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Intervija ar bērnudārza
"Magonīte" vadītāju
Jeļenu Kalvišu

Novada uzņēmējs – koka
karkasu māju ražotājs
SIA "Gokstad Hus"

Septiņi vēstures stāsti
kā tapa Olaine

Olaines novada
pašvaldības budžets
2019

Jaunieši gūst
pieredzi

Iesniegts pieteikums
skatei "Gada labākā būve
Latvijā 2018"

Latvijas Jauniešu
galvaspilsētas 2019
atklāšanas
pasākums

Jau trešo gadu pēc kārtas Olaines novada pašvaldība
iesniedz objekta pieteikumus konkursam
"Gada labākā būve Latvijā".

Zvaigžņu
stunda

15.00
Piedzīvojums jauniešu
komandām
Lekcija iedvesmai
jaunatnes darbiniekiem

Sīkāka informācija:
www.olainesjauniesiem.lv

18.00–22.00
Sarunu šovs sešos ar Jenotu
Tava zvaigžņu piecminūte
Improvizācijas teātris
Flashmob, konkursi,
izaicinājumi
Informācija par iespējām
jauniešiem
ansis

Šogad Olaines novads skatē startē nominācijā "Ainava", kurā no
Olaines novada ir pieteikti divi objekti: pastaigu taka ap Līdumu
karjeru un 1. pasaules kara vēstures izziņas maršruts.
Šie objekti pēc žūrijas pirmreizēja vērtējuma ir iekļuvuši skates
otrajā kārtā, un 22. februārī Olaines novada pašvaldība uzņēma
skates žūriju, lai atrādītu objektus dabā.

Turpinājums 10. lpp.
Ieeja bez maksas

"Latvijas Jauniešu galvaspilsēta
2019" īstenota ar Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas
2019. gadam finansējumu.

Olaines novads – spēcīgs ražošanas centrs
"Luminor" ekonomists Pēteris Strautiņš ir veicis pētījumu par Latvijas reģionu, pilsētu un novadu eksportu – par to spēju gūt ienākumus, pārdodot preces un pakalpojumus citviet Latvijā un pasaulē.
Pētījums apstiprina, ka ne tikai ekonomikā kopumā, bet arī eksportā nozīmīga loma ir Rīgai un tās apkārtnei, taču iegūtie dati ļauj gūt arī detalizētāku priekšstatu par eksportu un tā potenciālu citos Latvijas
reģionos, pilsētās un novados. "Luminor" veiktajā pētījumā Olaines novads kopsummā ieņem otro vietu
starp 35 pašvaldībām ar lielāko iedzīvotāju skaitu, taču grafikā var redzēt, ka ražošanā Olaines novads
apsteidz Mārupes novadu, kas ierindojies pirmajā vietā.
Eksporta nozaru VSAOI uz iedzīvotāju 2017. gadā 35 lielākajās pašvaldībās, eiro
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"Mārupes novada ienākumi uz vienu iedzīvotāju preču eksportā
veidoja 226,3 miljonus eiro, bet pakalpojumu eksportā – 1,308 miljardus eiro. P.Strautiņš skaidroja, ka augsti attīstītajos reģionos ir
novadi, kuros eksporta aktivitāte ir īpaši augsta. "Pirmkārt, Mārupes
novada eksporta ienākumi uz vienu iedzīvotāju krietni pārspēj visus
pārējos novadus un pilsētas. Tas saistīts ar lidostas un saistīto uzņēmumu atrašanos Mārupes tuvumā, kā arī spēcīgiem ražotājiem metālapstrādes, kosmētikas, plastmasas u.c. nozarēs, kā arī informāciju
tehnoloģiju (IT) pakalpojumu sniedzējiem". Otro un trešo vietu ieņem attiecīgi Olaines un Smiltenes novads, kas ir ļoti spēcīgi ražošanas centri. Olaines eksporta ienākumi preču jomā bija 530,6 miljoni
eiro, bet pakalpojumu – 6,6 miljoni eiro, turpretim Smiltenes novadā
preču eksports veidoja 453,9 miljonus eiro, bet pakalpojumu nozarē
eksporta ienākumu nebija".
Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs, komentējot pētījuma rezultātus, teic: "Olaine jau vēsturiski veidojusies kā ražošanas
centrs, un ir gandarījums, ka esam to spējuši saglabāt un attīstīt. Mēs
esam ģeogrāfiski izdevīgā atrašanās vietā, tuvumā ir gan dzelzceļš,
maģistrālie lielceļi, lidosta, osta un galvaspilsēta, kas ir svarīgi faktori biznesa attīstībai un eksportam. Strādājam, lai spētu nodrošināt
pašvaldības kompetencē esošās infrastruktūras attīstību, kas ļautu
veiksmīgi konkurēt jaunu investoru piesaistē un nodrošinātu esošo
uzņēmumu izaugsmes potenciālu."
Ar pētījuma datiem aicinām iepazīties vietnē www.luminor.lv.
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Intervija: atmiņas, vēsture, aktualitātes

Katrā cilvēkā ir saule, jāļauj tai spīdēt!
Par jauno izglītības pieeju, bērnudārza vēsturi un iecerēm –
saruna ar bērnudārza "Magonīte" vadītāju Jeļenu Kalvišu
izvēli nebija. Tiesa, sapnis varbūt
nebija gluži kļūt par bērnudārza
vadītāju, kas tomēr pamatā ir
administratīvs darbs, bet tik un
tā – esmu vietā un vidē, kas man
ļoti patīk. Vienmēr ir patikusi.
Pati gājāt bērnudārzā?
Nē (smejas), neesmu gājusi. Bet
mana meita gan gāja – šajā bērnudārzā.
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Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Magonīte" vadītāju Jeļenu Kalvišu
tiekamies darba dienas vidū.
Bērnudārzā ir pavisam kluss, ap
270 mazo šobrīd ir diendusā.
Pie bērnudārza ieejas plīvo Ekoskolas zaļais karogs, iekšpusē
redzama goda zīme, kas vēsta,
ka 2017. gadā "Magonīte" ieguva apbalvojumu kā pedagogam
draudzīgākā izglītības iestāde.
Jeļenai Kalvišai ir divas izglītības – pedagoga un psihologa,
abu šo profesionālo pamatu apvienojums ļāvis izveidot stipru
bērnudārza kolektīvu un devis
spēju atrast kopīgu valodu ar
bērniem un viņu vecākiem.

Kā mazajam cilvēkam
te paiet diena?
Strādājam no 7.00 rītā līdz pat
19.00 vakarā. Diena iesākas ar
rīta apli – bērni dalās iespaidos
par iepriekšējo dienu, kopā plānojam dienas gaitu. Bērniem
ir dažādas rotaļnodarbības –
matemātika, latviešu valoda,
sports, dejas, vizuālā māksla,
rokdarbi un citas. Dienas laikā
tiek organizētas pastaigas, aktivitātes, rotaļnodarbības ārā.
Bērniem nodrošināta trīsreizēja
ēdināšana. Interesanti, ka bērni
mums sāka ēst labāk no brīža,
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Kādam ir jābūt cilvēkam,
lai būtu labs bērnudārza
audzinātājs?
Jāmīl bērni. Vispār – cilvēki jāmīl,
jo pedagogam primāri ir jābūt
labam cilvēkam. Sirsnīgam, izprotošam, atvērtam. Tas ir būtiskākais, jo visu pārējo var iemācīties, apgūt, iepraktizēties. Bet
pašu pamatu – mīlestību – gan
laikam nevar.

Kāda ir "Magonītes" vēsture?
Bērnudārzs darbojas no 1965.
gada. Tas bija uz pusi mazāks –
sešas grupiņas, aptuveni 120
bērnu. 2010. gadā ekspluatācijā
nodeva jauno piebūvi, uzņēmām vēl sešas grupas, pēc dažiem gadiem vēl vienu. Pēdējos
gados nemitīgi esam auguši, bet
pieprasījums uz iekļūšanu joprojām liels. Laba ziņa novadam!
Šobrīd esam 75 darbinieki, no
tiem 30 cilvēki ir tehniskais personāls, pārējie ir pedagogi.
Esat novada lielākais
bērnudārzs?
Mūsu novadā ir divi lieli bērnudārzi – šis un bērnudārzs "Zīle"
Olaines pilsētā. Abos ir 13 grupiņas, mūsu dārziņu apmeklē
ap 270 bērnu. Sākot no pusotra
gada līdz septiņiem. Būtiski,
ka bērnu sagatavojam skolas
gaitām, ieliekot nepieciešamos izglītības pamatus, kā arī –
sagatavojot psiholoģiski. Mēs
esam divu valodu bērnudārzs.
Varam lepoties, ka šobrīd esam
vienīgais bērnudārzs novadā,
kas realizē tā saucamo Ekoskolu
programmu. Katru gadu izraugāmies vienu tēmu, ko apgūstam padziļināti, – šogad tā ir
bioloģiskā daudzveidība.
Kā pati sākāt darba gaitas?
Strādāju te no 1988. gada, kopumā jau 30 gadus un 22 gadus no
tiem – par vadītāju. Šī ir mana
pirmā darbavieta, kur sāku strādāt pēc vidusskolas paralēli studijām Liepājas Pedagoģiskajā
akadēmijā. Par citu profesiju pat
nebiju domājusi, tāpēc nekādu
sarežģījumu ar studiju virziena

