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Zinasanam un
panakumiem
bagatu
Jauno
macibu gadu!
Olaines novada
pasvaldiba

Dzērveņu festivāls
2018
10.–16. septembris

IKŠĶILES UN
OLAINES NOVADS
LATVIJAS

JAUNIEŠU
GALVASPILSĒTA

10. – 14. septembris
10. septembrī Veselības meistarklase "Dabas veltes diētās"
19.00
Vada uztura specialiste Lolita Neimane

Olaines Kultūras nams
Zeiferta iela11

11. septembrī Diskusija, izzinošā lekcija "Kukaiņi ap mums"
19.00
Vada Latvijas Dabas muzeja vecākais entomologs Jānis Dreimanis

Olaines Kultūras nams
Zeiferta iela11

Kulinārijas meistarklase "Gardā dzērvenīte"
13. septembrī
Sadarbībā ar "Gardajām kūkām". Pieteikties līdz 10. septembrim pa
19.00
tālr. 29143922. Dalības maksa 5 EUR

Olaines Kultūras nams
Zeiferta iela11

Rotu meistarklase " Dzērveņu rotas"
13. septembrī
Vada Ligita Jegorova. Pieteikties līdz 10. septembrim pa
19.00
tālr. 29143922. Dalības maksa 3 EUR

Olaines Kultūras nams
Zeiferta iela11

Groziņu pīšanas meistarklase. Vada Kristīna Boļšedvorova.
14. septembrī
Pieteikties līdz 10. septembrim pa tālr. 29143922.
19.00
Dalības maksa 3 EUR

Olaines Kultūras nams
Zeiferta iela11

2019

15. septembris Olaines Mežaparks
12.00–16.00

Amatnieku un mājražotāju tirdziņš

Mežaparka promenāde

12.00–16.00

Radošās darbnīcas
Mozaīkas magnētu un krāsaino smilšu zīmējumu darbnīcas

Olaines Mežaparks

12.00–18.00

Dzērvenes "Lego" diena. Lielās dzērvenes radīšana

Laukums pie ūdens torņa

12.00–23.00

Izklaižu laukums bērniem. Sadarbībā ar SIA "Artisti". Piepūšamās
atrakcijas, batuti un ūdensbumbas. Biļešu cena 2 EUR un 3 EUR

Laukums pie ūdenstorņa

12.00–17.00

Lielais dzērveņu bumbiņu baseins

Olaines Mežaparks

12.00–17.00

Izjādes ar zirgiem un poniju

Olaines Mežaparks

12.00–17.00

Minigolfs un boulings ar dzērveni

Olaines Mežaparks

12.00–17.00

"OGU medību" loterija. Orientēšanās dalībnieku reģistrācija un
noteikumi informācijas teltī pie Olaines Mežaparka estrādes

Olaines Mežaparka estrāde

12.00

Koncertstāsts bērniem "Brīnumu meža piedzīvojums"

Olaines Mežaparka estrāde

13.30

Zinātniskais teātris "Laboratorium.lv" - "Neatminamā dzērvene" Olaines Mežaparka estrāde

15.00

Teātra studijas "Savanna" deju izrāde "Purva noslēpumi"

Olaines Mežaparka estrāde

16.00

Flash mob "Olaine Latvijas simtgadē"

Laukums Jelgavas un
Veselības ielu krustojumā

17.00–20.00

Gardās degustācijas
Dzērvenes un meža veltes ēdienu paraugdemonstrējumos
Raimonda Zommera restorāna "Entresol" pavāru izpildījumā

Olaines Mežaparks

18.00

Grupas "Baumaņu ģimene" koncerts

Olaines Mežaparka estrāde

20.00

Dzērveņu svētku kūka

Olaines Mežaparks

20.30

"OGU medību" izloze
Tiks izlozētas "Dzērveņu festivāla" speciālās balvas

Olaines Mežaparka estrāde

21.00

Grupas "Carneval Youth" koncerts

Olaines Mežaparka estrāde

22.00–02.00

Nakts disko balle

Olaines Mežaparka estrāde

9.00

Ekskursija uz Ķemeru dabas takām gida pavadībā
Pieteikšanās līdz 13. septembrim pa tālr. 29143922

16. septembris

Organizē

Stāvlaukums pie Rimi
Stacijas iela 8

Vairāk informācijas: www.olaine.lv un www.olaineskultura.lv

Olaine
atceras
Dienas pirmajā pusē biju
mērniece – intervija ar
Ieviņu Tolēnu

2. lpp.

Olaines novada
uzņēmējs
SIA "Latvijas aptieka"

3. lpp.

Notikums
Atklāts Pirmā pasaules kara
vēstures izziņas maršruts

4. lpp.

Starptautiskajā jaunatnes dienā
12. augustā Madonā jauniešu
festivālā "Paspēt 12 stundās"
tika paziņots titula "Latvijas
Jauniešu galvaspilsēta 2019"
ieguvējs. Par to kļuva Ikšķiles
un Olaines novadu apvienība.
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) jau ceturto gadu
organizē konkursu "Latvijas
jauniešu galvaspilsēta 2019"
sadarbībā ar Eiropas Komisijas
pārstāvniecību Latvijā, Latvijas
Jaunatnes padomi un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais
fonds".
Šogad konkursa finālā tika izvirzītas Daugavpils, Rīga un
Ikšķiles un Olaines novadu apvienība. Savu dalību bija pieteicis arī Daugavpils novads un
Lielvārdes novads. Uzvarētāja
noteikšanai tika ņemts vērā gan

Aktuāli
Laiks uz skolu. Pašvaldības
pabalsti

5. lpp.

žūrijas vērtējums, gan publiskās balsošanas rezultāti. Paldies ikvienam olainietim, kurš
ar savu balsojumu novērtēja
pozitīvo darbā ar jaunatni mūsu
novadā!
Visa nākamā gada garumā Ikšķiles un Olaines novads kļūs
par epicentriem svarīgākajām
Latvijas jaunatnes politikas
aktivitātēm un pasākumiem:
abas pašvaldības sadarbībā
ar IZM un pārējiem konkursa
partneriem organizēs pieredzes
apmaiņas semināru jaunatnes
lietu speciālistiem no visas Latvijas, Starptautiskās jaunatnes
dienas pasākumu, Strukturētā
dialoga konferences un citas
reģionālā un valsts līmeņa aktivitātes jaunatnes jomā.

Turpinājums 4. lpp. 

Lepojamies
Medaļām bagāts augusts

6. lpp.

"CERIŅU" SAIMNIECE PĀRMAIŅU CEĻA MALĀ

I

eviņas Tolēnas dzimtas mājas
"Ceriņi" Jelgavas šosejas malā
ir viena no tām lauku saimniecībām, kas tapa Latvijas pirmās
brīvvalsts uzplaukuma gados.
Īsā laikā Latvijai bija izdevies
nostāties uz kājām – tam pamatus ielika mūsu vecvecāku darba
tikums un neatlaidība. Diemžēl
sava darba augļus viņiem baudīt
nebija lemts. Tagad jau pavisam citā valstī pirmās Latvijas
bērni atceras savu ceļu cauri
20. gadsimtam. Ieviņas Tolēnas
gadījumā ceļam ir īpaša nozīme – Jelgavas lielceļš vienmēr
ir bijis redzams no viņas istabas
loga, pēdējos gados, kļūdams
aizvien platāks un noslogotāks,
tas ir pienācis "Ceriņiem" pavisam tuvu. Ceļš un mājas tā malā
ir pārmaiņu liecinieki – senāk te
braukuši uz krogu, te gājuši vācu
un karavīru zaldāti, vēlāk pa šo
pašu ceļu pie cilvēkiem atnāca
atmoda.

Tepat arī gājāt skolā?
Skolas gaitas sāku Pēternieku
Septiņgadīgajā skolā, bet piecdesmito gadu vidū devos mācīties uz Vircavu, kur tolaik bija
vienīgā rajona vidusskola un
viena no vecākajām skolām šajā
pusē [skola dibināta 1836. gadā –
aut.]. Pēc tam – uz Lauksaimniecības akadēmiju, Zemes ierīcības fakultāti. Sākotnēji gan bija
doma mācīties Meža fakultātē,
un sekmju ziņā tam nekādu šķēršļu nevarēja būt, taču tā sagadījās, ka beigās aizgāju uz tā saucamajiem mērniekiem. Turpinājās mana dzīve ārpus mājām, jo
vidusskolas gadus pavadīju internātā, tad – kopmītnēs Jelgavā.

kad mums konfiscēja vienu no
ēkām, šķūni, nodevām trīs govis,
jaunu zirgu. Te tika apvienoti
divi mazāki kolhozi, un uz to bāzes tapa kolhozs "Jaunais ceļš".
Māte strādāja par moderieni –
mala pienu, gatavoja biezpienu, krējumu, un kolhozs to visu
veda uz Centrāltirgu. Atceros to
smago darbu, jo piens bija jāmaļ
ar rokām, elektrisko mašīnu tad
nebija, un visu kolhoza sastrādāto pienu veda pie mums, apjoms
bija milzīgs. Kad tēvu atbrīvoja,
viņš kādu laiku strādāja mežniecībā, bet vēlāk pārgāja uz kolhozu.

