
dārzkopības sabiedrībā “Druva”
Nr. 93/94, Jāņupē, 0,1158 ha platībā
nomu. Uzdot Īpašuma un juridiskajai
nodaļai nodrošināt uzsāktā nodokļu
maksājumu piedziņas procesu saskaņā
ar 2015. gada 15. jūnija lēmumu–
izpildrīkojumu Nr. 63 (informēt tiesu
izpildītāju par precizēto nekustamā
īpašuma nodokļa parāda kopsummu
uz lēmuma pieņemšanas dienu). Uzdot
izpilddirektoram izvērtēt nomas parāda
51,68 eiro piedziņas iespējas.

• Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā
īpašuma (starpgabala) “Komcelt”
Stūnīšos 0,0541 ha platībā (kadastra
numurs 8080 001 0301) atsavināšanu
SIA “Ražošanas komercfirma
“RUSSO-BALT”” par 2400 eiro.
• Atsavināt publiskā izsolē pašvaldībai
piederošo zemi dārzkopības sabiedrībā
“Stars” Nr. 1, Dāvos, zemesgabala
kadastra apzīmējums 8080017 0308,
0,0874 ha platībā.
• Ierakstīt Rīgas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā uz pašvaldības
vārda dzīvokļa īpašumu Parka ielā 10-83,
Olainē.
• Apstiprināt zemes dārzkopības
sabiedrībā “Liepkalnes-1” Nr. 22, Jāņupē,
0,0607 ha platībā 2019. gada 16. jūlija
atsavināšanas izsoles protokolu.
• Apstiprināt zemes dārzkopības
sabiedrībā “VEF-Baloži” Nr. 464,
Medemciemā, 0,0456 ha platībā
2019. gada 16. jūlija atsavināšanas izsoles
protokolu.
• Atzīt par nenotikušu pašvaldībai
piederošas zemes dārzkopības
sabiedrībā “Jaunība” Nr. 119, Stīpniekos,
2019. gada 16. jūlija atsavināšanas
izsoli. Pagarināt zemes dārzkopības
sabiedrībā “Jaunība” Nr. 119, Stīpniekos,
atsavināšanas izsoles pieteikšanās
termiņu un izdarīt nekustamā īpašuma
(zemes) dārzkopības sabiedrībā
“Jaunība” Nr. 119, Stīpniekos, 0,0507 ha
platībā (kadastra numurs 8080 018 0252)
atsavināšanas izsoles noteikumos
šādus grozījumus: aizstāt noteikumu
1.11. punktā ciparus un vārdus “Izsole
notiks 2019. gada 16. jūlijā plkst. 10.30”
ar cipariem un vārdiem “Izsole notiks
2019. gada 17. septembrī plkst. 11.30”;
aizstāt noteikumu 1.12. punktā ciparus
un vārdus “2019. gada 11. jūlijā” ar
cipariem un vārdiem “2019. gada
12. septembrī”; aizstāt noteikumu 5.1.,
5.2. un 7.2. punktā ciparus un vārdus
“2019. gada 15. augustam” ar cipariem un
vārdiem “2019. gada 16. oktobrim”.
• Noteikt, ka pašvaldībai piekrīt
un ir ierakstāma zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda Olaines
administratīvajā teritorijā rezerves
zemes fondā ieskaitītā zeme (četras
vienības: “Pūpoli”; “Siliņi-3”; “Malenieki”;
Pēternieki; Ošu iela 9, Jaunolaine).
• Atļaut apvienot nekustamā
īpašuma “Rīts” Nr. X zemes vienību
un nekustamā īpašuma d/s “Rīts”
Nr. Y zemes vienību viena nekustamā
īpašuma sastāvā ar vienu zemes
vienību un kopējo, aptuveno platību
0,1557 ha. Noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi apvienotajai zemes
vienībai – individuālo dzīvojamo māju
apbūve.