Ja vecākiem ir izvēle – Jūsu
ieteikums sūtīt bērnu dārziņā
vai labāk viņam palikt mājās?
Vispirms jau – lieliski, ja vecākiem ir izvēle, jo katra bērna piemērotība bērnudārzam jāvērtē
individuāli. Ir tādi, kas adaptējas viegli, kam ar komunikāciju
nav sarežģījumu, bet gadās arī
pretēji. Vai arī – vienkārši ir par
agru, bērnam vēl mazliet jāpaaugas, līdz ir gatavs ieiet lielākā
kolektīvā.
Šajā vecumā – bērnam tas ir
ļoti īpašs, interesants posms, jo
sākas pasaules izzināšana. Šobrīd mēs esam ceļā uz izglītības
satura reformu. No septembra
pārmaiņas stāsies spēkā, mainīsies skolotāja loma. Skolotājam jākļūst par mācību procesa
vadītāju, rosinot bērnu aktīvu
iesaisti, pretstatā gatavu zināšanu nodošanai. Mācīšanās notiks
brīvā un organizētā rotaļdarbībā
visas dienas garumā telpās un
ārā. Mazāk skolotāja organizētu aktivitāšu, vairāk paša bērna
darbošanās izzinot.

Mūsu novadā pedagogu algas
pārsniedz vidējo līmeni valstī,
jo ir pašvaldības ieguldījums.
Vakanču nav, kolektīvs īpaši nemainās, jo darba vide un arī darbiniekus motivējošie nosacījumi
ir labā līmenī. Esam arī arodbiedrības biedri, mums ir koplīgums,
kas ir jūtams darbinieku interešu
aizsardzības mehānisms.
2017. gadā piedalījāmies arodbiedrības konkursā un ieguvām
galveno balvu kā pedagogam
draudzīgākā izglītības iestāde.
Ar to lepojamies, jo spējīgi, ieinteresēti darbinieki izšķir to, kā
šeit jutīsies bērni un viņu vecāki.

kad paši sāka sev servēt galdu
un likt ēdienu. Tā ir gan praktiska iemaņa, gan arī pašregulācija,
kurā bērns mācās saprast, cik
viņš grib un var apēst.

Tas ir aizraujošs
uzdevums –
mēģināt atklāt
jaunā cilvēka
spilgtākās
izpausmes,
talantus

Ņemot vērā, ka bērnudārzu
pedagogi nepelna pārāk
daudz, vai nav liela kadru
mainība?

Kas ir jāiemāca bērnudārzā?
vienas universālas lietas, drīzāk
runa ir par iemaņu un prasmju
daudzveidību. Mēs esam ļoti dažādi un mūsu mērķis ir individuāla attieksme pret katru bērnu.
Nevis akcents uz vidējo spēju
rādītāju kā normu visiem, bet
ar diferencētu pieeju katram,
ņemot vērā katra cilvēka individuālos talantus. Pedagogs ņem
vērā katra bērna zināšanu līmeni, spējas un lietas, kas viņam
padodas. Katrā grupiņā ir divi
pedagogi, kas strādā maiņās, un
viens skolotāja palīgs. Mazajiem
bērniņiem – divi pedagogi un
divi palīgi.
Kādas ir nozīmīgākās
pārmaiņas, kas notikušas
kopš Jūsu darba gaitu
sākuma?
Bērnudārzs bija daudz mazāks,
tāpēc visiem bija iespēja savstarpēji komunicēt kā lielā ģimenē. Esam izauguši, šodien
ikdienišķi ciešu saikņu citam ar
citu vairs nav. Tagad ir lielākas
tehnoloģiskās iespējas – bērnudārzs šajā ziņā ir aprīkots ļoti
labi. Pedagogiem ir visas iespējas izpaust savu radošo potenciālu. Un daudz lielāka brīvība
izvēlēties metodes, kā viņš šos
mērķus sasniegs.

Vai šodienas vecāki nav
daudz prasīgāki?
Viedokļi mēdz būt dažādi, taču
mana pārliecība ir, ka katram
cilvēkam ir tiesības veidot savu
dzīvi tā, kā viņš to uzskata par
pareizu. Mēs vienmēr esam
orientēti uz sadarbību, uz komunikāciju, kurā uzklausām un saprotam cits citu. Un pats galvenais: saprotam, ka mums ir viens
mērķis – lai bērns te justos labi.
Ko bērnudārzam vēl
vajadzētu – no aprīkojuma,
infrastruktūras lietām?
Vispirms jāizsaka milzīga pateicība pašvaldībai, kas mūsu labā ir
darījusi un dara ļoti daudz. Katrs
bērns ir nodrošināts ar bezmaksas mācību līdzekļiem, vecākiem
nekas nav jāpērk. Darbiniekiem
ir veselības apdrošināšana,
mums ir brīnišķīga bērnudārza
ēka, viss nepieciešamais mācību
procesam.
Bet sapņi un idejas jau ir vienmēr.
Nākotnē ļoti gribētos labiekārtot bērnudārza rotaļlaukumus,
pievienot papildu konstrukcijas,
lai aktīvi un daudzveidīgi mēs
darbotos ārā.
Vai pēc 30 gadu darba
Jums aizvien vēl ir
interesanti?
Jā, ir interesanti! Kad tev patīk
tas, ko dari, tad katra diena nāk
ar savu piepildījumu. Turklāt
mēs taču strādājam ar bērniem,
un katrs ir ar savu spilgtu individualitāti. Tas ir aizraujošs uzdevums – mēģināt atklāt jaunā
cilvēka spilgtākās izpausmes, talantus. Ja tas izdodas, tad mazais
cilvēks iet pa šo dzīvi kā veiksminieks. Mūsu iestādes misija
ir balstīta Sokrāta citātā: "Katrā
cilvēkā ir saule, tikai ļaujiet tai
spīdēt!"
Kādam būtu jābūt
bērnudārzam pēc gadiem
desmit?
Pirmkārt, gribētos, lai izglītības
satura reforma un visas ar to
saistītās pārmaiņas būtu ieviestas un mēs varētu pilnveidoties
stabilas sistēmas ietvaros.
Otrkārt, gribētu, lai valdītu savstarpēji izprotošas attiecības
starp vecākiem un pedagogiem,
saprotot, ka mums visiem ir
viens galvenais mērķis – laimīgi
bērni.
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Olaines novada uzņēmējs

Darām darbu, kas sagādā prieku!
Par pērnā gada sasniegumiem un darbinieku piesaisti stāsta SIA "Gokstad Hus"
administratīvā direktore Dana Krūmiņa

Kas iegādājas jūsu
produkciju?
Galvenie klienti ir privātpersonas, nekustamo īpašumu attīstītāji un būvniecības uzņēmumi.
Veicam eksportu uz Skandināvijas valstīm, galvenokārt Norvēģiju.
Kādi bija jūsu lielākie
sasniegumi pērn?
Ieguvām SINTEF sertifikātu, kas
apliecina, ka ražojam patiešām
kvalitatīvas, Norvēģijas būvniecības standartiem atbilstošas
ēkas. Uzņēmums arī paplašinājās – mums izdevās piesaistīt
jaunus profesionāļus. To palīdzēja izdarīt sludinājumi un darbinieku ieteikumi. Mūsu darbinieki bieži vien iesaka cilvēkus,
kuri vēlētos pievienoties mūsu
komandai.

Piedāvājumi
uzņēmējiem

platības izmaksas un salīdzina –
ja cena atbilst budžetam un uzņēmumam ir laba reputācija, tad
tiek noslēgts darījums.
Kā jūs vērtējat koka māju
tirgu Latvijā?
Tirgus ir ļoti piesātināts, ražotāju
ir daudz. Tomēr mūsu uzņēmumam ir liela pieredze un labas
atsauksmes no klientiem, tāpēc
jūtamies ļoti stabili un pārliecināti savā pozīcijā, jo mums
piemīt arī savs neatkārtojams
rokraksts.