Bet nemainīga "Ceriņos" ir palikusi attieksme pret darbu, jo atmiņās par savu mūžu Ieviņas Tolēnas stāstā priekšplānā nevilšus
allaž nonāk darbs – viņas ikdienā
mērnieka profesijā un zemnieku
saimniecībā, pašas audzētu ziedu un produktu tirgošanā, pat

hobijā – adīšanā. 17 gadus Ieviņa Tolēna ir darbojusies arī biedrībā "Pīlādzis", lielāko daļu no šī
laika ir bijusi biedrības Revīzijas
komisijas priekšsēdētāja.
Vai esat šeit ienācēja?
Nē, esmu šeit dzimusi un augusi, tieši šajā mājā. 1939. gadā,
kad piedzimu, māja bija tikko
kā pabeigta, jo tā gada rudenī
kopā ar manām kristībām notika
arī mājas iesvētīšana. Šajā vietā,
lielceļa malā, ir bijusi sena kroga
vieta, un kādreizējā kroga ēkas
ķieģeļus izlietoja mūsu mājas
būvniecībā. Senāk te ir bijusi
ļoti apmeklēta vieta, – krogs bija
pamatīgi liels un atradās dzīvīga
satiksmes ceļa malā. Bet vēlāk
šeit saimniekoja mani vecāki,
kuri apstrādāja salīdzinoši nelielu saimniecību – kopumā aptuveni deviņus hektārus zemes.
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Kā šeit pagāja kara gadi?
Krievu laikā manu tēvu apcietināja kā dzimtenes nodevēju
un aizsūtīja vispirms uz Arhangeļsku, tad uz Irkutsku. Īsi pēc
pirmās okupācijas viņu ievēlēja
par pagastveci, un vēlāk, kad
padomju karaspēks atgriezās,
viņu apsūdzēja, jo, lūk, vācu
laikā viņš nebija nošauts. Kāpēc
tad tā? Visi apkārtnes saimnieki
bija iestājušies par manu tēvu,
liecinājuši vāciešiem, ka viņš ir
goda vīrs, un par to arī viņš vēlāk dabūja samaksāt ar pieciem
gadiem lēģerī. Neskatoties uz
to, ka vācu laikā mēs no savām
mājām dabūjām aiziet, jo vācieši
te iekārtoja sev štābu. Tiesa, vislielāko demolēšanu un laupīšanu
pieredzējām vēlāk, kad atgriezās
padomju karaspēks.
Tā nu mēs ar mammu palikām
divatā, un sākās kolhozu laiki,

Uzreiz pēc augstskolas sākāt
strādāt?
Mans diplomdarbs bija reāls,
dzīvē ieviešams projekts – augļu
dārzu izveide Līvbērzes sovhozam. Parasti jau tie diplomdarbi
ir tāda vairāk teorētiska prātošana, bet es izlēmu, ka gribu kaut
ko piezemētu un dzīvē tiešām
ieviešamu. Kopā ar profesionālu mērnieku no toreizējā zemes
ierīcības projektēšanas institūta
"Latgiprozem" uzmērījām platību, un es projektēju augļu dārzu. Tā arī pēc augstskolas sāku
strādāt šajā institūtā, ko vēlāk
pārdēvēja par "Zemesprojektu",
un kopumā tur nostrādāju visu
savu darba mūžu. Kantoris atradās iepretim tagadējam Saeimas
namam, arī Laipu ielā, bet man
jau lielākoties bija izbraukuma
darbi ar gumijas zābakiem kājās,
nevis pie biroja galda. Braucu pa
visu Latviju, kā zemes ierīkotāja
mērniece gatavoju zemes ierīcības projektus, projektēju augļu
dārzus un daudz ko citu. Viens
no tādiem īpašiem darbiem bija
Gaujas Nacionālā parka projektēšana, ko veica lielāka mērnieku grupa, – šis darbs prasīja pamatīgu teritorijas un uz tās esošo
māju apsekošanu.
Kādus atceraties sešdesmitos gadus, kad Olaine strauji
auga?
Tas bija tīri labs laiks, man bija
savs puķu bizness. Audzēju gladiolas, tulpes, narcises, asteres,
neļķes un Olaines tirgū pārdevu.
Pieprasījums bija ļoti liels, jo
pilsēta tad tiešām strauji auga,
iedzīvotāju kļuva aizvien vairāk.

Atceros, krievu tautības cilvēki bija kā traki uz gladiolām un
asterēm, puķes vispār bija gana
ejoša prece. Un vēl – skābēti
gurķi, ko ļoti labi pirka, piemēram, pēc kino seansiem. Nezinu,
kāpēc tā, bet cilvēki pirka tos
gurķus pēc kino. Jāsaka, sešdesmitajos jau te vēl nebija nekādu
īpašo pārtikas veikalu, pie vienīgā dārzeņu veikala cilvēki pēc
kartupeļiem stāvēja garā rindā.
Tāpēc tirgus prece gāja labi.
Vai par tirgošanos kādam bija
jāmaksā, vajadzēja kādas īpašas atļaujas?
Nē, viss palika pašam, tikai neliela tirgus nauda un viss. Atšķirībā no deviņdesmitajiem, kad
pēkšņi vajadzēja kaudzi ar visādām atļaujām.
Pēc neatkarības atgūšanas
droši vien bija liels juceklis, jo
sākās īpašumu atgūšana.
Jā, no 1991. gada es sāku strādāt
pie zemes ierīcības darbiem un
zemes robežu ierādīšanas Olaines pagastā. Ņemot vērā, ka tas
bija lielo pārmaiņu laiks, kad
sākās īpašumu atgūšana, darba
bija ļoti daudz – esmu Olaines
pagastu izbridusi krustu šķērsu.
Tā bija gan zemes uzmērīšana,
gan kupicu likšana, gan vēlāk
plānu zīmēšana, ko arī es labāk
darīju pati. Starp citu, tolaik bija
tāda doma, ka varētu saglabāties
kas līdzīgs sovhozam, tāda liela
saimniecība. Taču vēlāk viedokļi
mainījās un bija jāatdod zemes
visiem pieteicējiem. Pieteikumu
bija milzīgs apjoms, to visu vēl
vajadzēja pārbaudīt. Atvilktne
man tagad ir pilna ar plāniem, jo
es no katra saimnieka sev vienu
eksemplāru paturēju par piemiņu.
Tas bija laiks, kad pilnībā apsaimniekoju šo saimniecību,
tā teikt, no darba brīvajā laikā.
Mans pēdējais darbs bija Rīgas
mežu ierādīšana, un pensijā es
aizgāju 2000. gadā. Sāpīgi jau
tas bija – vairāku gadu laikā
bijām nopelnījuši visu tehniku,
kas nepieciešama mērniecības
darbam, un tad kādā brīdī bijām
kļuvuši lieki.
Kādu atceraties atmodas laiku, bija tāda sajūta, ka dzīvē
sākas jauns posms?

Emocionāls pacēlums jau bija,
man tas laiks palicis atmiņā
galvenokārt ar avīzi "Atmoda",
kuru paši pavairojām, lai visi var
izlasīt. Tomēr teikt, ka būtu bijusi tāda sajūta, ka nu tikai viss
mainīsies uz labu, es nevaru. Nevar jau cerēt, ka īsā laikā atgriezīsies, teiksim, ulmaņlaiku kārtība. Turklāt nebija jau īsti kad
nodoties tādiem prātojumiem –
man visu šo laiku bija ļoti daudz
darāmā, jo paralēli darbam savā
profesijā es turēju trīs govis un
apkopu ap astoņiem hektāriem
zemes. Dienas pirmajā pusē biju
mērniece, otrajā – zemniece. Tirgoju piena produktus, vienu laiku tirgū to varēja darīt tikai zem
letes. Bija tik daudz visādu papīru pēkšņi jākārto, ka to jau neviens nevarēja dabūt gatavu. Bet
man kundes tirgū gaida, jo par
manu preci sen zina un grib tieši
to. Tā nu es tirgoju un atceros,
reiz viena dāma grozās gar manu
galdu un neko nepērk. Līdz pēkšņi rāda man kaut kādu apliecību
un liek pienu liet laukā. Es saku:
"Kā? Pienu liet zemē? Tad jau es
visu tirgus laukumu piešmucēšu." Tā arī šī aizgāja, un es savu
tirdzniecību turpināju. Tehnikas
mums pašiem savas nebija, bet
cilvēkus jau sarunāt varēja – par
pieciem latiem nāca sienu vākt,
par diviem latiem sievas nāca
dārzu ravēt. Par laimi, man mājās bija arī palīgi – vīrs, dēls,
vedekla, jo viena pati jau to visu
paveikt nevarētu.
Un brīvajā laikā, ja tāds vispār
Jums atlika?
Jā, ir pieticis laika arī hobijam –
tā ir adīšana. Esmu noadījusi
vairāk nekā tūkstoti zeķu pāru.
Arī dūraiņus, pirkstainus cimdus. Zinu, ka mani adījumi ir
aizceļojuši gana tālu, jo bija man
kundes, kas tās zeķes un cimdus
tirgoja tālāk tūristiem.
Ko varat teikt par šodienas
Olaini, ja salīdzina ar laikiem,
kad pilsēta tikai sāka augt?
Ja salīdzina ar tiem laikiem, kad
es savas puķes uz Olaini vedu
tirgot, – šodien jau tā ir pavisam
cita pilsēta. Nevar pazīt. Jāsaka,
pirmsākumos tā bija visai necila
vieta, diezgan nesakopta. Šobrīd
ir prieks Olainē iebraukt, pastaigāt un, jādomā, arī dzīvot.