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
“Ž”, izveidojot divus nekustamos
īpašumus.
• Piekrist detālplānojuma izstrādei
nekustamā īpašuma “Jaunolaines
daudzdzīvokļu mājas” Jaunolainē
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8080 008 0413 atbilstoši pielikumā
Nr. 1 noteiktajai teritorijai. Uzsākt
detālplānojuma izstrādi nekustamo
īpašumu “Vecā kluba pamati” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
8080 008 0018, “Jaunolaines
daudzdzīvokļu mājas” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0413
daļai un “Autoceļš A8” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8080 008 0459
daļai. Apstiprināt darba uzdevumu
detālplānojuma izstrādei.
Detālplānojuma izstrādi pilnībā finansē
ierosinātājs. Deleģēt Olaines novada
domes priekšsēdētāju slēgt līgumu ar
nekustamā īpašuma “Vecā kluba pamati”
īpašnieku SIA “REA8” par detālplānojuma
izstrādi un finansēšanu.
• Piešķirt vienreizēju materiālo
palīdzību K ģimenei sakarā ar dimanta
kāzu jubileju.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu “Ābele-O” Nr. X
Dāvos un piekrist, ka O. T. iegūst šo zemi
īpašumā.
• Piekrist, ka J. Ļ. iegūst īpašumā zemi
d/s “Dzelmes” Nr. X, Jāņupē.
• Noslēgt zemes nomas līgumu par
zemesgabala Pionieru ielā A, Jaunolainē,
iznomāšanu A. L.
• Uzņemt divas personas – N. Č. un
A. Ā. – Sociālās aprūpes centrā.
• Piešķirt D. A. dzīvokļa Stacijas ielā A,
Olainē, īres lietošanas tiesības.
• Atsavināt dzīvokli Parka ielā 10,
Olainē.
• Izslēgt L. C.-K. no Olaines novada
pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās
kārtas reģistra.
• Reģistrēt M. K. Olaines novada
pašvaldības dzīvokļu jautājuma
risināšanā sniedzamās palīdzības
pirmās kārtas reģistrā.
• Izbeigt lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. 553.
• Piekrist, ka M. N. iegūst īpašumā zemi
d/s “Atlantika” Nr. D (Jāņupē).
• Piekrist, ka N. S. iegūst īpašumā zemi
d/s “Rīts” Nr. F (Medemciemā).
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• Piekrist, ka T. B. iegūst īpašumā zemi
d/s “Pavasaris OL” Nr. H (Viršos).
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu “Pavasaris OL”
(Viršos) un piekrist, ka S. R. iegūst zemi
īpašumā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu “S” (Pēterniekos).
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu “Jāņupe-2” Nr. D/G
(Jāņupē) un piekrist, ka A. B. iegūst zemi
īpašumā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu Krasta ielā Z
(Jaunolainē) un piekrist, ka A. S. iegūst
zemi īpašumā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu “Stars” Nr. X (Dāvos)
un piekrist, ka J. K. iegūst zemi īpašumā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu “Virši” Nr. X (Viršos)
un piekrist, ka A. K. iegūst zemi īpašumā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu “Virši” Nr. Y (Viršos)
un piekrist, ka A. K. iegūst zemi īpašumā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu “Virši” Nr. A/B
(Viršos) un piekrist, ka I. Ļ. iegūst zemi
īpašumā.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu “VEF-Baloži” Nr. P
(Medemciemā) un piekrist, ka J. V. iegūst
zemi īpašumā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu “R” (Pēterniekos).
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu “K” (Olaines
pagastā).
• Atsavināt zemesgabalu dārzkopības
sabiedrībā “Liepas” Nr. X (Jāņupē),
apstiprināt pirkuma maksu un noslēgt
pirkuma līgumu ar zemes nomnieku.
• Atsavināt zemesgabalu dārzkopības
sabiedrībā “Ceriņi-M” Nr. X (Jāņupē),
apstiprināt pirkuma maksu un noslēgt
pirkuma līgumu ar zemes nomnieku.
• Atsavināt zemesgabalu dārzkopības
sabiedrībā “Gavana” Nr. X (Stīpniekos),
apstiprināt pirkuma maksu un noslēgt
pirkuma līgumu ar zemes nomnieku.
• Atsavināt zemesgabalu
dārzkopības sabiedrībā “Jāņupe-2”
Nr. X/Y (Jāņupē), apstiprināt pirkuma
maksu un noslēgt pirkuma līgumu ar
zemes nomnieku.
• Atsavināt zemesgabalu dārzkopības
sabiedrībā “Mežsētu dārzs” Nr. X
(Jāņupē), apstiprināt pirkuma maksu
un noslēgt pirkuma līgumu ar zemes
nomnieku.