Jūtamies ļoti
stabili un
pārliecināti savā
pozīcijā, jo mums
piemīt arī savs
neatkārtojams
rokraksts

nālo izglītības iestāžu audzēkņu
dalība darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā". Vairākus darbiniekus, kas
uzsākuši darbu cehā, gadu laikā
esam apmācījuši un sūtījuši uz
apmācībām kvalifikācijas celšanai. Mums ir svarīgi, lai darbiniekam ir iespēja augt uzņēmuma
ietvaros, kā arī radīt pievienoto
vērtību. Viņi veido svarīgu uzņēmuma kodolu. Skatāmies, kā
pielāgoties tirgus apstākļiem,
un esam ļoti elastīgi. Mūsu
priekšrocība ir draudzīgs un lojāls kolektīvs, kas pastāv kopš
uzņēmuma dibināšanas, un labu
darbinieku skaits gadu gaitā ir
tikai pieaudzis.
Vai uzņēmuma attīstībai
izmantojāt kādas atbalsta
programmas, piemēram,
Eiropas Savienības fondus?
Nē, līdz šim nav izmantotas šādas programmas, bet plānojam
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Kādas priekšrocības sniedz
ražotnes izveide Latvijā? Kāpēc tieši Olainē?
Liela nozīme ir Latvijas atrašanās
vietai, kā arī resursu pieejamībai
un izmaksām. Tāpat būtiska ir
pieredze un izpratne par piemērotākajiem risinājumiem Ziemeļvalstu klimatiskajos apstākļos.
Olaine atbilda vairākiem svarīgiem kritērijiem. Olainē atradām
piemērotas telpas tuvu Rīgai un
ostai. Te ir kvalitatīvs galvenais
ceļš, un blakus ražotnes teritorijai ir degvielas uzpildes stacija.
Olainē ir labi attīstīta transporta
infrastruktūra.

Kā vēl uzņēmums risina
darbaspēka trūkumu?
Uzņēmums ir izmantojis dažādas darbaspēka piesaistīšanas
metodes – gan sludinājumus
populārākajos portālos, gan
personāla atlases pakalpojumus. Uzņēmums izmanto arī ārpakalpojumus un piedāvā pusslodzes darbu tiem, kuri mācās
vai citu iemeslu dēļ nevar veikt
pilna laika darbu. Mēs arī piedalāmies ESF projektā "Profesio-

PIEREDZES

IA "Gokstad Hus" Latvijā darbojas jau kopš 2006. gada.
Uzņēmums nodarbojas ar koka
paneļu māju un in-fill sienu projektēšanu, ražošanu un montāžu.
Uzņēmuma administratīvā direktore Dana Krūmiņa atklāj,
ka koka māju tirgū lielākais
izaicinājums ir atrast kvalitatīvu darbaspēku, īpaši vadošajos
amatos. Taču uzņēmums jau
nostiprinājis savu vietu tirgū un
nākotnē plāno paplašināties.
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Uzņēmums: SIA "Gokstad Hus"
Vadītāji: Dana Krūmiņa, Jurijs Vaļevko, Hilde Jenings
Darbības joma: koka konstrukciju projektēšana,
ražošana un montāža
Darbinieku skaits: 30

tās izmantot uzņēmuma attīstības un konkurētspējas veicināšanas procesā turpmāk.
Kādi ir uzņēmuma plāni
nākotnē – Latvijā un ārpus
tās?
Nākotnē uzņēmums plāno paplašināties, būvēt jaunu ražotni, lai būtu vairākas ražošanas
līnijas, jo savās telpās esam sasnieguši kapacitāti. Plānojam arī
ieguldīt līdzekļus modernās tehnoloģijās. Piedāvāsim klientiem
ne tikai individuāli izstrādātus
projektus, bet arī tipveida pro-

jektus, kas būs pieejamāki cenas
ziņā.
Kādas ir tendences koka māju
tirgū kopumā?
Skandināvijas tirgū klienti piesardzīgi izvērtē piedāvājumus
un stingri turas pie budžeta. Nav
tā, ka uzreiz pērk, ieraugot labu
cenu. Viņi ir tendēti uzcelt vienu
māju un tikai tad būvēt nākamo,
attīstot ciematus, apbūve notiek pakāpeniski. Nākamo māju
būvē tad, kad pārdod iepriekšējo. Cenām jābūt konkurētspējīgām. Klients izvērtē dzīvojamās

Vai varat nedaudz vairāk
par to pastāstīt?
Mūsu rokraksts ir augstas
meistarības etalons – gluži kā
"Gokstad" vikingu kuģis, jo kolektīvu veido profesionāļi ar
pieredzi dažādās kokapstrādes
apakšnozarēs. Gadu gaitā realizēti ļoti atšķirīgi projekti, tāpēc
ir izveidojusies pieredze ar dažādiem apdares izejmateriāliem.
Mums raksturīga elastība – neražojam vienu un to pašu. Varam realizēt daudzveidīgus projektus – sākot ar vasaras atpūtas
mājām, kuras rotā skaisti kokgrebumi, un beidzot ar slimnīcām
un biroju ēkām. Lepojamies ar
to, ka viens no mūsu pastāvīgajiem Norvēģijas klientiem – attīstītājs ar 40 gadu pieredzi – no
tradicionālās būvniecības būvlaukumā ir pārliecinoši pārgājis
uz mūsu ražotajām koka paneļu mājām. Apvienojot pieredzi,
kvalitatīvākos izejmateriālus un
augstu precizitāti, spējam radīt
izcilus produktus. Un pats svarīgākais – katru dienu darām darbu, kas pašiem sagādā prieku!
Ko jūs gribētu novēlēt Olainei
dzimšanas dienā?
Olainei novēlam no sirds priecāties par jau paveikto un veiksmīgi attīstīties – piesaistīt gan
uzņēmējus, gan jaunus iedzīvotājus, kas turpinās veidot Olaini
par veiksmīgu un radošu vidi,
kurā augt un attīstīties!

LIAA Jūrmalas Biznesa inkubatora jauno dalībnieku uzņemšana
notiks no 1. līdz 20. martam. Šajā periodā būs iespējams pieteikties
pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalsta programmā.

Aicinām iepazīties ar nekustamo īpašumu piedāvājumiem
uzņēmējdarbības veikšanai Olaines novada mājaslapā sadaļā
"Uzņēmējiem".

Interesentus aicinām apmeklēt informācijas stundu pasākumus
6. martā plkst. 10.00 par pirmsinkubācijas programmu un
plkst. 15.00 – par inkubācijas programmu. Tāpat interesenti
aicināti pieteikties individuālajām konsultācijām, rakstot uz e-pasta
adresi jurmala@liaa.gov.lv vai zvanot pa tālruni 62401097.

Ja vēlaties piedāvāt savā īpašumā esošu īpašumu (ēkas, telpas,
zeme) nomai vai pārdošanai, lūdzam sazināties ar Olaines novada
uzņēmējdarbības atbalsta centru, zvanot pa tālruni 29417886 vai
rakstot uz e-pasta adresi onuac@olaine.lv.
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Februāris – pilsētas dzimšanas
dienas mēnesis
1. Olaines pilsētas vēsture cieši saistīta ar Rīgas tuvumu un tās
izvietojumu pie sena Eiropas nozīmes tirdzniecības un pasta ceļa.
Olaines pagasta teritorija rakstos pirmo reizi parādās 1226. gadā,
kad bīskapa Alberta aicinātais un pāvesta Honorija III sūtītais
legāts Modenas Vilhelms ar savu rīkojumu daļu tagadējā pagasta
iekļauj Rīgas patrimoniālajā apgabalā. Olaines nosaukumu
pagasts un arī vēlākā pilsēta iegūst 17. gadsimtā, kad Misas
pietekas Olaines ielokā tiek uzcelta baznīca.