Lasi
jaunumus
arī šeit
www.facebook.com/OlainesNovadaPasvaldiba

Olaines novada uzņēmējs

Pielāgot, nevis dot visiem vienu
"Latvijas aptieka" ir dzimusi Olainē kā AS "Olainfarm" meitasuzņēmums, un šobrīd tās tīklu veido jau 70 aptiekas visā valstī, tai skaitā
arī Olaines novadā. Lielā mērā veiksmīgu izaugsmi uzņēmumam nodrošinājusi tieši izvēlētā mārketinga stratēģija. "Mēs izmantojam
segmentēto pieeju – atrodam noteiktu cilvēku grupu, ar kuru komunicēt. Tas ir laikietilpīgāk, taču noteikti efektīvāk, jo sniedzam tieši
to, kas cilvēkam vajadzīgs, nevis radām vienu piedāvājumu visiem," atklāj "Latvijas aptiekas"
komercdirektores vietniece mārketinga jautājumos Zita Jēkabsone.
Aptieku biznesā valda diezgan
sīva konkurence. Kas ir tas
atšķirīgais un īpašais, ko var
piedāvāt "Latvijas aptieka"?
Jāsaka, ka Latvijā aptieku bizness nav vienkāršs, jo likumdošana uzliek mums samērā daudz
ierobežojumu, taču tie rosina arī
aktīvāk domāt un darboties. Manuprāt, mēs atšķiramies no citu
aptieku tīkliem ar to, ka turam
īpašā godā individuālu pieeju un
pielāgojam dažādus piedāvājumus atsevišķām klientu grupām.
Lielākā no tām ir seniori, tāpēc
tai veltām īpašu uzmanību – jau
vairākus gadus sadarbojamies ar
Latvijas Pensionāru federāciju
un esam lepni, ka ar mūsu atbalstu iznāk laikraksts "Latvijas
Pensionārs", kas dažkārt kādam
senioram var būt arī vienīgā lasāmviela. Tāpat senioriem veidojam īpašas aptiekas, kurās
viņiem ir dažāda veida priekšrocības – esam vienīgais aptieku
tīkls, kas strādā pēc šāda principa. Mēs arī regulāri cenšamies
iekļauties dažādās senioru aktivitātēs, piemēram, nupat atbalstījām senioru ansambļa sadziedāšanās festivālu, kurā piedalījās
teju 100 ansambļu.
Taču seniori nav vienīgie, kam
piedāvājat īpašas programmas
vai atbalstu.
Mēs pētām un ņemam vērā dažādas sabiedrības attīstības tendences. Piemēram, pēdējo gadu
laikā Latvijā strauji aug diabēta
pacientu skaits – ap 6000 cilvēkiem gadā –, tāpēc tā ir vēl viena
liela grupa, kam sniedzam atbalstu. Mūsu priekšrocība ir tāda,
ka veicam izpēti un sniedzam
tieši to, kas viņiem ir vajadzīgs.
Vēl viens unikāls projekts, kas
tapis, vērojot norises sabiedrībā,
ir atbalsta programma alerģijas
pacientiem. Ar alerģiju, tai skaitā astmu, ir saskārusies teju katra
ģimene – mēs šiem pacientiem
sniedzam ne tikai informāciju,
bet piedāvājam arī paraugus un
dažādas priekšrocības.
Tāpat pie īpaša atbalsta noteikti
varu minēt dāvinājumu Valsts
asinsdonoru centram, piešķirot
donoriem vairāk nekā 13 000
mūsu Sudraba lojalitātes karšu.
Tā varam parādīt, ka esam pateicīgi par to, ko viņi dara.
Pirms trim gadiem uzsākām sadarbību arī ar Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem (NBS),
sniedzot dāvinājumu starptautisko operāciju veterāniem. Labā
ziņa – mainoties likumdošanai,

mēs tagad varam sniegt atbalstu
absolūti visiem NBS karavīriem.
Pavisam svaigs jaunums – nupat
esam sākuši strādāt arī ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību un jau snieguši atbalstu 27 000 tās biedru.
Pie atbalsta projektiem vēl vēlētos pieminēt vienu no šā gada
lielākajiem emocionālajiem piedzīvojumiem – "Latvijas aptieka" šogad bija Vispārējo latviešu
dziesmu un deju svētku atbalstītāja.

Mēs piedāvājam saviem farmaceitiem nopietnas apmācības,
kuras veic Latvijā vadošie ārsti,
un tās noteikti turpināsim arī
nākamgad. Mums ir svarīgi, lai
varam lepoties ar ļoti izglītotiem
speciālistiem.
Uzņēmums:
Valdes loceklis:
Darbības joma:
Nodarbināto skaits:

SIA "Latvijas aptieka"
Ilmārs Pajuste
Farmācija
vairāk nekā 250 darbinieki

Kā jūs izvērtējat, kurai
cilvēku grupai pievērst īpašu
uzmanību, un kā sagatavot
tieši tai domātu piedāvājumu?
Galvenais ir ieklausīties cilvēkā,
nedrīkst sēdēt tikai ciparos vai
pētījumos, bet jāiet pie cilvēka
un viņš jāuzklausa. Piemēram,
avīzes "Latvijas Pensionārs"
kontaktos norādīts mans mobilā
tālruņa numurs, jo man ir svarīgi
komunicēt ar cilvēkiem. Tikai tā
var uzzināt, ka cilvēks varbūt nemaz negrib atlaidi, bet pavisam
kaut ko citu.
Mūsu darba pamats ir klienta saruna ar farmaceitu, tāpēc aicinām
cilvēkus sarunāties, uzdot farmaceitiem jautājumus, jo bieži
vien ikdienā komunikācija tomēr
ir par īsu, lai kaut ko kārtīgi noskaidrotu. Ne vienmēr aptiekās
ir rindas, var nedaudz pagaidīt,
kad farmaceits ir pieejamāks –
viņš visu labprāt pastāstīs.

Plānojam sākt vēl jaunas atbalsta
programmas noteiktām klientu
grupām. Piemēram, šobrīd jau
veicam sarunas ar Latvijas Multiplās sklerozes asociāciju par
atbalsta iespējām pacientiem,
tāpat paredzēts veidot īpašu projektu grūtniecēm un jaunajām
māmiņām.
Lepojamies, ka savā ziņā esam
pionieri un aicinām uz aptieku
arī aktīva dzīvesveida piekritējus, kuri sporto, – arī viņiem
mums jau ir īpaša programma,
kuru attīstīsim.

"Latvijas aptiekas" kolektīvs ikgadējā saliedēšanas pasākumā

Tāpat turpināsim rūpēties par
savu aptieku vizuālo sakārtotību.
Mūsu jaunais dizaina koncepts
paredz, ka aptiekās izvietosim arī
attiecīgā novada fotogrāfijas –
to veidošanā sadarbojamies ar
vienu no Latvijas labākajiem
aerofotogrāfiem Mihailu Ignatu,
kurš fotografē no lidmašīnas,
neizmantojot dronu. Piemēram,
aptiekā, kas atrodas medicīnas
centrā "ARS", ikviens interesents var aplūkot milzīgu fotogrāfiju ar pavisam neikdienišķu
skatu – prezidenta pili no putna
lidojuma.

Daudzi uzņēmumi saskaras ar
grūtībām atrast darbiniekus.
Kā šai ziņā klājas farmācijas
nozarei? Vai jūsu uzņēmums
izmanto kādas īpašas metodes
darbinieku piesaistīšanai?

Jau minējāt tiešās
komunikācijas spēku, sevišķi
attiecībā uz senioriem. Vai
jums izdodas sasniegt arī
jauniešus, kuri daudz laika
pavada digitālajā vidē?

Farmācijas nozare saskaras ar
akūtu farmaceitu trūkumu. Viens
no iemesliem – jaunā paaudze
salīdzinoši reti izvēlas apgūt farmaceita profesiju, bet pieprasījums pēc farmaceitiem aug. Mēs
no savas puses cenšamies iniciēt,
lai 7. un 8. klašu skolēni pievērstu lielāku uzmanību ķīmijai, kas
nepieciešama, ja tālāk ir vēlme
apgūt farmaceita profesiju.
Tā kā darbinieku trūkums ir jārisina, mēs nu jau otro gadu īstenojam papildu apmācības projektu cilvēkiem, kuri vēlās kļūt
par farmaceita asistentiem – ja
cilvēks iepriekš bijis saistīts ar
ķīmiju vai medicīnu, viņš var
pārprofilēties divu gadu laikā, ja
nē – nedaudz ilgāk. Mēs viņam
apmaksājam mācības, nodrošinām stipendiju un garantējam
darbavietu.

Kaut kādā mērā vēl izjūtam
postpadomju domāšanas sekas –
mūsu valstī cilvēks ir pieradis
nākt uz aptieku tikai tad, kad ir
slims. Taču daudzviet Eiropā cilvēkiem ir pašsaprotami aptiekas
apmeklēt arī tāpēc, lai nesaslimtu.
Jauno cilvēku skaits aptiekās ir
mazāks, sevišķi, ja salīdzinām
ar senioriem, bet, izmantojot
sociālos tīklus, viennozīmīgi
cenšamies pievērst arī jauniešu
uzmanību – uz aptieku jānāk,
kad esi vesels. Un ne tikai pēc
medikamentiem, bet, piemēram,
pēc dermokosmētikas – varbūt
tai nebūs tik glamūrīga iepakojuma, taču tā efektīvāk un drošāk palīdzēs sasniegt vēlamo
rezultātu. Un nākotnē noteikti
piedāvāsim iepirkšanās iespēju
arī interneta aptiekā.

Valdes loceklis Ilmārs Pajuste un Zita Jēkabsone pieņemšanā,
ko rīkoja kultūras ministre D. Melbārde Dziesmu svētku atbalstītājiem

Kādi ir jūsu galvenie
ieplānotie darbi nākamajam
gadam?
Viens no mūsu lepnumiem ir
"Latvijas aptiekas" lojalitātes
programma – Sudraba karte, kas
paredz priekšrocības ne tikai

mūsu aptiekās, bet vēl pie 10 sadarbības partneriem, kuri sniedz
dažādus medicīnas pakalpojumus. Esam vienīgā aptieka, kas
piedāvā šādu iespēju. Nākamgad
turpināsim attīstīt savu partneru
tīklu, lai mūsu lojālajam klientam būtu vēl vairāk priekšrocību.
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Olaines novada uzņēmējs
LIAA JŪRMALAS BIZNESA INKUBATORS IZSLUDINA
PIETEIKŠANOS

LIAA Jūrmalas Biznesa inkubators, kura darbības reģions ir
arī Olaines pašvaldība, rosina
uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās!
Pirmsinkubācijā biznesa ideju autori piedalās semināros,
darbnīcās un kopienas pasākumos, kā arī konsultējas ar Latvijā atzītākajiem ekspertiem, tā
attīstot savas uzņēmējdarbības
kompetences. Papildus ikviens
pirmsinkubācijas
dalībnieks

var bez maksas strādāt koprades birojā un izmantot mentoru
atbalstu.
Inkubācijā uzņēmumi, kas nav
vecāki par trim gadiem, papildus konsultatīvam atbalstam
izmanto līdzfinansējumu 50%
apmērā uzņēmuma attīstībai –
dažādiem ārpakalpojumiem, iekārtām un izejmateriāliem.
Līdzfinansējums pieejams gan
ikdienas vajadzībām (grāmatvedībai, telpu nomai), gan uz
uzņēmuma attīstību vērstām

(prototipēšana, testēšana, sertifikācija) un atpazīstamības veicināšanas izmaksām (dizains,
mārketings u. c.).
Vairāk informācijas:
www.liaa.gov.lv/lv/inkubatori.
Pieteikumu iesniegšana abās
programmās:
no 3. līdz 19. septembrim.
Saziņai un individuālas
konsultācijas pieteikšanai:
jurmala@liaa.gov.lv,
+371 62401097.
Uz tikšanos inkubatorā!