• Piekrist, ka T. L. iegūst īpašumā ½
domājamo daļu no zemes Zeiferta ielā A
(Olainē).

• Atsavināt zemesgabalu dārzkopības
sabiedrībā “Ozollejas” Nr. X (Jāņupē),
apstiprināt pirkuma maksu un noslēgt
pirkuma līgumu ar zemes nomnieku.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu “Ezītis” Nr. X
(Pēterniekos) un piekrist, ka M. S. iegūst
zemi īpašumā.

• Atsavināt zemesgabalu d/s “Ziediņi”
Nr. S (Jāņupē), apstiprināt pirkuma
maksu un noslēgt pirkuma līgumu ar
zemes nomnieku.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu “Plakanciema Egles”
Nr. X (Vaivados) un piekrist, ka A. Ļ.
iegūst zemi īpašumā.

• Atsavināt zemesgabalu d/s
“Plakanciema Egles” Nr. K (Vaivados),
apstiprināt pirkuma maksu un noslēgt
pirkuma līgumu ar zemes nomnieku.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu “VEF-Baloži”
Nr. Z (Medemciemā) un piekrist, ka N. A.
iegūst zemi īpašumā.

• Atsavināt zemesgabalu d/s “VEFBaloži” Nr. P (Medemciemā), apstiprināt
pirkuma maksu un noslēgt pirkuma
līgumu ar zemes nomnieku.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu “Ozollejas” Nr. Z
(Jāņupē) un piekrist, ka N. F. iegūst zemi
īpašumā.

• Atsavināt zemesgabalu d/s
“Ābele-O” Nr. K (Dāvos), apstiprināt
pirkuma maksu un noslēgt pirkuma
līgumu ar zemes nomnieku.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu “Rīts” Nr. X
(Medemciemā) un piekrist, ka I. G. iegūst
zemi īpašumā.

• Atsavināt zemesgabalu d/s
“Komutators” Nr. R (Medemciemā),
apstiprināt pirkuma maksu un noslēgt
pirkuma līgumu ar zemes nomnieku.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu “Vasara” Nr. P
(Viršos) un piekrist, ka N. F. iegūst zemi
īpašumā.

• Atsavināt zemesgabalu “S”
(Pārolainē), apstiprināt pirkuma maksu
un noslēgt pirkuma līgumu ar zemes
nomnieku.

Olaines novada pašvaldība
izsludina atklātu konkursu uz 3 (trīs)
Olaines novada bāriņtiesas
locekļa amata vietām
JAUNA