1909. gads

19. gs. 30. gadi

2009. gads

2009. gads

Septiņi vēstures
stāsti, kā tapa
Olaine
20. gs. 60. gadi

Olainei

52

1981. gads

20. gs. 60. gadi

2016. gads

2016. gads

2016. gads

2. Deviņpadsmitajā gadsimtā Latvija strauji industrializējas.
1868. gadā izbūvē dzelzceļa līniju Rīga–Jelgava, un iepretī Olaines
muižai pasažieriem durvis ver viena no trim līnijas stacijām. 1915.
gadā stacijas ēku noposta, bet divdesmitā gadsimta 20. gados top
jauna. Kaut pašas Olaines vēl īsti nav, līdz tai jau var ērti aizbraukt.
3. Olaines pagasta dzīvi ik pa laikam sašūpo kara vēsmas.
1700. gada februārī pie Olaines savu uzbrukumu Rīgas pilsētai
uzsāk sakšu karaspēks. Karš ilgst četrus gadus, kā rezultātā daudzi
pagasta iedzīvotāji aiziet bojā. Šajā laikā plosās arī mēris, kas
Olaines draudzi pilnībā iznīcina. 1915. gadā Olaines pagastā ar
kara liesmām ienāk krievu armija, kas, atkāpjoties no Jelgavas,
olainiešu mājas un tīrumus pārvērš pelnos. Pēc kara cilvēki
atgriežas un uzsāk dzīvi jau savā, neatkarīgā valstī. Būvē mājas,
iekopj tīrumus un uzsāk derīgā izrakteņa – Latvijas brūnā zelta –
ieguvi. 1938. gadā dibinātā valsts akciju sabiedrība "Kūdra" gan
apvieno jau esošās kūdras fabrikas, gan uzsāk jaunu celtniecību.
Viena no tām sāk darboties arī Olainē, līdz ar kuru tiek izveidots
arī kūdras fabrikas ciemats. Tieši šīs vienkāršās koka barakas 1939.
gadā kļūst par pirmajiem jauna, industriāla laikmeta vēstnešiem.
4. Otrais pasaules karš sagriež savu traģisko viesuli virs Latvijas,
tomēr kūdra tautsaimniecībai bijusi vajadzīga vienmēr, tāpēc
pēc kara tās ieguve Olaines teritorijā atjaunojas. Otrs pagrieziens
pilsētas attīstībā sākas piecdesmitajos gados, kad Olainē sākas
jaunu rūpnīcu celtniecība. 1959. gada valdība nolemj likvidēt
līmes fabriku Rīgā un pārcelt tās jaunbūvētos korpusus uz Olaini.
Papildus tam tiek pieņemts valdības lēmums par plastmasas
pārstrādes rūpnīcas būvi Olainē.
5. 1963. gadā Olaines kūdras rūpnīcas strādnieku ciemats kļūst par
Olaines pilsētciematu un saglabā šo statusu līdz pat 1967. gada
20. februārim, kad pilsētciemata iedzīvotāju skaits sasniedz 7000
cilvēku un Olaine iegūst pilsētas tiesības. Šis ir Olaines izaugsmes
laiks, kurā jau aktīvi darbojas vairākas rūpnīcas: plastmasu
pārstrādes rūpnīca, ķīmisko reaktīvu rūpnīca, eksperimentālā
līmes rūpnīca, notiek ķīmiski farmaceitiskās rūpnīcas celtniecība.
Aktīvi turpina darboties arī vecākais Olaines rūpniecības
uzņēmums – Olaines kūdras rūpnīca.
6. Neatkarības atgūšana 1990. gadā sašūpo Latvijas
tautsaimniecību, pamatu zem kājām zaudē milzīgi uzņēmumi,
kuri nespēj pielāgoties jaunajiem konkurences apstākļiem. Olaine
šo vētru iztur godam – izglītots un profesionāls darbaspēks, labas
zinātniskās iestrādes, kā arī spēja elastīgi pielāgoties pārmaiņām
ļauj saglabāt esošos un izveidot jaunus uzņēmumus. 2009. gadā
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tiek izveidots Olaines
novads ar tās administratīvo centru Olaines pilsētā.
7. Šodien Olainei ir gan sava mūzikas un mākslas skola, gan savs
muzejs. Aktīvākie olainieši brīvos brīžus pavada stadionā,
peldbaseinā vai slidotavā, savukārt mierīgākām pastaigām daudzi
ir iecienījuši Olaines Mežaparku. Turpat Mežaparkā izveidota arī
bērnu rotaļu pilsētiņa, kas ir tikai neliela daļa no tā, kas Olaini
šobrīd padara par īpaši pievilcīgu pilsētu jaunajām ģimenēm.
Olaine aktīvi izmanto finanšu iespējas, ko sniedz Latvijas
iestāšanās Eiropas Savienībā. Sadarbības projektu ietvaros
pilsētā sakārtotas ielas, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas.
Pusgadsimta laikā Olaine ir paveikusi daudz.
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Olaines novada pašvaldības
budžets 2019. gadam
O

laines novada iedzīvotāju skaits uz
2019. gada 1. janvāri ir 20 462 cilvēki.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas ir nedaudz palielinājies (2018. gadā – 20 325
cilvēki). Demogrāfiskā situācija novadā
ir nedaudz uzlabojusies: dzimušie 2018.
gadā – 217 cilvēki; mirušie 2018. gadā –
229 cilvēki; dzimušie 2017. gadā – 190;
mirušie 2017. gadā – 205.
Neskatoties uz iepriekšminēto, kopumā
iedzīvotāju skaitu novadā var raksturot kā
samērā lielu un stabilu, kas ir skaidrojams
ar to, ka esošie un potenciālie iedzīvotāji atzīst novada ģeogrāfiskā izvietojuma
priekšrocības, infrastruktūras, satiksmes
iespēju un sniegto izglītības, kultūras, sociālo un citu pakalpojumu kvalitāti un līdz
ar to par savu dzīvesvietu izvēlas Olaines
novadu.

1.9. Olaines Sporta centrs ar
struktūrvienībām: Olaines
peldbaseins, Jaunolaines stadions
un skeitparks, Olaines stadions,
Olaines slidotava un skeitparks,
Olaines 2. vidusskolas stadions,
Olaines Sporta nams, Jaunolaines
Sporta nams;
1.10 Olaines Vēstures un mākslas muzejs;
1.11. pašvaldības aģentūra "Olaines
Sociālais dienests";
2. kapitālsabiedrības:
2.1. akciju sabiedrība "Olaines ūdens un
siltums" – pašvaldībai pieder
100% akciju;
2.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Zeiferti" – pašvaldībai pieder
100% kapitāla daļu;

līdzekļus cenšas maksimāli sabalansēt tā,
lai pietiek gan saimnieciskajiem darbiem,
gan infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, gan sociālajiem jautājumiem, izglītībai, kultūrai un sportam.
2019. gadā un turpmāk Olaines novada
pašvaldībai būtiski ir nodrošināt novada
attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti novadā, ielu, ceļu u. c.
infrastruktūru. Lai veicinātu Olaines novada attīstību, investīcijām infrastruktūrā
plānots piesaistīt arī Eiropas Savienības
fondus.
Olaines novada pašvaldības budžets
2019. gadam sastāv no pamatbudžeta

zācijas; ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi un transferti,
kurus veido valsts budžeta transferti un
pašvaldību budžeta transferti jeb valsts
mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai un pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai, kā arī
dažādu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai, un pašvaldību
maksājumi par izglītības pakalpojumiem.
Olaines novada pašvaldības budžetā plānotie kopējie ieņēmumi 2019. gadā ir
22 156 864 eiro, tajā skaitā 21 821 155
eiro pamatbudžeta ieņēmumi un 335 709
eiro speciālā budžeta ieņēmumi, kas ir
par 4,8% vairāk, salīdzinot ar 2018. gadam plānotajiem ieņēmumiem un valsts
mērķdotācijām (pedagogu darba samaksai astoņiem mēnešiem un pašvaldību
autoceļiem (ielām)).
Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir 64,34% no kopējiem
Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem uz budžeta apstiprināšanas brīdi).
Saskaņā ar MK noteikumiem "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību
2019. gadā" Olaines novada pašvaldības
vērtēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa
prognoze –14 040 324 eiro, kas ir par 3%
mazāk nekā 2018. gadā, pašvaldības budžetā 2019. gadā plānots saņemt dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda 402 259 eiro un speciālo dotāciju
532 558 eiro apmērā. Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze – 1 571 143 eiro,
azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti
71 000 eiro apmērā.

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai ir
izveidota pašvaldības administrācija –
iestāde "Olaines novada pašvaldība" ar
Olaines pagasta pārvaldi, kā arī:
1. pašvaldības iestādes:
1.1. Olaines 1. vidusskola ar
struktūrvienību "Olaines
sākumskola";
1.2. Olaines 2. vidusskola;
1.3. Olaines pirmsskolas izglītības
iestāde "Dzērvenīte";
1.4. Olaines pirmsskolas izglītības
iestāde "Zīle";
1.5. Olaines pirmsskolas izglītības
iestāde "Magonīte";
1.6. Olaines speciālā pirmsskolas
izglītības iestāde "Ābelīte";
1.7. Olaines Mūzikas un mākslas skola;
1.8. Olaines Kultūras centrs ar
struktūrvienībām: Olaines Kultūras
nams, Jaunolaines Kultūras
nams, Olaines bibliotēka, Gaismu
bibliotēka, Jaunolaines bibliotēka;

Jebkuras pašvaldības darbības finansiālo
pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais
instruments pašvaldības ekonomisko
un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā
arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai un autonomo funkciju izpildes
nodrošināšanai. Tāpēc Olaines novada
dome, sagatavojot 2019. gada pašvaldības budžetu, plāno nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei,
pašvaldības ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai un projektu realizācijai.
Pašvaldības ekonomisko attīstību un finanšu situāciju ietekmē esošā situācija
ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī. No
tā, kā attīstīsies valsts prognozētais makroekonomiskais scenārijs, ir atkarīgi arī
pašvaldības finanšu resursi.
Plānojot 2019. gada pašvaldības budžetu,
kā prioritārs ir izvirzīts uzdevums nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Pašvaldība kā katru gadu ņem vērā
visu nozaru un jomu intereses un esošos

un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas
ieņēmumu un izdevumu daļas un finansēšanas daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā
visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai
nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai
svarīgās jomās.