 Turpinājums no 1. lpp.
Nominācija "Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019" ir gan liela atzinība par padarīto, gan arī nopietns darbs nākotnē. Mums tā ir
iespēja popularizēt savu veikumu un tradīcijas darbā ar jaunatni,
dalīties ar tādu veiksmīgo pieredzi kā piemēram jauniešu projektu
konkurss, skolēnu parlamentu aktivitātes, brīvprātīgais darbs, skolēnu nodarbinātība, jauniešu dome, saliedēšanās pasākumi starp
skolām un neformālās diskusijas ar lēmuma pieņēmējiem. Viena
no tradīcijām ir arī Olaines novada Jauniešu diena, kas šogad norisinājās jau 8.gadu.
25.augustā Olaines Mežaparkā kopā pulcējās novada iedzīvotāji,
lai kopīgi svinētu Olaines novada Jauniešu dienu ar daudz un dažādām aktivitātēm visas dienas garumā. Arī šogad programma tika
veidota balstoties uz pašu jauniešu vēlmēm un idejām: improvizācijas teātris, brīvais mikrofons, teātra meistarklase, alpīnisma
aktivitātes, āra spēles, cirka skolas darbnīca, grupas "Singapūras
Satīns" un "Pirmais Kurss". Baudīt pasākumu bija ieradušies ne
tikai jaunieši vien, kuplā skaitā piedalījās arī bērni un pieaugušie.

SĀC SAVU BIZNESU AR "(IE)DVESMU"
Grantu programmu "(ie)dvesma" šogad organizē "SEB banka", Jūrmalas pilsēta, Mārupes,
Olaines, Ķekavas un Siguldas
novads. Katrs no partneriem
piešķirs 10 000 eiro finansējumu, uz kuru varēs pretendēt
kādā no piecu pašvaldību teritorijām reģistrētie uzņēmumi,
kuri dibināti pirms ne vairāk kā
trim gadiem, kā arī šajās pašvaldībās dzīvojošie iedzīvotāji,
kuri vēlas īstenot savas biznesa
idejas.
Maksimālā naudas summa vienam grantam ir 10 000 eiro, un
šogad plānots izsniegt vismaz
sešus grantus. Granta līdzekļus
varēs izmantot saimnieciskiem
mērķiem esošā biznesa attīstīšanai vai arī jauna uzņēmuma
izveidei, lai uzsāktu savu biznesu.
Projektu pieņemšana sāksies
3. septembrī, un tā noslēgsies

3. oktobrī. Iesniegtos projektus
vērtēs žūrijas komisija, kuras
sastāvā būs uzņēmējdarbības
profesionāļi un pašvaldību pārstāvji. Rezultātu paziņošana un
uzvarētāju apbalvošana notiks
15. novembrī.
Žūrijas komisijā darbosies pārstāvji no "SEB bankas", Jūrmalas pilsētas domes, Ķekavas
novada pašvaldības, Mārupes
novada domes, Olaines novada
pašvaldības, Siguldas novada
pašvaldības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras,
attīstības finanšu institūcijas
"Altum", Jūrmalas Biznesa inkubatora, Jūrmalas Uzņēmēju
konsultatīvās padomes, Mārupes novada Uzņēmējdarbības
atbalsta konsultatīvās padomes,
Siguldas uzņēmēju padomes,
Ķekavas novada uzņēmēju padomes un Olaines novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra.

Saņemto pieteikumu atlase notiks trīs 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 saņemtajiem vairāk nekā
30 projektiem žūrija atlasīja
sešus grantu ieguvējus, kopumā tiem piešķirot 40 000 eiro.
Plašāka informācija par grantu
programmu un tajā atbalstītajiem projektiem pieejama
www.seb.lv/iedvesma.
Konsultācijas par pieteikumu
sagatavošanu Olaines novada
Uzņēmējdarbības centrā var
saņemt klātienē, iepriekš
piesakoties elektroniski –
rakstot uz onuac@olaine.lv –
vai pa tālr. 29417886.

ZIŅAS ĪSUMĀ
pā, kā arī veikta baseina telpas
atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana. Telpu atjaunošanas darbus veica SIA
"Zemgales Būvserviss"
Olaines 1. vidusskolā ir izremontētas dušas telpas pie
sporta zāles, nomainīts grīdas segums vienā klasē, kā arī
veikta terases un jaunā korpusa
ieejas mezgla seguma nomaiņa.
Būvdarbu veicējs SIA "Latbūvnieks".
• 17. augustā Olainē, Jelgavas ielā 5, tika svinīgi atklāts
Pirmā pasaules kara vēstures
izziņas maršruts, kas ir Latvijā vienīgā Pirmā pasaules kara
izziņas brīvdabas ekspozīcija
pilsētvidē. Aicinām iedzīvotājus un novada viesus apmeklēt
vēsturisko vietu un nesteidzīgi
izzināt novada vēsturi!
• Kā jau katru gadu skolās un
pirmskolās vasaras sezonā tiek
veikti dažādi remonta darbi. Arī
šis gads nav bijis izņēmums.
Divās pirmsskolas izglītības
iestādes "Zīle" grupiņu telpās
veikti apdares un elektroinsta-
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lācijas darbi kā arī nomainīti apkures radiatori. Papildus
grupiņu telpās iebūvētas jaunas
virtuves mēbeles, kā arī pilnībā
izremontētas abas kāpņutelpas,
tajā skaitā nomainīts pakāpienu
segumu un uzstādītas jaunas
margas. Izremontēti trīs kabineti. Līdzīgi remonta darbi notikuši PII "Dzērvenīte", kurā arī
izremontētas divas grupiņu telpas. Abās iestādēs darbus veica
SIA "Jelgavas Būve - V".
Savukārt, speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte"
apdares un elektroinstalācijas
darbi veikti vienā grupiņas tel-

Olaines 2. vidusskolā turpinās
metodiskā informācijas centra
un trenažieru zāles rekonstrukcijas darbi, kuru ietvaros tiks
atjaunoti darbmācības kabineti,
trenažieru zāle, bibliotēka un
lasītava. Šo projektu plānots
pabeigt līdz gada beigām. Būvdarbus veic SIA "BK MĀJA".
• Ar jauno mācību sezonu
peldēt gribētājiem būs atvērts
Olaines pilsētas peldbaseins,
kur vasaras periodā baseina telpā pilnībā tika nomainīts grīdas
segums, linoleju aizstājot ar
flīžu segumu. Būvdarbus veica
SIA "BK MĀJA".

BĒRNU SLIMNĪCA SĀK PIEDĀVĀT
VALSTS SPORTA MEDICĪNAS CENTRA
PAKALPOJUMUS BĒRNIEM SPORTISTIEM
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca pārņem Valsts sporta
medicīnas centra funkcijas un turpmāk piedāvā bērniem
ar paaugstinātu fizisko slodzi un sportistiem padziļinātas
profilaktiskās medicīniskās pārbaudes.
"Bērnu slimnīcas Funkcionālās diagnostikas dienestā izveidots
Sporta medicīnas centrs, kas, sākot ar 2018. gada 2. jūliju,
pārņem Valsts sporta medicīnas centra funkcijas un no 16. jūlija
sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi nodrošina
padziļinātas profilaktiskās medicīniskās pārbaudes," skaidro
BKUS Sporta medicīnas centra pārstāve Everita Skudra,
piebilstot, ka pakalpojumi nodrošināti bērniem no 10 gadu
vecuma, kuriem ir paaugstināta fiziskā slodze, kā arī bērniem
no 8 gadu vecuma, kuri nodarbojas ar daiļslidošanu, sporta
dejām, mākslas un sporta vingrošanu.
Sportistiem ir iespēja nodot analīzes Bērnu slimnīcā un
saņemt rezultātus vienas stundas laikā. Ja sporta ārsts uzskata,
ka bērnam nepieciešami papildu izmeklējumi atbilstoši
indikācijām, tiek nodrošināta iespēja veikt nepieciešamos
izmeklējumus Bērnu slimnīcā.
Pieteikties pārbaudēm var, zvanot pa tālr. 67226002,
mob. tālr. 27839556 vai rakstot uz e-pasta adresi
sporta.medicina@bkus.lv.
Bērnu slimnīca pārņem Valsts sporta medicīnas centra
funkcijas atbilstoši LR Veselības ministrijas reorganizācijas
plānam. Bērnu slimnīcā no līdzšinējā Valsts sporta medicīnas
centra pārnākuši strādāt 16 darbinieki.
Vidēji gada laikā Valsts sporta medicīnas centrs sniedza
pakalpojumus līdz 15 000 sportistu.

LAIKS UZ SKOLU!