Prasības kandidātiem
VAKANCE
(saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10. panta 2. daļu)
Par bāriņtiesas locekli var ievēlēt personu:
1. kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
2. kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
3. kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā
izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai
zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā
(pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
4. kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
5. kurai ir nevainojama reputācija.
Galvenie bāriņtiesas locekļa amata pienākumi:
1. palīdzēt noskaidrot ģimenes, kurās nav pietiekami nodrošināta bērna
attīstība un audzināšana;
2. pēc bāriņtiesas priekšsēdētājas rīkojuma veikt ģimeņu apsekošanu un
sagatavot dzīves apstākļu pārbaudes aktus un sarunas protokolus;
3. sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm,
sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm.
Nepieciešamās prasmes, spējas un zināšanas:
1. izpratne un zināšanas par amata pienākumu izpildi reglamentējošo
normatīvo aktu prasībām;
2. spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos un
augsta stresa noturība;
3. labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
4. teicamas prasmes darbā ar datoru.
Pretendentam jāiesniedz:
1. dzīves apraksts (CV);
2. pretendenta pieteikums (ar Bāriņtiesu likuma 10. panta 2. daļai atbilstošas
izglītības dokumenta kopijām un apliecinājumu, ka uz pretendentu
neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktie ierobežojumi);
3. valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija (nepilsoņiem).
Mēs piedāvājam:
• dinamisku un atbildīgu darbu;
• darba samaksu – stundas apmaksas likme 9 eiro.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmo daļu bāriņtiesas locekli ievēlē
Olaines novada dome uz pieciem gadiem.
Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie
dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Olaines
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā
(Olaines novada pašvaldībā Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines nov., LV-2114)
vai nosūtīt uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv. Uz aploksnes vai e-pasta vēstulē
jābūt norādei “Pieteikums uz bāriņtiesas locekļa amatu”.
Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada
13. septembrim plkst. 15.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie
pieteikumi netiks izvērtēti. Pretendenta pieteikuma veidlapu var saņemt
Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas
centrā, kā arī izdrukāt no tīmekļvietnes www.olaine.lv.
Ievēlot bāriņtiesas locekli, pašvaldības domes pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu reģistra,
lai pārliecinātos par personas atbilstību Bāriņtiesu likuma 11. panta 2., 3., 4., 5. un 6. punktā
minētajām prasībām. Pašvaldības domes pienākums ir minētās ziņas par bāriņtiesas
priekšsēdētāju atkārtoti pārbaudīt ne retāk kā reizi gadā.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. pantu, pieteikuma dokumentos
norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši
normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā; personas datu apstrādes pārzine ir Olaines
novada dome, kontaktinformācija: Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114.

Papildu informāciju var pieprasīt elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi
barintiesa@olaine.lv.
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Pasākumi Olaines novadā septembrī
KAD

KAS

KUR
KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

01.09. plkst. 14.00

Balto blūžu un kreklu ballīte

Jaunolaines stadionā

07.09. plkst. 16.00

Olaines rokmūzikas festivāls “Rock Out”,
jauno rokgrupu konkurss “Rock Art”

Olaines Mežaparka estrādē

07.09. plkst. 12.00

32. sezonas atklāšanas svētki. Īpašais viesis – Laimis Rācenājs

Jaunolaines Kultūras nama pagalmā

08.09. plkst. 11.00

Tēvu un bērnu rīts. Atrakcijas, aktivitātes.
“Mazais stiprinieks”

Olaines Mežaparka estrādē

14.09. plkst. 12.00

Kultūras nama sezonas atklāšana

Parkā pie Olaines Kultūras nama

18.09.–21.09.

Dzērveņu festivāls (skatīt pasākuma programmu 1. lpp.)

20.09. plkst. 18.30

Multfilma “Lielais ceļojums”

Jaunolaines Kultūras namā (lielajā zālē)

28.09. plkst. 13.00

Senioru diena “Gladiolu balle”

Jaunolaines Kultūras namā

29.09. plkst. 11.00

Tehniskās darbošanās diena

Jaunolaines Kultūras namā (lielajā zālē)

30.09. plkst. 18.00

Dzejas dienas. Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks ar
Aleksandra Čaka dzejas un mūzikas programmu

Jaunolaines bibliotēkā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
14.09.

Šaha turnīra 1. posms un šaha turnīrs bērniem

Olaines Sporta namā

21.09.–22.09.