Ieņēmumi
Pamatbudžets ir Olaines novada pašvaldības budžeta galvenā daļa, kura ieņēmumus veido: nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā
īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis;
nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst
ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts un pašvaldību nodevām,
sodiem un sankcijām; pārējie nenodokļu ieņēmumi, kurus veido pārējie nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas
un no nodokļu pamatparāda kapitali-

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir
plānota 1 971 581 eiro apmērā. 2019. gadā
valsts mērķdotācija vispārizglītojošo skolu, profesionālās ievirzes skolu pedagogu
un speciālās izglītības pedagogu darba
samaksai un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir
piešķirta astoņiem mēnešiem.
Pašvaldības budžetā tiek iemaksātas šādas valsts nodevas:
- par apliecinājumiem un citu funkciju
pildīšanu bāriņtiesās;
- par civilstāvokļa aktu reģistrāciju,
grozīšanu un papildināšanu;
- par uzvārda, vārda un tautības
ierakstu maiņu personu apliecinošos
dokumentos;
- par dzīvesvietas deklarēšanu.

Turpinājums 6. lpp.
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Turpinājums no 5. lpp.
Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" ir
noteiktas un pašvaldības budžetā tiek
iemaksātas šādas pašvaldību nodevas:
- par reklāmu;
- par tirdzniecību publiskā vietā;
- par būvatļauju saņemšanu u. c.
Budžeta iestāžu ieņēmumus 695 645 eiro
jeb 3,19% no kopējiem pamatbudžeta
ieņēmumiem veido vecāku maksas par
bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības
iestādēs, ieņēmumi par telpu, zemes
nomu, mūzikas instrumentu nomu, interešu izglītības un sagatavošanas maksām,
ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē un no peldbaseina
un slidotavas sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi ieņēmumi.
Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti
335 709 eiro apmērā, ko veido mērķdotācija no valsts budžeta pašvaldības autoceļu (ielu) finansēšanai 225 709 eiro un
dabas resursu nodoklis 110 000 eiro.
Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumi
tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no
budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā
pašvaldības izglītības, kultūras, sporta,
sociālo, sabiedriskās kārtības iestāžu un
struktūrvienību, pašvaldības administrācijas, finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, novada pasākumu
finansēšanai, pabalstiem trūcīgiem un
maznodrošinātiem iedzīvotājiem un citiem izdevumiem, kas paredzēti Olaines
novada domes saistošajos noteikumos
"Par Olaines novada pašvaldības budžetu
2019. gadam".

reģistrācija" norisi, iedzīvotāju informēšanu – pašvaldības informatīvais izdevums
"Olaines Domes Vēstis", videosižeti, paredzēti līdzekļi pašvaldības jaunas mājaslapas izstrādei, informatīvā galda kalendāra izdošanai gada nogalē.
Aizdevumu procentu un pakalpojuma
par kredīta apkalpošanu nomaksai Valsts
kasei 22 302 eiro, maksājumi citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem,
ja Olaines novada skolēni apmeklē izglītības iestādi ārpus Olaines novada teritorijas (piem., Ķekavā, Rīgā, Jelgavā u. c.
pašvaldībās), saskaņā ar principu "nauda
seko skolēnam" – 555 170 eiro u.tml.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Izdevumu sadaļā "Sabiedriskā kārtība
un drošība" plānoti izdevumi pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai 455
924 eiro jeb 1,84% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 2019. gadā ieplānoti
līdzekļi 11 506 eiro apmērā formastērpu
un speciālā apģērba iegādei, 20 480 eiro
videonovērošanas kameru ierīkošanai.
Novada teritorijā nodrošinātas divas pašvaldības policijas ekipāžas 24 stundas
diennaktī un tiek veikta nepārtraukta videonovērošana.

•
•
•
•
•

Rūpnīcu ielas rekonstrukcija;
asfaltbetona seguma izbūve Akācijas
ielā, Pārolainē;
Zeiferta un Jelgavas ielas krustojuma
seguma atjaunošana;
Veselības ielas seguma atjaunošana;
Jelgavas ielas (posms no Veselības
līdz Zeiferta ielai) seguma
atjaunošana;
Zemgales ielas rekonstrukcija posmā
Rīgas iela–Zeiferta iela;
asfaltbetona seguma izbūve: Rīgas
apvedceļš–Birznieki–Jaunolaine;
asfaltbetona seguma izbūve:
Rīgas apvedceļš–Virši;
gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve
Medemciemā;
Zemgales ielas 43 iekšpagalma
seguma atjaunošana;
Stacijas ielas 24 pagalma seguma
atjaunošana;
stāvlaukuma pretī Kūdras 19 seguma
atjaunošana;
segumu atjaunošana Zemgales ielā
24/26 (Valsts policijas iekšpagalms);
gājēju pāreju izveide: Zeiferta iela,
Veselības iela, Zemgales iela, Jelgavas
iela.

Pamatbudžeta ieņēmumi
0,72%

22,80%

Pašvaldību budžeta transferti
157 000 EUR

Valsts budžeta transferti
4 975 338 EUR

3,19%

64,34%

Budžeta iestāžu ieņēmumi
695 645 EUR

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
14 040 324 EUR

Ieņēmumi

0,06%

Naudas sodi un sankcijas
13 700 EUR

7,20%

Nekustamā īpašuma nodoklis
1 571 143 EUR

kopā
21 821 155 eur

0,33%

0,02%

Nodokļi par pakalpojumiem
un precēm
71 000 EUR

Pārējie nenodokļu ieņēmumi
5 060 EUR

Izdevumi
Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2019. gadam plānots
25 212 531 eiro apmērā, ko veido
24 818 938 eiro pamatbudžeta izdevumi
un 393 593 eiro speciālā budžeta izdevumi, kuri tiek segti no pamatbudžeta
ieņēmumiem – 21 821 155 eiro, speciālā
budžeta ieņēmumiem – 335 709 eiro un
konsolidētā budžeta 2018. gada naudas
atlikuma – 3 802 965 eiro.
Olaines novada pašvaldība 2019. gadā
plāno ieguldīt 1 178 423 eiro kapitālsabiedrību pamatkapitālā uzsākto projektu
īstenošanai.
Izdevumu sadaļā "Vispārējie valdības dienesti" plānoti 2 851 717 eiro jeb
11,49% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajos ietilpst izdevumi novada
pašvaldības administrācijai 2 235 340 eiro
jeb 9,01% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. Paredzētais finansējums
ietver ne tikai atlīdzību, bet arī finansējumu administrācijas darba nodrošināšanai
(t. sk. komunālie maksājumi, tehniskais
nodrošinājums, pasta, kancelejas izdevumi, kā arī izdevumi, kas saistīti ar svinīgā
pasākuma "Olaines novada jaundzimušo

1,14%

Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma pārdošanas
un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
248 945 EUR

Izdevumu sadaļā "Ekonomiskā darbība" 2019. gadā paredzēti kopējie izdevumi 2 708 463 eiro apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi 2 008 332 eiro un
speciālā budžeta izdevumi 225 745 eiro
jeb 8,09% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem.
2019. gadā plānots turpināt Olaines novada ielu un ceļu rekonstrukciju, kā arī
Olaines novada ceļu seguma rekonstrukcijas programmas īstenošanu, paredzot 1 645 027 eiro. Ceļu uzturēšanai no
valsts plānotais finansējums – 225 745
eiro (finansējums speciālajā budžetā). Tā
kā ar šo finansējumu nepietiek, pašvaldība papildus pamatbudžetā paredzējusi
125 045 eiro ceļu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai un 20 000 eiro inventāra
uzturēšanai un atjaunošanai (barjeras,
ceļazīmes u. c.).
2019. gadā plānotie darbi ielu, ceļu, ietvju
un veloceliņu projektēšanai, atjaunošanai, izbūvei:

0,20%

Valsts (pašvaldību) un
kancelejas nodevas
42 900 EUR

Pašvaldība arī 2019. gadā turpinās atbalstīt biedrības un dārzkopības sabiedrības, kuras labiekārto koplietošanas
teritoriju, līdz ar to budžetā paredzēts finansējums 196 480 eiro apmērā biedrību
un dārzkopības sabiedrību infrastruktūras uzlabošanas projektu līdzfinansēšanai.
2019. gada budžetā plānoti līdzekļi uzņēmējdarbības veicināšanai 68 260 eiro
apmērā, no kuriem finansējums tiks ieguldīts Olaines novada uzņēmējdarbības
atbalsta centra darbības nodrošināšanai un granta programmas "(Ie)dvesma"
turpināšanai sadarbībā ar "SEB banku",
Mārupes novada pašvaldību, Ķekavas
novada pašvaldību, Siguldas pilsētu un
Jūrmalas pilsētu.
Vides aizsardzībai izdalīti 887 914 eiro,
tajā skaitā 720 066 eiro pamatbudžetā un
167 848 eiro speciālajā budžetā jeb 2,9%
no plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem.