Aiz muguras trīs skaisti atpūtas un saulainām dienām piepildīti mēneši. Laiks doties uz skolu! Vieniem tā būs atgriešanās, citiem – uzsākšana, bet vēl
kāds tikai spers pirmos soļus bērnudārzā. Tieši tāpēc vēlamies atgādināt un informēt par pašvaldības atbalstu lieliem un maziem mācību gada laikā.
PAR SKOLĒNU
AUTOBUSIEM
Olaines novada skolu skolēniem
autobuss tiek nodrošināts bez
maksas – no dzīvesvietas uz skolu un atpakaļ.
2018./2019. mācību gadā skolēnu autobusi, kurus skolēni
izmantos bez maksas, uzrādot
braukšanas e-karti, kursēs septiņos maršrutos – atbilstoši sarakstam tos atradīsit
www.olaine.lv un pieturvietās.
Skolēniem, kuri turpina mācīties
Olaines 1. vidusskolā un Olaines
2. vidusskolā, braukšanas e-kartes, kuras izsniegtas iepriekšējā
mācību gadā, ir spēkā, un tās tiks
aktivizētas 3. septembrī. Šiem
skolēniem jaunas e-kartes saņemt nevajag.
Ja nepieciešams izgatavot jaunu
skolēna braukšanas e-karti, pilngadīgajiem skolēniem, skolēnu
vecākiem vai pilnvarotajām personām ir jāierodas izglītības iestādē (Olaines 1. vidusskolā vai
Olaines 2. vidusskolā), jāaizpilda pieteikums skolēna braukšanas e-kartes saņemšanai un kopā
ar pieteikumu jāiesniedz viena
fotogrāfija (dokumentiem ar izmēru 3 x 4 cm).
Kompensāciju 50% apmērā par
braukšanas izdevumiem sabiedriskajā transportā var saņemt
tie izglītojamie, kuri ir deklarēti
Olaines novadā, bet dzīvo ārpus
Olaines pilsētas teritorijas un
mācās vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9. klase) vai
vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12. klase)
cita novada vai republikas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Izdevumiem jābūt saistītiem ar
braucieniem mācību gada laikā
no dzīvesvietas līdz tuvākajai
izglītības iestādei Olaines novada pašvaldības administratīvās
teritorijas robežās un atpakaļ.
Savukārt kompensāciju 100%
apmērā par braukšanas izdevumiem var saņemt izglītojamie,
kuri apmeklē speciālās izglītības
iestādes (pēc medicīniskiem norādījumiem), internātskolas vai
kuriem ir piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas personas statuss.
PAR MĀCĪBU
LĪDZEKĻIEM
Visus mācību procesam nepieciešamos mācību līdzekļus (izņemot individuālos) un grāmatas
iegādājas izglītības iestādes (vidusskolas un pirmsskolas).
PAR ĒDINĀŠANU
Skolās:
Ēdināšanas pakalpojumu Olaines
1. vidusskolā un Olaines 2. vidusskolā nodrošina SIA "Baltic
Restaurants Latvia" (iepirkuma

Pakalpojuma nosaukums

Pusdienu
standarta
izmaksas
pašvaldības
izglītības
iestādēs, EUR/
dienā bērnam

Standarta izmaksas,
EUR/dienā bērnam
maksā pašvaldība
EUR/dienā bērnam
vai % no summas

maksā vecāki EUR/
dienā bērnam
vai % no summas

SKOLAS
Ēdināšana Olaines 1. vidusskolā
5–6 gadus veciem bērniem

2,65 EUR/dienā

1,05 EUR/dienā
vai 40%

1,60 EUR/dienā
vai 60%

Bērnu ēdināšana izglītības iestādēs,
1.–4. klase (apmaksā no valsts
mērķdotācijas līdzekļiem)

1,42 EUR/dienā

0,00 EUR/dienā
vai 0%

0,00 EUR/dienā
vai 0%

Bērnu ēdināšana izglītības iestādēs,
5.–9. klase

1,42 EUR/dienā

0,87 EUR/dienā
vai 61,3%

0,55 EUR/dienā
vai 38,7%

Bērnu ēdināšana izglītības iestādēs,
10.–12. klase

1,42 EUR/dienā

0,87 EUR/dienā
vai 61,3%

0,55 EUR/dienā
vai 38,7%

Lai saņemtu pabalstu, personai
jāiesniedz iesniegums Olaines
Sociālajam dienestam.
PAR PAŠVALDĪBAS
LĪDZFINANSĒJUMU
Olaines novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu vecākiem,
ja bērns ir sasniedzis pusotra
gada vecumu (1 gads un 6 mēne-

līgums spēkā līdz 31.08.2019.).
Ēdināšanas pakalpojumu maksa
abās skolās ir vienāda.
Pirmsskolas izglītības iestādēs:
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pirmsskolas izglītības
iestādes. Nosakot ēdināšanas
pakalpojuma maksu pirmsskolas
izglītības iestādēs, ņemtas vērā
tikai produktu izmaksas (bez
pavāru atalgojuma un citām ar
ēdināšanu saistītām izmaksām).
Pavāru atalgojumu un tiešās izmaksas (elektrība, komunālie
pakalpojumi u. c.) tiek segtas no
pašvaldības budžeta.
Vecāku maksājums par trīsreizēju bērna ēdināšanu ir 1,40 EUR/
dienā (ja bērns ir vecumā no
1,5–4 gadiem). Ja bērns ir 5–6
gadus vecs, tad par trīsreizēju
ēdināšanu vecākiem būs jāmaksā 1,70 EUR/dienā.
Daudzbērnu ģimeņu bērniem,
maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem ēdināšanas izdevumus Olaines novada izglītības iestādēs 100% apmērā sedz
pašvaldība (Olaines Sociālais
dienests).
PAR SKOLAS MĀCĪBU
EKSKURSIJĀM
Skolas budžetā paredzēti līdzekļi mācību ekskursijām: 160,00
EUR katrai klasei transportam
un 55,00 EUR – dalības maksai
(vai ieejas biļešu iegādei).
PAR STIPENDIJĀM
Olaines novada vispārizglītojošo

skolu vidusskolēniem ir iespēja
saņem stipendiju, ja mācību sasniegumu vērtējumi semestrī ir ne
zemāki kā 7 balles. Stipendijas
10. klašu skolēniem tiek izmaksātas, sākot ar mācību gada otro
pusgadu, 11.–12. klašu skolēniem – pilnu mācību gadu katru
mācību mēnesi 30,00 EUR (pēc
nodokļu nomaksas).
PAR DĀVANĀM
Ikviens pirmklasnieks Zinību dienā saņems rakstāmlietu
komplektu ar gravējumu, bet uz
Ziemassvētkiem gan pirmsskolu, gan skolu izglītojamie – Ziemassvētku paciņu! Mācību gada
beigās mazie pirmsskolu absolventi arī tiks pie dāvaniņas, kuru
finansēs Olaines novada pašvaldība.
PAR ĀRPUSKLASES
PULCIŅIEM UN SPORTA
NODARBĪBĀM
Aktuālo informāciju septembrī atradīsit skolu mājaslapās –
www.o1vsk.lv un
www.olaine2vsk.lv. Jāatzīmē, ka
visas sporta interešu izglītības
programmas novada skolās ir
bez maksas.
PAR PABALSTU
Pabalstu 75 eiro apmērā bērna
apģērba iegādei piešķir trūcīgai
vai maznodrošinātai ģimenei par
katru bērnu, sākot no 1. klases,
ja bērns mācās dienas apmācības izglītības iestādē. Pabalstu
izmaksā vienu reizi kalendārajā
gadā trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa periodā.

ši), nav nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē un apmeklē privāto izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno
licencētu pirmsskolas izglītības
programmu, vai saņem pakalpojumu pie bērna uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja (aukles).
ATBALSTA APMĒRS
2018. GADĀ VIENAM
BĒRNAM MĒNESĪ
• bērniem no pusotra līdz četru
gadu vecumam, kas apmeklē
privāto PII, – 232,44 EUR;
• bērniem, kam nepieciešama
obligātā sagatavošana
pamatizglītības ieguvei un kas
apmeklē privāto PII, –
170,96 EUR;
• bērniem no pusotra līdz četru
gadu vecumam, kas saņem
pakalpojumu pie bērnu
uzraudzības pakalpojuma
sniedzēja, – 185,82 EUR.
Jaunajā mācību gadā novēlam
labas sekmes un zinātkāri visiem, kuri mācās vai studē!

IZGLĪTOJOŠA
KONFERENCE VECĀKIEM

Organizē

22. septembrī

no plkst.10.00 līdz 14.00
Olaines 1. vidusskolas
konferenču zālē
reģistrēšanās no 9.30

PROGRAMMA
Vai viegli būt bērnam 21. gadsimtā
Kāda ir laba pirmsskola
Bērni un vecāki / personības
Kā panākt mācīšanās pieejas maiņu

Aicināti visi interesenti!
Sīkāka informācija:
pirmsskola@olaine.lv, tālr. 23663218

Lektori: Mg. psych. Zanda Rubene, Zane Baltgaile,
Agita Iļjučonoka, skola 2030, Latvijas vecāku organizācijas
Mammām un tētiem vadītāja Inga Akmentiņa – Smildziņa.
Ikviens bērns mācās gūt daudzveidīgu pieredzi pētot,
eksperimentējot, kļūdoties un atklājot. Tā veidojas pirmie
priekšstati par lietām un parādībām. Kā mums, pieaugušajiem,
būt līdzās? Kā iedvesmot, atbalstīt, saprast savu un
sava bērna rīcību un emocijas?
Par šiem un citiem būtiskiem jautājumiem būs iespējams
uzzināt pirmajā vecāku izglītības konferencē
22. septembrī! Uz tikšanos!
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LEPOJAMIES
OLAINES SKEITBORDA SLALOMISTIEM IZCILI PANĀKUMI
PASAULES ČEMPIONĀTĀ
No 10. līdz 12. augustam Čehijā norisinājās Pasaules čempionāts skeitborda slalomā, kurā
startēja 118 pasaules labāko slalomistu. Par pasaules čempionu skeitborda slalomā kļuva
olainietis Jānis Kuzmins, savukārt olainietis Artūrs Liskovs izcīnīja bronzu.
Pirmajā sacensību dienā norisinājās milzu slaloms, kurā pie
medaļām izdevās tikt abiem
olainiešiem, pieredzējušajam Jānim Kuzminam izcīnot otro vietu un viņa audzēknim un komandas biedram Artūram Liskovam
sarūpējot pārsteigumu – jau sacensību ievadā iegūstot bronzas
godalgu.
Otrajā dienā sportisti startēja
"Hybride" (speciālajā) slalomā. Trillera cienīgā cīņā divu
braucienu summā, apsteidzot
amerikāni Džo Maklarenu tikai
par vienu sekundes tūkstošdaļu,
triumfēja Jānis Kuzmins. Artūrs Liskovs turpināja pārsteigt,
izcīnot ceturto vietu. Tādējādi
pirms sacensību pēdējās disciplīnas profesionāļu kategorijā saglabājās intriga par uzvarētāju
kopvērtējumā, kā arī par trešās
vietas ieguvēju.
Pēdējā sacensību dienā norisinājās līnijsaloms. Kopvērtējuma
rezultāts profesionāļu kategorijā
izšķīrās jau līnijslaloma pusfinālā, kurā tikās Jānis Kuzmins