Boksa turnīrs “Olaines olimp kauss 2019”

Olaines Sporta namā

#BEACTIVE Eiropas Sporta nedēļas pasākumu kopums –
Olimpiskā diena, Vislatvijas orientēšanās nakts, karatē turnīrs,
rudens fitnesa diena u. c. aktivitātes

Olaines novadā

Maijā–oktobrī
saskaņā ar spēļu grafiku

Olaines novada Atklātais tenisa čempionāts

Olaines stadionā, tenisa kortos

28.09.

Olaines novada Makšķerēšanas čempionāts

Engures ezerā

23.09.–30.09.

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

2019. gada jūnijā un jūlijā
mūžībā aizgājuši
(uzvārds, vārds, dzimšanas datums)

Lasi jaunumus
arī šeit:
www.facebook.com/OlainesNovadaPasvaldiba

Jūnijā
Beimane Rūta –
02.06.1936.
Šlikova Ņina –
03.04.1936.
Lezhnev Vladimir –
03.06.1956.
Grigoriev Sergey –
03.09.1958.
Čižikovs Nikolajs –
08.01.1941.
Kolbenkova Regīna –
08.04.1963.
Jekimovs Sergejs –
09.02.1966.
Polovinkina Ārija Ligita –
15.08.1937.
Plociņa Elza –
16.07.1932.
Luņova Tatjana –
21.07.1955.
Grudina Ņina –
24.08.1941.
Voroncovs Vnifantijs –
25.12.1939.
Miezis Rūdolfs –
29.11.1943.
Stepanova Anna –
12.12.1927.
Jūlijā
Razuvaeva Roza –
01.03.1931.
Čurļajevs Nikolajs –
03.01.1951.

Orlova Svetlana –
04.05.1964.
Aļeksejeva Nadežda –
05.03.1940.
Dedova Liubov –
05.09.1955.
Andža Sigfrīda –
06.01.1936.
Baikovs Genādijs –
06.03.1947.
Kuzminiha Valentīna –
06.05.1958.
Ermuža Zinaida –
06.09.1937.
Brilts Guntis –
07.04.1939.
Strazds Jānis Roberts –
11.02.1943.
Cirganovičs Josifs –
11.11.1948.
Melnikov Leonid –
14.07.1947.
Šutovs Jurijs –
14.10.1950.
Dunajevs Vladimirs –
17.07.1941.
Klaucāns Pēteris –
19.10.1940.
Verjovkina Valentīna –
25.06.1931.
Dūžele Velta –
28.07.1934.
Izsakām līdzjūtību
piederīgajiem.

Sirsnīgi sveicam jūlijā un
augustā dzimušos novada
jubilārus!
Novēlam labu veselību un
izbaudīt visu labo un skaisto!

Dzimtsarakstu nodaļā
jūnijā noslēgtas 9 laulības,
jūlijā – 10.
Sirsnīgi sveicam jaunās
ģimenes!
Jūnijā zelta kāzu jubileju
atzīmēja 1 pāris, jūlijā
dimanta kāzu jubileju –
1 pāris, tāpat zelta kāzu
jubileju – 1 pāris.

2019. gada jūnijā
piedzimuši 15 puisīši un
7 meitenītes,
jūlijā – 7 puisīši un
11 meitenītes.
Lai mīlestība, prieks un
veselība jūsmājās!
Olaines novada pašvaldība
kopā ar Olaines Sociālo
dienestu sirsnīgi sveic
Olaines novada ilggadējo
iedzīvotāju Ernu Burkevicu
101. dzimšanas dienā!

Informācija sagatavota saskaņā
ar Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Rīgas 1. nodaļas 2019. gada
21. augustā sniegtajiem datiem.

Olaines novada pašvaldības
informatīvs izdevums
"Olaines domes vēstis".
Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un
komentārus sūtiet uz e-pasta
adresi pasts@olaine.lv vai
zvaniet uz tālr. 27838129.