Novada teritorijas uzturēšanai ieplānoti
620 778 eiro, kas paredzēti pilsētas un pagasta koplietošanas teritoriju un kapsētu
uzturēšanai.
Klaiņojošo dzīvnieku sterilizācijai un ķeršanai ieplānoti 12 308 eiro.
Stūnīšos paredzēts izbūvēt divus jaunus
sadzīves atkritumu laukumus, šim mērķim ieplānoti 18 000 eiro.
Tāpat ir paredzēts finansējums Olaines
novada meliorācijas sistēmas un lietusūdens kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un ikdienas uzturēšanai 365 085 eiro,
t. sk.:
• lietusnotekūdeņu sistēmas un
meliorācijas sistēmu ikdienas
uzturēšanai;
• lietusnotekūdeņu kanalizācijas tīklu
paplašināšanai Īsajā ielā, Olainē;
• Pupla – rūpnīcas teknes
nostiprināšanai un pārtīrīšanai;
• meliorācijas grāvja Dalbes ielā
izbūvei;
• Vācu liekņas kanāla, Apšukalnu
kanāla, Smedrukļu grāvja tīrīšanai;
• Stūnīšu maģistrālā meliorācijas grāvja
tīrīšanai (posms Stūnīši–Olainīte);
• Stīpnieku grāvja tīrīšanai (posms
Tiltiņi–Ežupe).
Pašvaldības teritoriju un mājokļu attīstībai un apsaimniekošanai paredzēts
2 673 971 eiro jeb 10,77% no plānotajiem
pamatbudžeta izdevumiem.
2019. gadā iecerēts turpināt iesākto teritorijas attīstības dokumentu izstrādi
(Olaines novada teritorijas plānojuma
2018.–2030. gadam izstrādi) un veikt Olaines pašvaldības energopārvaldības plāna
izstrādi. 2019. gadā pašvaldība turpinās
uzsākto atbalsta programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas (renovācijas) projektu realizēšanai,
paredzot 389 200 eiro energoaudita veikšanai, tehniskā projekta un būvprojektu
izstrādei un 63 351 eiro procentu maksājumu, saistītu ar mājas renovācijas īstenošanu, segšanai.
Šajā sadaļā paredzēts finansējums:
• multifunkcionālā kompleksa
(bibliotēka, Olaines Mūzikas un
mākslas skola u. c.) projektēšanas
darbu uzsākšanai Jelgavas ielā 23,
Olainē;
• Sociālā dienesta pakalpojumu centra
ēkas būvprojekta izstrādei Zeiferta
ielā 8, Olainē;
• Veselības ielā 7, Olainē, ēkas
renovācijai;
• Zeiferta ielā 8, Olainē, Sociālā
aprūpes centra ēkas renovācijai;
• ēku renovācijas projekta izstrādei
vairākiem objektiem, t. i., Zemgales
ielā 29, Olainē, Zemgales ielā 31,
Olainē, Zemgales ielā 33, Olainē;
• Jaunolaines Kultūras centra ieejas
mezgla rekonstrukcijai;
• telpu rekonstrukcijas būvprojekta
izstrādei bērnudārza atjaunošanai
Veselības ielā 7, Olainē;
• NMPD punkta telpu remontam
Veselības ielā 7, Olainē;
• Jaunolaines sākumskolas
paplašināšanai;
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vides objektu izveidei;
pašvaldības ēku apsaimniekošanai;
svētku noformējumam;
apzaļumošanas pasākumiem;
u. c. pasākumiem.

2019. gadā apgaismojuma uzturēšanai un
rekonstrukcijai piešķirti 440 483 eiro, tai
skaitā:
• izdevumiem par elektroenerģiju;
• pašvaldības ēku un teritoriju
elektroapgādes un apgaismojumu
sistēmu uzturēšanai;
• elektrības pieslēguma projektēšanai
Grēnēs (ST);
• apgaismojuma sistēmas
rekonstrukcijai:
- Zeiferta ielā, Olainē, –
Stacijas laukums;
- Stacijas ielā 48, Olainē;
• apgaismojuma izbūvei:
- Sveņķu ielā, Grēnēs;
- Upenieku, Pieneņu un Loka ielā,
Grēnēs;
- Zeiferta ielā (pie pasta);
- Zemgales ielā (pie Strazdu ielas);
- Jelgavas ielā (pie Jelgavas 22);
- Jelgavas un Zeiferta krustojumā;
- Meža ielā, Jaunolainē
(pie sporta centra);
- Jelgavas ielā 7, Olainē;
- Pionieru ielā 85, Jaunolainē;
- Stacijas ielā 22, Olainē;
- Zemgales ielā 4, 6, 10, Olainē;
- Zemgales ielā 25, Olainē;
- Veselības ielā (pie kanāla), Olainē;
- Torņu ielā, Medemciemā;
- Rīga–Mežsētas, Jāņupē.
Izdevumi sadaļā "Veselība" plānoti
119 000 eiro apmērā jeb 0,48% no plānotajiem izdevumiem, finansējums projekta
SAM 9.2.4.2 ietvaros "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"
Olaines novada iedzīvotājiem.
Izdevumu sadaļā "Atpūta, kultūra un reliģija" ieplānoti 2 939 682 eiro jeb 11,84%
no kopējiem budžeta izdevumiem. Sadaļā "Atpūta, kultūra un reliģija" ir paredzēts
finansējums rotaļu laukumu, atpūtas
vietu izveidei un labiekārtošanai Olaines
novadā un asfalta velotrases izveidei. Tāpat šajā sadaļā tiek plānots finansējums
Olaines Sporta centra darbības nodrošināšanai 1 178 936 eiro, Olaines Vēstures
un mākslas muzeja darbībai izdevumi
tiek plānoti 234 895 eiro apmērā jauno
muzeja telpu aprīkošanai un ekspozīciju
izveidei.
Olaines Kultūras centra ar struktūrvienībām (Olaines Kultūras nams, Jaunolaines
Kultūras nams, Jaunolaines bibliotēka,
Gaismu bibliotēka, Olaines bibliotēka)
darbības nodrošināšanai plānoti 1 210
295 eiro. Šajā sadaļā arī paredzēts finansējums māksliniecisko pašdarbības kolektīvu darbības atbalstam.
2019. gadā plānots saglabāt tradicionālos
pasākumus Olaines novadā, kā arī piedāvāt pasākumus ne tikai Olainē un Jaunolainē, bet arī citās apdzīvotajās novada
vietās.

Pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem bezmaksas brīvas pieejas internetu pašvaldības bibliotēkās (Olaines bibliotēkā (15
datori), Jaunolaines bibliotēkā (3 datori),
Gaismu bibliotēkā (3 datori)), kā arī Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā,
Olaines pagasta pārvaldē un citos Wi-Fi
punktos.

jeb 40,49% no kopējiem plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem, t. sk.:
• PII "Dzērvenīte" – 1 041 532 eiro;
• PII "Zīle" – 1 234 002 eiro;
• PII "Magonīte" – 1 137 255 eiro;
• SPII "Ābelīte" – 1 315 120 eiro;
• Olaines 1. vidusskolai (tai skaitā
sākumskolai Jaunolainē) –
2 283 947 eiro;

Olaines novads

aktīvs
Faktiskie Olaines Sporta centra būvju
(sporta nama, peldbaseina, stadionu, slidotavas, Jaunolaines Sporta nama, skeitparku u. c.) uzturēšanas izdevumi ir paredzēti sadaļā "Atpūta, kultūra un reliģija".
Jāatzīmē, ka pašvaldības sporta būvju
uzturēšanas izmaksas ir lielākas nekā ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem
šajos objektos, bet tās palīdz novada iedzīvotājiem ievērot veselīgu dzīvesveidu,
pilnveido sporta stundu piedāvājumu
pašvaldības skolās, palīdz uzlabot veselību, dažādot brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Tāpat sadaļā "Olaines Sporta centrs" ir
iekļauts finansējums dažādu sporta pasākumu organizēšanai, sporta centra pulciņu/sekciju uzturēšanai un finansiālais
atbalsts sportistiem (gan individuālajiem,

•

Olaines 2. vidusskolai –
1 788 594 eiro;
• Olaines Mūzikas un mākslas skolai –
386 590 eiro;
• Olaines Pieaugušo izglītības
centram – 47 630 eiro;
un šādiem mērķiem:
• bērnu uzturēšanai privātajās
pirmsskolas izglītības iestādēs –
367 500 eiro;
• dažādu izglītības pasākumu atbalsta
fondam – 15 000 eiro;
• jauniešu aktivitāšu finansiālā atbalsta
fondam – 103 554 eiro;
• izglītības funkciju nodrošināšanai –
150 736 eiro;
• brīvpusdienu nodrošināšanai
1.–4. klasēm – 176 705 eiro.