un Džo Maklarens. Apņēmību
triumfēt kopvērtējumā Jānis pierādīja, uzvarot abos braucienos,
kā arī finālā spraigā cīņā pārspējot francūzi Kristoferu Dupointu. Daudziem par pārsteigumu
Artūram Liskovam izdevās izcīnīt trešo vietu kopvērtējumā.
Pasaules čempions Jānis Kuzmins saka: "Ar šo čempionātu
esmu aizpildījis dažas tukšās
vietas savā karjerā, tas ir, uzvarēt
pasaules čempionātā kopvērtējumā, kas ir ļoti prestiži. Beidzot

esmu izcīnījis uzvaru Pasaules
čempionātā, kas norisinājies
Eiropā [līdz šim Jānim bija trīs
tituli speciālajā slalomā – visi iegūti Ziemeļamerikā], kā arī pārliecinājies, ka deviņu gadu laikā
esmu sagatavojis vairāk nekā
cienīgu pēctecību aiz sevis – apsveicu Artūru ar bronzu! Liela
daļa mūsu paldies ir jāvelta sporta studijas "Active" treneriem
Olainē par pareizas mūsu fiziskās bāzes sagatavošanu starpsezonā."
"Vairumam tā ir sensācija, bet
es zinu, cik daudz darba viņi ieguldījuši, lai sasniegtu virsotnes!
Viņi abi ir piemērs un iedvesma
katram, ka ikviens mērķis ir sasniedzams un grūts darbs vienmēr
nes augļus! Paldies visiem, kuri
juta līdzi un turēja īkšķus!" – tā
par Jāņa Kuzmina un Artūra Liskova panākumiem saka viņu fiziskās sagatavotības trenere Ilze
Mazure.
Olaines novada pašvaldība sveic
sportistus ar panākumiem!

23. augustā noslēdzās Latvijas Meiteņu futbola čempionāts U-12 (2006.–2007. g. dz.)
Elites grupā. Pēdējā kārta tika aizvadīta Olaines stadionā.
Septiņu komandu divu apļu cīņās starp 2006./2007. dzimšanas gada meitenēm olainietes
12 spēlēs iekrāja deviņas uzvaras, divus neizšķirtus un vienu
zaudējumu. Tikai viena punkta
atstatumā no "AFA Olaine" finišēja "Rīgas Futbola skola-1", kas
vienīgo zaudējumus piedzīvoja
tieši spēlēs pret čempionēm –
2:3 un 2:4. Tikmēr krietni nopakaļus trešajā pozīcijā ierindojās
FS "Metta/OSC".
Kā stāsta komandas treneris Jevgēņijs Mihaļkovs: “Mūsu meitenes brīnišķīgi aizvadīja turnīru,
kas sākās pavasarī. Demonstrēja
lielisku pašatdevi un nepiekāpību, ar cīņassparu sasniedzot finišu. Pirmo reizi Olaines meiteņu

futbola vēsturē komanda U-12
godpilni ieņem 1. vietu!
Par komandas labāko spēlētāju
tika atzīta Loreta Dārta Auziņa,
par visa turnīra labāko spēlētāju

– Kristiāna Estere Punga, bet par
visa turnīra labāko vārtsardzi –
Aleksandra Torgošova.
Apsveicam komandu, treneri un
vecākus ar lielisko panākumu!

SVEICAM!
25. augustā savu 100. dzimšanas dienu radu pulkā sagaidīja
Olaines novada iedzīvotāja Erna Burkevica. Jubilāri sveica
arī Olaines novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece
Inta Purviņa, Sociālā dienesta direktore Anda Liepiņa un
citi pašvaldības pārstāvji.

Olaines novada dome sveic DIMANTA kāzās

Igoru un Raisu Bogdanovus!

Laulība noslēgta 1958. gada 30. jūnijā Rīgas pilsētas
Dzimtsarakstu birojā.
Cilvēks ir dzimis,
lai mīlētu un dzīvotu kopā
ar mīļoto cilvēku.
/Paulu Koelju/
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Olaines novada dome sveic ZELTA kāzās

Ādolfu un Skaidrīti Jermakus!

Laulība noslēgta 1968. gada 20. jūlijā Dalbes ciema padomes
Izpildu komitejā.

2018. gada 25. jūlijā		
• Atbalstīt DKS "Zīles" projektu
					"Ielas apgaismojuma atjaunošana
• Iecelt Viesturu Lazdiņu par Olai- DKS "Zīles", Olaines pagasts, Olaines Mūzikas un mākslas skolas di- nes novads (7 LED gaismekļi)" par
rektoru no 2018. gada 1. augusta.
kopējo summu 4004,46 EUR ar pašvaldības līdzfinansējumu 3203,56
• Deleģēt Vides aizsardzības un EUR.
reģionālās attīstības ministrijas izveidotajā situācijas izvērtēšanas • Atbalstīt DKS "Gavana" projektu
komisijā šādus pārstāvjus: Olaines "Par dārzkopības sabiedrības "Ganovada pašvaldības domes priekšsē- vana" koplietošanas iekšējo pievaddētāju Andri Bergu; Olaines novada ceļu pie nekustamajiem īpašumiem
domes deputātu Sandri Kalniņu.
izbūvi" par kopējo summu 6116,85
EUR ar pašvaldības līdzfinansējumu
• Apstiprināt sadzīves atkritumu 4292,28 EUR.
apsaimniekošanas maksu Olaines
novadā par sadzīves atkritumu sa- • Atbalstīt DKS "Ceriņi M" provākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, jektu "DKS "Ceriņi M" ceļa segušķirošanu, uzglabāšanu un citām ma atjaunošana" par kopējo summu
normatīvajos aktos noteiktajām dar- 7897,64 EUR ar pašvaldības līdzfibībām – 8,40 EUR par kubikmetru. nansējumu 6318,11 EUR.
Noteikt, ka papildus apstiprinātajai maksai atkritumu radītājs sedz • Atbalstīt DKS "Rīts" projektu
izmaksas par sadzīves atkritumu "DKS "Rīts" rotaļu un sporta lauapglabāšanu atkritumu poligonos, kuma aprīkojuma iegāde un uzstāt. sk. dabas resursu nodokli, saskaņā dīšana" par kopējo summu 9690,95
ar Sabiedrisko pakalpojumu regulē- EUR ar pašvaldības līdzfinansējumu
šanas komisijas apstiprināto tarifu. 7752,76 EUR.
Noteikt, ka apstiprinātā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksa • Atbalstīt biedrības "VeVi" iesniestājas spēkā 2018. gada 1. septem- gumu par finansējuma saņemšanu
brī.
jau izbūvētam ceļa segumam II un
III posmam uz zemes gabaliem ar
• Apsveikt Olaines 1. un 2. vidus- kadastra numuriem 80800090083,
skolas pirmklasniekus Zinību dienā 80800090200 un 80800090163
3. septembrī ar pašvaldības suvenīru par kopējo summu 15 123,97 EUR
(pildspalvu un zīmuli).
ar pašvaldības līdzfinansējumu
9182,49 EUR.
• Pieņemt dāvinājumu (ziedojumu)
10 000 EUR apmērā no ziedotāja AS • Atbalstīt kooperatīvās dārzkopī"Olainfarm" velosacensību "Latvi- bas sabiedrības (turpmāk – KDS)
jas velosvētki Olainē" organizēša- "Ezītis" projektu "Sūkņu staciju
nai.
renovācija un nodošana ekspluatācijā KDS "Ezītis" koplietošanas
• Piešķirt vienreizējo materiālo pa- teritorijā" par kopējo summu 5390
līdzību B ģimenei sakarā ar dimanta EUR ar pašvaldības līdzfinansējumu
kāzu jubileju.
2695 EUR.
• Atbalstīt biedrības "Dārzkopības biedrība "Atlantika"" projektu
"DB "Atlantika" ceļu seguma atjaunošana" par kopējo summu 7214,63
EUR ar pašvaldības līdzfinansējumu
5469,93 EUR.

• Piešķirt biedrībai "Grēnes" projekta "Par ielu cietā seguma (asfalts)
izbūvi ciematā Grēnes un ātrumvaļņu izvietošanu ielās" īstenošanai
līdzfinansējumu 64 852,89 EUR apmērā.

• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās sabiedrības (turpmāk – DKS)
"Ozollejas" projektu "DKS "Ozollejas" koplietošanas un iekšsaimniecības ceļu atjaunošana" par kopējo
summu 7871,17 EUR ar pašvaldības
līdzfinansējumu 6296,93 EUR.

• Piekrist iegūt pašvaldības īpašumā par vienu eiro (tai skaitā PVN)
DKS "VEF Baloži" koplietošanas
teritorijas apgaismojumu 4. un 5.
sektorā papildus uzbūvētos trīs
elektrības apgaismojuma stabus ar
vērtību 4473,76 EUR (kā vienotu
objektu DKS "VEF Baloži" "Koplietošanas teritorijas apgaismojums
4. un 5. sektorā") (lietošanas laiks –
30 gadi).

• Atbalstīt DKS "Stars" projektu "DKS "Stars" ceļu seguma atjaunošana" par kopējo summu
7003 EUR ar pašvaldības līdzfinansējumu 5463,14 EUR.
• Atbalstīt DKS "Rītausma" projektu "DKS "Rītausma" ceļu labiekārtošana – koplietošanas piebraucamais ceļš līdz kooperatīva vārtiem
ar kadastra apzīmējumu 8080 002
2235" par kopējo summu 10 710,29
EUR ar pašvaldības līdzfinansējumu
8079,95 EUR.
• Atbalstīt DKS "Lejas 1" projektu "DKS "Lejas 1" iekšējo centrālo
ceļu remonts" par kopējo summu
12 511,40 EUR ar pašvaldības līdzfinansējumu 8285,12 EUR.
• Atbalstīt DKS "Celtnieks" projektu "Meliorācijas sistēmu atjaunošana DKS "Celtnieks" nekustamo
īpašumu piegulošajās teritorijās,
3. kārta" par kopējo summu 8101,60
EUR ar pašvaldības līdzfinansējumu
5537,77 EUR.