vienu pirmsskolas sešgadīgo grupu skolas filiālē "Olaines sākumskola" Meža ielā
2, Jaunolainē. Skolās veiks telpu kārtējos
remontdarbus.
2019. gadā turpinās izmaksāt pašvaldības
stipendijas Olaines 1. un 2. vidusskolas 10.
līdz 12. klašu sekmīgākajiem skolēniem –
30 eiro mēnesī katram, kopā 27 000 eiro.
Lai vecākiem būtu jāiegulda mazāk līdzekļu bērna sagatavošanā skolai un ievērojot Izglītības likuma prasības, pašvaldība nodrošinās visu nepieciešamo valsts
izglītības standartiem atbilstošu mācību
līdzekļu iegādi visās izglītības iestādēs
– gan skolās, gan pirmsskolas izglītības
iestādēs.
Pirmsskolas izglītības iestādē "Zīle" plānots veikt B korpusa kāpņu telpas un
grupu remontdarbus un uzstādīt interaktīvās nojumes un rotaļu iekārtas. Pirmsskolas izglītības iestādē "Dzērvenīte" iecerēts veikt valodu kabineta kosmētisko
remontu un izveidot jaunu automātisko
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju. Pirmsskolas izglītības iestāde
"Magonīte" veiks telpu remontdarbus,
rotaļu iekārtu un gumijas seguma iegādi.
Pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte"
veiks 7. grupas telpas remontdarbus, zibensaizsardzības tīkla izbūvi, bruģēšanas
darbus teritorijā. Visas pirmsskolas izglītības iestādes iegādāsies mēbeles un mīksto inventāru grupām.
Pirmsskolas izglītības iestādēs un Olaines 1. vidusskolas sagatavošanas grupā
notiks sešgadīgo bērnu sagatavošana
skolai.
367 500 eiro dome paredz Olaines novada bērniem no 1,5 gada vecuma uzturēšanai privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs vai pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, kuriem nevar
nodrošināt vietu izvēlētajās pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pašvaldība apmaksā pusdienas trūcīgo,
maznodrošināto ģimeņu un daudzbērnu
ģimeņu bērniem. Lai veicinātu bērniem
un jauniešiem veselīga uztura paradumus un veselīga uztura normām atbilstošu pusdienu pieejamību pēc iespējas lielākam izglītojamo skaitam skolās, izrādot
brīvprātīgu iniciatīvu, pašvaldība apmaksās vairāk nekā pusi no ēdināšanas maksas skolēniem, kuri ēd skolā kopgaldā,
līdz ar to skolēnu vecāku maksa par ēdināšanas pakalpojumu būs tikai 0,55 eiro
dienā. Līdzfinansējums ēdināšanas pakalpojumam ir paredzēts 2019. gada budžetā, tāpat arī kompensācija ēdināšanai
Olaines pirmsskolas izglītības iestādēs.

gan komandām) saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem. 2019. gadā paredzēts finansējums Olaines stadiona servisa/ģērbtuvju ēkas izveidei un skrejceļa daļējai
atjaunošanai, peldbaseina siltummezgla
automātikas remontam, uzlabošanai,
Olaines skeitparka remontam u. c. darbiem.
"Izglītība" veido vislielāko izdevumu
sadaļu Olaines novada pašvaldības pamatbudžetā, kas uz budžeta noteikumu
apstiprināšanas brīdi ir 10 048 165 eiro

Olaines Mūzikas un mākslas skolas budžetā paredzēts finansējums jaunu instrumentu un mācību līdzekļu iegādei;
Olaines 2. vidusskolā plānoti naudas līdzekļi sešgadīgo grupu izveidei, mēbeļu
iegādei, iekšpagalma labiekārtošanas
darbiem 82 478 eiro apmērā. Olaines
1. vidusskola un Olaines 2. vidusskola turpinās darboties dažādos starptautiskajos projektos. Olaines 1. vidusskolā veiks
aktu zāles atjaunošanu par 160 900 eiro,
papildus uzstādīs projektorus, interaktīvas tāfeles, sistēmblokus, kā arī izveidos

Pašvaldība jau vairāku gadu garumā paredz finansējumu katrai klasei novada
skolās mācību ekskursiju izdevumu segšanai un dāvanām Ziemassvētkos skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu
bērniem, kā arī izlaidumos absolventiem.
Pašvaldība arī 2019. gadā turpinās kompensēt Olaines novada skolēniem pilnībā vai daļēji (katru gadījumu izvērtējot
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individuāli) braukšanas izdevumus, kas
ir saistīti ar izglītības iestādes apmeklēšanu. Transporta izdevumu kompensācijai
skolēniem un skolēnu autobusu nodrošināšanai konkrētos maršrutos atvēlēti 186
333 eiro. Pašvaldība saglabā iepriekš un
jaunizveidotos no pašvaldības puses apmaksātos skolēnu autobusu reisus.
Paredzēts pašvaldības finansējums 13
192 eiro apmērā dienas ekonometņu organizēšanai 110 bērniem 2019. gada vasarā Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā
"Olaines sākumskola" un Olaines 2. vidusskolā. Plānots līdzfinansēt (6158 eiro) septiņu dienu izbraukuma diennakts nometni "Pēddzinis" 50 bērniem no 5.–8. klasēm
no abām skolām, ko organizēs Olaines
2. vidusskolas nometņu vadītāji.
Lai nodrošinātu plašākas iespējas bērniem vasarā lietderīgāk pavadīt laiku, plānots izsludināt "Olaines novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu
projektu konkursu", kurā uz finansējumu
varēs pretendēt sabiedriskās organizācijas, pašvaldības iestādes un juridiskās
personas, kas apņemas organizēt nometnes. Plānotais finansējums šai aktivitātei
ir 6500 eiro.
Veicinot Olaines novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos procesos,
Olaines novadā 6000 eiro tiek novirzīti
"Olaines novada jauniešu projektu konkursa" projektu atbalstīšanai. Projektu iesniedzēji var būt jebkuri Olaines novada
administratīvajā teritorijā deklarēti jaunieši vai Olaines novadā esošas izglītības
iestādes audzēkņi vecumā no 13 līdz 25
gadiem, kuri realizēs projektu Olaines novadā.
2019. gadā īpaša vērība tiek pievērsta
arī jaunatnes politikai Olaines novadā.
Atbilstoši izstrādātajai Olaines novada
jaunatnes politikas stratēģijai un Olaines
novada jaunatnes politikas rīcības plānam ir paredzēts kopējais finansējums
aktivitātēm un pasākumiem par kopējo
summu 56 418 eiro. Šis finansējums ietver
dažādus neformālās izglītības veicināšanas pasākumus jauniešiem, piemēram,
Jauniešu dienas un jauniešu galvaspilsētas 2019 aktivitāšu organizēšanu, Olaines
novada konkursa "Jauniešu gada balva"
rīkošanu, sarunu vakaru organizēšanu,
patriotisko pasākumu organizēšanu skolu
vidusskolēniem, brīvprātīgā darba popularizēšanas pasākumu rīkošanu, atbalstu
skolu jauniešu saliedēšanās cikliem, reģionāliem un starptautiskiem pieredzes
apmaiņas braucieniem.
2019. gadā paredzēti līdzekļi Olaines novada jauniešu centra "Popkorns" Veselības ielā 7, Olainē, darbības nodrošināšanai.
2019. gadā 9855 eiro tiks novirzīti Olaines
novada skolēnu nodarbinātības pasākumu organizēšanai vasaras brīvlaikā pašvaldības iestādēs, radot iespēju 15 līdz 17
gadu vecumu sasniegušiem skolēniem
apgūt darba iemaņas.

Izglītības funkciju nodrošināšanai pašvaldībā 2019. gadā paredzēti līdzekļi 150
736 eiro apmērā, tai skaitā Pedagoģiski
medicīniskās komisijas darbības nodrošināšanai, mācību priekšmetu novada
olimpiāžu organizēšanai, skašu un valsts
nozīmes pasākumu rīkošanai, skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu skates organizēšanai, starpnovadu skolēnu sporta
sacensībām, tehniskās jaunrades dienas
organizēšanai, pilsoniskās izglītības pasākumiem, izglītības iestāžu pedagogu
konferencei, skolēnu mācību priekšmetu
olimpiāžu (konkursu, skašu, sacensību)
laureātu un viņu skolotāju godināšanai,
pedagogu tālākizglītības pasākumu (pieredzes semināri) organizēšanai un citām
aktivitātēm. Saistībā ar kompetencēs
balstīta mācību satura ieviešanu strādās
mācību jomu koordinatori.