• Piekrist grozīt noslēgtos lauku
apvidus zemes nomas līgumus par
dārzkopību sabiedrību koplietošanas
zemi, ja DKS (ar ko Olaines novada
pašvaldība ir noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumus) iesniedz
motivētu iesniegumu par daļas koplietošanas zemes nodošanu apakšnomā DKS biedram (pierobežniekam).
Uzdot pašvaldības izpilddirektoram
nodrošināt lauku apvidus zemes nomas līgumu grozīšanu un parakstīt
vienošanās pie noslēgtajiem lauku
apvidus zemes nomas līgumiem,
paredzot tiesības nomniekam nodot
zemes gabala daļu apakšnomā. Noteikt, ka DKS (ar ko Olaines novada
pašvaldība noslēgusi lauku apvidus
zemes nomas līgumus) pēc atbilstošu grozījumu izdarīšanas lauku apvi-
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 Turpinājums no 6. lpp.
dus zemes nomas līgumos ir tiesīgas
nodot zemes gabala daļu apakšnomā tās biedriem (pierobežniekiem),
rakstiski saskaņojot apakšnomas līgumu ar pašvaldības izpilddirektoru
(saskaņojums uz apakšnomas līguma pēc būvvaldes, ceļa inženiera jurista atzinuma saņemšanas). Noteikt
pienākumu DKS iekļaut apakšnomas līgumos šādus nosacījumus:
• apakšnomas termiņš nav ilgāks
par noslēgtā lauku apvidus zemes
nomas līguma termiņu (bet kopā
ne ilgāk kā 5 (pieci) gadi);
• apakšnomas līgums stājas
spēkā tikai pēc pašvaldības
izpilddirektora rakstiska
saskaņojuma saņemšanas;
• apakšnomas līgumam kā
pielikums pievienojams
apakšnomā nododamās zemes
gabala daļas izpildmērījuma
plāna pielikums un
apakšnomnieka-pierobežnieka
zemesgrāmatas izdruka;
• apakšnomā nodotā zemes
gabala platība neietekmē
citu dārzkopības sabiedrības
īpašnieku vai nomnieku intereses,
tajā skaitā arī komunikācijas
(piebraucamie pievadceļi, ūdens
apgāde, melioratīvā sistēma
(notekgrāvji), elektroapgāde,
bērnu rotaļu laukumi u. c.)
lietošanu;
• apakšnomas līguma nomas
maksu nosaka atbilstoši DKS
statūtiem;
• uz apakšnomas zemes atļauta
būvniecības ieceres realizācija
– I grupas būvēm, saskaņojot
būvniecības ieceri ar Olaines
novada pašvaldības būvvaldi
(saskaņā ar speciālajiem
būvnoteikumiem), kuras pēc
apakšnomas līguma izbeigšanās
ir demontējamas par nomnieka
vai apakšnomnieka līdzekļiem;
• DKS ir tiesības vienpusēji viena
mēneša laikā izbeigt apakšnomas
līgumu pirms termiņa,
neatlīdzinot ne kāda rakstura
zaudējumus, ja to pieprasa
Olaines novada pašvaldība
vai DKS, nosūtot rakstveida
paziņojumu uz apakšnomas
līgumā norādīto apakšnomnieka
adresi vai e-pastu.
Noteikt, ka apakšnomas līguma
noslēgšanas gadījumā DKS: ved
biedru apakšnomas līgumu reģistru
(ar noslēgto apakšnomas līgumu
uzskaiti – kārtas numurs, pierobežnieks, iznomātā zemes daļa, līguma
spēkā stāšanās, līguma izbeigšanās
u. c., ja nepieciešams); nodrošina
nomnieka un apakšnomnieka abpusēji parakstīta apliecinājuma esamību, ka apakšnomnieks ievēros DKS
un sabiedrības intereses (tajā skaitā
pievadceļu, ūdensapgādes, melioratīvās sistēmas (notekgrāvju), elektroapgādes, bērnu rotaļu laukumu
u. c. infrastruktūras lietošanu).
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo nekustamo īpašumu
"Zīles" Nr. X Vaivados. Piekrist, ka
LR nepilsonis D. P. iegūst īpašumā
zemi dārzkopības sabiedrībā (turpmāk – DS) "Zīles" Nr. X, Vaivados,
0,0611 ha platībā ar zemes lietošanas mērķi – "Individuālo dzīvojamo
māju apbūve".

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo nekustamo īpašumu
"Ziediņi" Nr. X Jāņupē. Piekrist, ka
LR nepilsonis O. B. iegūst īpašumā
zemi DS "Ziediņi" Nr. X, Jāņupē,
0,0764 ha platībā ar zemes lietošanas mērķi – "Individuālo dzīvojamo
māju apbūve".
• Piekrist, ka LR nepilsone V. J. iegūst īpašumā zemi Pionieru ielā X,
Jaunolainē, 0,2140 ha platībā ar zemes lietošanas mērķi – "Individuālo
dzīvojamo māju apbūve".
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo nekustamo īpašumu
"X" Jaunolainē.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo nekustamo īpašumu
"Zīles" Nr. X Vaivados. Piekrist, ka
LR nepilsonis V. U. iegūst īpašumā
zemi DS "Zīles" Nr. X, Vaivados,
0,1072 ha platībā ar zemes lietošanas mērķi – "Individuālo dzīvojamo
māju apbūve".
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo nekustamo īpašumu
"Tulpe" Nr. X Rājumos. Piekrist, ka
LR nepilsonis A. G. iegūst īpašumā
zemi DS "Tulpe" Nr. X , Rājumos,
0,0609 ha platībā ar zemes lietošanas mērķi – "Individuālo dzīvojamo
māju apbūve".
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo nekustamo īpašumu
"Vaivadi" Nr. X Vaivados. Piekrist,
ka LR nepilsone R. J. iegūst īpašumā zemi DS "Vaivadi" Nr. X, Vaivados, 0,0548 ha platībā ar zemes
lietošanas mērķi – "Individuālo dzīvojamo māju apbūve".
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo nekustamo īpašumu
"Atlantika" Nr. X Jāņupē. Piekrist,
ka LR nepilsone N. S. iegūst īpašumā zemi DS "Atlantika" Nr. X,
Jāņupē, 0,0805 ha platībā ar zemes
lietošanas mērķi – "Individuālo dzīvojamo māju apbūve".
• Atsavināt Olaines novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
(zemi) DS "Straume" Nr. 27, Jāņ
upē. Apstiprināt nekustamā īpašuma
atsavināšanas izsoles noteikumus.
• Atsavināt, apstiprināt pirkuma
maksu un noslēgt pirkuma līgumu
ar zemes nomnieku par zemesgabaliem: DS "Lībieši" Nr. X, Jāņupē;
DS "Rīts" Nr. X, Medemciemā; DS
"Stūnīši" Nr. X, Stūnīšos; DS "Gavana" Nr. X, Stīpniekos.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma
(zemes) DS "Ezītis" Nr. 300, Ezītī,
0,0641 ha platībā 2018. gada 17. jūnija atsavināšanas izsoles protokolu.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma
(zemes) DS "Bērziņi" Nr. 174, Rājumos, 0,0580 ha platībā 2018. gada
17. jūnija atsavināšanas izsoles protokolu.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma
(zemes) DS "Rīts" Nr. 336/337, Medemciemā, 0,1202 ha platībā 2018.
gada 17. jūnija atsavināšanas izsoles
protokolu.
• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances nekustamo īpašumu (zemi):

Celtnieku ielā X, Olainē; DS "Rīts"
Nr. X, Medemciemā.
• Apstiprināt O. A. valdījumā esošās dārza mājas uzturēšanai nepieciešamo zemes platību 0,0630 ha.
Iznomāt O. A. zemes gabalu 0,0630
ha platībā DS "Puriņi" Nr. X, Jāņ
upē, noslēdzot lauku apvidus zemes nomas līgumu līdz 2023. gada
31. jūlijam.
• Izbeigt 2008. gada 18. jūnija lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr. 178 par zemes gabala "VEF Baloži" Nr. X Medemciemā 0,0540 ha
platībā nomu, noslēgtu starp Olaines
pagasta pašvaldību un N. S. Iznomāt
V. Š. zemes gabalu DS "VEF Baloži" Nr. X, Medemciemā, 0,0540 ha
platībā, noslēdzot lauku apvidus zemes nomas līgumu līdz 2028. gada
17. jūnijam.
• Izbeigt 2011. gada 4. aprīlī noslēgto lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. 320 par zemes gabala DS
"Cīrulīši" Nr. X, Grēnēs, 0,0600 ha
platībā iznomāšanu J. P.
• Izbeigt 2012. gada 30. augustā
noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 563 par zemes gabala DS "Ziediņi" Nr. X, Jāņupē,
0,0610 ha platībā iznomāšanu L. K.
• Piešķirt finanšu līdzekļus dzīvokļa Rīgas ielā X, Olainē, un sociālā
dzīvokļa Gaismas ielā X, Stūnīšos,
remontam.
• Piekrist nodibināt ceļa servitūtu
(reālservitūts) pašvaldības nekustamā īpašuma "Līduma karjers" zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 80800070209, 80800070086 un
80800070069.
• Izsniegt zemes ierīcības projekta
izstrādes nosacījumus nekustamā
īpašuma Stacijas ielā X, Olainē, sadalei.
• Pilnvarot domes priekšsēdētāju
noslēgt nodomu protokolu ar SIA
"JML" par nekustamā īpašuma Stacijas ielā X, Olainē, sadali, izdalot
piebraucamos ceļus atsevišķā zemes
vienībā, izbūvējot piebraucamos ceļus un autostāvvietas, un par izbūvēto piebraucamo ceļu un autostāvvietu nodošanu (atsavināšanu) Olaines
novada pašvaldībai tās autonomo
funkciju nodrošināšanai.
• Pilnvarot domes priekšsēdētāju
noslēgt nodomu protokolu ar O. S.
par nekustamā īpašuma Zvaigžņu
ielā X, Jaunolainē, atsavināšanu
pašvaldībai un par nekustamā īpašuma "Y" Olaines pagastā zemes
gabala daļas 0,2410 ha platībā atdalīšanu un pastāvīga nekustamā īpašuma izveidošanu.
• Noteikt 12 zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
"Komercdarbības objektu apbūve".
• Apstiprināt zemes ierīcības projektus: nekustamajam īpašumam
"V" Pārolainē; nekustamajam īpašumam "Stūnīši X" Stūnīšos; nekustamajam īpašumam "L. Z." Olaines
pagastā.
• Apstiprināt zemes ierīcības projekta grafisko daļu nekustamajam

īpašumam "A" Pārolainē. Grozīt
Olaines novada domes 2018. gada
23. maija sēdes lēmuma "Par zemes
ierīcības projekta nekustamajam
īpašumam "A" (Pārolainē) apstiprināšanu, plānotās adreses, nosaukuma piešķiršanu, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu" (9. prot., 26.2. p.)
2. punktu.
• Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā "Dālijas"
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 007 0057 Pārolainē.
Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei. Apstiprināt par
detālplānojuma izstrādes vadītāju
Olaines novada pašvaldības būvvaldes vadītāju un galveno arhitekti.
• Piešķirt pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas
statusu šādiem koplietošanas meliorācijas grāvjiem Olaines novada
teritorijā: "Smedruklu grāvis"; "Apšukalnu kanāls"; "Vāciešu liekņas
kanāls"; "Stūnīšu grāvis"; "Stīpnieku grāvis".

"Zīles" Nr. X Vaivados. Piekrist, ka
LR nepilsone L. A. iegūst īpašumā
zemi DS "Zīles" Nr. X, Vaivados,
0,0711 ha platībā ar zemes lietošanas mērķi – "Individuālo dzīvojamo
māju apbūve".
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo nekustamo īpašumu
"VEF Baloži" Nr. X Medemciemā.
Piekrist, ka LR nepilsonis J. P. iegūst
īpašumā zemi DS "VEF Baloži"
Nr. X, Medemciemā, 0,06 ha platībā
ar zemes lietošanas mērķi – "Individuālo dzīvojamo māju apbūve".
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo nekustamo īpašumu
"Gavana" Nr. X Stīpniekos. Piekrist, ka LR nepilsonis A. Š. iegūst
īpašumā zemi DS "Gavana" Nr. X,
Stīpniekos, 0,061 ha platībā ar zemes lietošanas mērķi – "Individuālo
dzīvojamo māju apbūve".

• Uzņemt B. Š. PA "Olaines Sociālais dienests" Sociālās aprūpes centrā.

• Apstiprināt S. K. valdījumā esošās būves uzturēšanai nepieciešamo
zemes platību 0,0630 ha. Iznomāt
S. K. zemes gabalu 0,0630 ha platībā DS "Gavana" Nr. X, Stīpniekos,
noslēdzot lauku apvidus zemes nomas līgumu līdz 2027. gada 20. novembrim.

• Atļaut Aleksandram Ananidzem
savienot Olaines novada pašvaldības policijas inspektora amatu
ar SIA "DMIRO" un SIA "KDR
group" apsarga amatu.

• Nodot nekustamā īpašuma "Līdumu karjers" Olaines pagastā,
Olaines novadā, nomas zemes daļu
0,7500 ha platībā iznomāšanai publiskā izsolē.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo nekustamo īpašumu
"Celtnieks" Nr. X Stīpniekos. Piekrist, ka LR nepilsonis V. K. iegūst
īpašumā zemi DS "Celtnieks" Nr. X,
Stīpniekos, 0,0577 ha platībā ar zemes lietošanas mērķi – "Individuālo
dzīvojamo māju apbūve".

• Grozīt Olaines novada domes
2018. gada 20. jūnija lēmuma "Par
DKS "VEF Baloži" projekta "Koplietošanas teritorijas apgaismojums
DKS "VEF Baloži" 6. un 7. sektorā"
finansējumu" (10. prot., 6.2. p.) lemjošās daļas pirmo punktu, izsakot to
šādā redakcijā: "1. Atbalstīt DKS
"VEF Baloži" projektu "Koplietošanas teritorijas apgaismojums DKS
"VEF Baloži" 6. un 7. sektorā" par
kopējo summu 65 208,84 EUR ar
līdzfinansējumu 50 267,83 EUR no
Olaines novada pašvaldības izdevumu sadaļas "Ielu apgaismošana"
(EKK 3263)".

• Piekrist, ka LR nepilsone I. V.
iegūst īpašumā zemi DS "Medņi"
Nr. X, Jāņupē, 0,0607 ha platībā ar
zemes lietošanas mērķi – "Individuālo dzīvojamo māju apbūve".
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz atsavināmo nekustamo īpašumu

OLAINES NOVADA
PAŠVALDĪBAS IZSOLE
Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu (zemi) dārzkopības
sabiedrībā "Puriņi" Nr. 3073, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines
novadā, 0,0592 ha platībā (kadastra numurs 8080 022 0420).
Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) –
1800,00 eiro. Maksāšanas līdzeklis – 100% eiro. Nekustamā īpašuma
atsavināšanas izsoles solis – 100,00 eiro. Nekustamā īpašuma
atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) – 180,00 eiro.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa –
30,00 eiro (tai skaitā PVN).
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsole notiks 2018. gada 9. oktobrī plkst. 10.30 Olaines novada
pašvaldības telpās, 2. stāva sēžu zālē,
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas
oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Dalībnieku reģistrācija tiek
pārtraukta 2018. gada 4. oktobrī plkst. 12.00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, Olainē,
Olaines novadā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā un
pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv.
Ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā.

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

KAS

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

02.09. plkst. 18.00

Pasākums "Rock Out"

Olaines Mežaparka estrādē

08.09. plkst. 11.00

Tēvu dienas pasākums

Olaines Mežaparka estrādē

09.09. plkst. 16.00

Jaunolaines Kultūras nama sezonas atklāšanas pasākums

Jaunolaines Kultūras namā

10.09.–16.09.

"Dzērveņu festivāls – 5 gadi"

Olaines Mežaparkā un Olaines
Kultūras namā

18.09. plkst. 19.00

Dokumentālās kinofilmas "Turpinājums" seanss

Olaines Kultūras namā

23.09. plkst. 15.00

Ģertrūdes ielas teātra izrāde "Āda" (biļešu cenas – 2,00 EUR; 4,00 EUR)

Jaunolaines Kultūras namā

30.09. plkst. 12.00

Senioru dienas pasākums "Pērles un dimanti" un balle ar grupu "Rumbas kvartets"

Jaunolaines Kultūras namā

IZSTĀDES
Izstāde apskatāma no 18.09.

Aijas Strodes-Ērgles, Ilzes Orbidānes un Zandas Remertes personālizstāde "Trīs"

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Izstāde apskatāma no 21.09.

Jāņa Vaivoda izstāde "Sajūti metālu"

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
09.09.

Ātrā šaha turnīra 1. posms

Olaines Sporta namā

15.09.–16.09.

Starptautiskās galda spēles "Rendzju" sacensības

Olaines Sporta namā

15.09.–16.09.

Tenisa kluba "Olaine" balvas izcīņa sievietēm

Olaines stadiona tenisa kortos

21.09.

Olimpiskā diena novada izglītības iestādēm

Olaines Sporta namā

22.09.–23.09.

Boksa turnīrs "Olaines OLIMP kauss 2018"

Olaines Sporta namā

23.09.–30.09.

"#BEACTIVE Eiropas Sporta nedēļas" pasākumu kopums

Olainē

28.09.

Latvijas Orientēšanās nakts Olainē

Olainē

Atkarībā no spēļu grafika

Olaines novada tenisa čempionāts

Olaines stadiona tenisa kortos

Atkarībā no spēļu grafika

Olaines novada Minifutbola čempionāts

Olaines stadionā
IZGLĪTĪBA

08.09. plkst. 11.00

Izglītojoša ekskursija uz Pēterniekiem (plašāka informācija pa tālr. 22057669)

Pulcēšanās pie Pēternieku Romas
katoļu baznīcas

13.09. plkst. 17.30

Izglītojoša ekskursija uz vietējā uzņēmēja ražotni – SIA "Waras ula", kur tiek gatavots
lāceņu ievārījums un karamelizēto sīpolu našķis (plašāka informācija pa tālr. 29192247)

Pulcēšanās pie Olaines novada
pašvaldības Zemgales ielā 33

17.09.–28.09.

Muzejpedagoģiskās nodarbības "Miķelītis bungas sita"
(iepriekšēja pieteikšanās līdz 14.09., zvanot pa tālr. 27463333)

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!
Šogad aprit 30 gadu, kopš
1988. gada 7.–8. oktobrī
Rīgā tika dibināta Latvijas
Tautas fronte
Par godu šim notikumam
4. maija deklarācijas klubs
un Tautas frontes muzeja
sabiedriskā padome sadarbībā
ar Latvijas Nacionālo vēstures
muzeju organizē konferenci
"Latvijas Tautas fronte par
neatkarīgu un demokrātisku
Latviju. LTF 30".
Konference notiks
8. oktobrī Dailes teātrī.
4. maija deklarācijas klubs vēlas
apzināt bijušos Tautas frontes
biedrus, kuri gribētu piedalīties
konferencē.
Aicinām atsaukties Olaines
novadā dzīvojošos, bijušos
Latvijas Tautas frontes biedrus,
kuri vēlētos piedalīties
8. oktobra konferencē, līdz šā
gada 15. septembrim, zvanot pa
tālruni 27838129 vai rakstot
uz e-pasta adresi
marite.ruja@olaine.lv.
Pēc dalībnieku apzināšanas tiks
organizēts transports nokļūšanai
uz konferenci.

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