"Sociālā aizsardzība", sociālām vajadzībām no Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti
3 002 081 eiro. No kopējā pamatbudžeta izdevumi veido 12,1%. ONPA "Olaines
Sociālais dienests" pamatbudžeta izdevumi – 2 590 419 eiro. Sociālo pabalstu
izmaksām paredzēti 976 400 eiro, kas ir
par 1,6% mazāk nekā 2018. gadā. Pabalstu izmaksām paredzēto līdzekļu daudzums ir samazinājies, jo, plānojot jauno
budžetu, ņēmām vērā faktiski izlietoto līdzekļu daudzumu iepriekšējā plānošanas
periodā un izdevumus iedzīvotāju kartes
drukāšanai.
Sociālā palīdzība tiek piešķirta pēc personas/ģimenes izvērtēšanas un trūcīgā
vai maznodrošinātā statusa piešķiršanas.
Noteikumi paredz, ka maznodrošinātās
ģimenes ar bērniem ienākumu līmenis ir

Pamatbudžeta izdevumi
12,10%

Sociālā aizsardzība
3 002 081 EUR

11,49%

2,90%

Vispārējie
valdības dienesti
2 851 717 EUR

Vides aizsardzība
720 066 EUR

10,77%

Izdevumi

1,84%

Sabiedriskā kārtība
un drošība
455 924 EUR

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
2 673 971 EUR

kopā
24 818 938 eur

8,09%

0,48%

Ekonomiskā darbība
2 008 332 EUR

Veselība
119 000 EUR

40,49%
Izglītība
10 048 165 EUR

11,84%
KONCERTA
BIĻETE

Atpūta, kultūra un reliģija
2 939 682 EUR

līdz 240 eiro uz vienu personu. Pensijas
vecuma personām maznodrošinātā līmenis ir līdz 320 eiro.

Olaines novada
pašvaldība izvirza
sociālo politiku
par vienu no savas
darbības prioritātēm

2019. gadā turpināsies Pieaugušo izglītības centra funkciju paplašināšana, organizējot pedagogu tālākizglītības kursus,
pieaugušo mūžizglītības un citus pasākumus atbilstoši Nacionālajam attīstības
plānam.
Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, kas ietekmē mūsu iedzīvotāju
labklājību, dome izvirza sociālo politiku
par vienu no savas darbības prioritātēm.

Vairāk līdzekļu tiek piešķirts sociālajām
garantijām bāreņiem un audžuģimenēm, jo vairāk bērnu turpina mācības
pēc pilngadības sasniegšanas un vairāk
bērnu tiek ievietoti audžuģimenēs, bet
ne aprūpes iestādēs. Ir palielinājies garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta saņēmēju skaits, sevišķi ģimenes
ar bērniem un pensijas vecuma personas,
kuras saņem ļoti mazas pensijas. Trūcīgo,
maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu
bērni saņem bezmaksas ēdināšanu skolās
un pirmsskolas izglītības iestādēs. Maznodrošinātās ģimenes saņem pabalstu
veselības aprūpei līdz 100 eiro vienai personai kalendārā gada laikā. Olaines novada iedzīvotājiem, kuri ir nonākuši krīzes
situācijā, ir tiesības saņemt pabalstu 100
eiro apmērā pamatvajadzību nodrošināšanai. Tiks ieviests transporta pabalsts 40
eiro/gadā personām, kuras ir vecākas par
75 gadiem, un 100 eiro/gadā daudzbērnu
ģimenēm.
Liels uzsvars tiks likts uz preventīvo darbu, īpaši darbā ar ģimenēm un bērniem.
Plānojam izveidot atsevišķu nodaļu dar-

bam ar ģimenēm un bērniem, lai savlaicīgi identificētu problēmu un strādātu
ar to un nevajadzētu izņemt bērnus no
ģimenes. Šim nolūkam ieviests papildu
amats – Ģimeņu un bērnu nodaļas vadītājs.
Olaines Sociālais dienests aktīvi piedalās projektā "Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām", kura ietvaros
izsniedz pārtikas pakas, saimniecības
preces un skolēniem skolas piederumu
komplektus trūcīgām un krīzes situācijās nonākušām personām vai ģimenēm.
2019. gadā iespējas saņemt šo atbalsta
veidu būs personām, kurām ienākumi uz
vienu personu nepārsniegs 242 eiro.
Olaines novada nevalstisko organizāciju
darbības atbalstam piešķirti 21 249 eiro.
Mēs lepojamies ar tādām tradīcijām Olaines novadā kā jaundzimušo svinīga reģistrācija un zelta kāzu jubilāru sveikšana.
Paredzēts finansējums 300 eiro apmērā
katra jaundzimušā vecākiem un 200 eiro
vienam zelta kāzu jubilāru pārim, kā arī
tiks sveikti novada iedzīvotāji 80, 85 gadu
jubilejā ar 50 eiro lielu pabalstu un 90 līdz
99 gadu jubilejā ar 100 eiro lielu pabalstu.
Personām 100 un vairāk gadu jubilejās –
200 eiro.
Lai saglabātu autobusa reisus Olaine–Sila
kapi, Olaine–Pēternieki un Olaine–Jāņ
upe, paredzēts finansējums transporta
izdevumu kompensācijai, kuri rodas saistībā ar šo maršrutu nodrošinājumu.

Pašvaldības
aizņēmumi un
galvojumi
Olaines novada pašvaldība 2019. gadā
plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu
3 242 836 eiro apmērā ES struktūrfondu
un budžeta investīciju projektu īstenošanai:
1. "Olaines novada pašvaldības ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanai
pirmsskolas izglītības iestādes
izveidei" Veselības ielā 7, Olainē, –
1 256 185 eiro apmērā (summa
tiks precizēta pēc iepirkumu
procedūras veikšanas un projektu
apstiprināšanas);
2. "Olaines novada Sociālā aprūpes
centra ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanai" Zeiferta ielā 8,
Olainē, – 257 980 eiro apmērā
(summa tiks precizēta pēc iepirkumu
procedūras veikšanas un projekta
apstiprināšanas);
3. "Infrastruktūras uzlabošanai
uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu
ielā, Olaines novadā" – 752 625 eiro
apmērā (summa tiks precizēta pēc
iepirkumu procedūras veikšanas un
projekta apstiprināšanas);
4. SIA "Zeiferti" pamatkapitāla
palielināšanai KF projekta
Nr. 5.3.1.0/17/I/009
"Ūdenssaimniecības attīstība
Jaunolaines lielciemā, III kārta"
īstenošanai – 976 046 eiro apmērā.
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Esi aktīvs!
Olaines novada iedzīvotājiem visas nedēļas garumā ir iespēja
apmeklēt Olaines peldbaseinu. Peldbaseinā iespējams ne tikai
individuāli attīstīt savu peldētprasmi, bet arī piedalīties dažādās
grupu nodarbībās un apmeklēt saunu.

Darba laiks un pakalpojumu maksa
Diena
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

Laiks

Maksa (90 min. apmeklējums)

15.00–18.00

1,00 EUR* un 3,00 EUR

18.00–22.00

4,00 EUR

16.00–18.00

1,00 EUR* un 3,00 EUR

18.00–22.00

4,00 EUR

16.00–18.00

3,00 EUR

18.00–22.00

4,00 EUR

16.00–18.00

3,00 EUR

18.00–22.00

4,00 EUR

16.00–18.00

3,00 EUR

18.00–22.00

4,00 EUR

11.00–15.00

4,00 EUR

16.00–22.00

4,00 EUR

12.00–15.00

4,00 EUR

16.00–20.00

4,00 EUR

* Apmeklējuma laiks pensionāriem, represētām personām,
maznodrošinātām ģimenēm, I un II grupas invalīdiem, bāreņiem
(uzrādot attiecīgu dokumentu).
• Peldbaseina apmeklētājiem pakalpojuma cenā iekļauta saunas
izmantošana.
• Bērniem līdz 7 gadu vecumam (pieaugušā uzraudzībā)
peldbaseins – bez maksas.
• Daudzbērnu ģimenes apmeklējums (uzrādot attiecīgu
dokumentu) – bez maksas.
• Bērnam invalīdam un viņa pavadonim (uzrādot attiecīgu
dokumentu) peldbaseins – bez maksas.
• Maksa bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 16 gadiem
(uzrādot skolēna apliecību) – 1,00 EUR.
• Olaines 1. un 2. vidusskolas, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas
koledžas izglītojamajiem (uzrādot skolēna vai
studenta apliecību) – 2,00 EUR.
• Saunas apmeklējums (pakalpojums pieejams Olaines
peldbaseina vingrošanas zāles apmeklētājiem, apmeklējuma
ilgums ir līdz 45 min.) – 1,50 EUR.
Ieeja peldbaseinā tiek pārtraukta 1 stundu un 30 minūtes pirms
slēgšanas un pusdienas pārtraukuma (brīvdienās).
Par pakalpojumiem var maksāt gan skaidrā naudā, gan ar
maksājumu karti. Iespējams iegādāties arī abonementus
5 un 10 apmeklējuma reizēm.
Baseina abonementa maksa
Apmeklējumu skaits

Pieaugušajiem

5 apmeklējumi
10 apmeklējumi

18,00 EUR
30,00 EUR

Bērniem un
jauniešiem
(7–16 g. v.)
4,00 EUR
8,00 EUR

Peldbaseina ģimenes biļetes maksa
2 pieaugušie un 2 bērni – 8,00 EUR; 2 pieaugušie un 1 bērns –
8,00 EUR; 1 pieaugušais un 2 bērni – 4,00 EUR.
Nomas maksa
peldbaseina noma – 100,00 EUR/stundā;
peldbaseina viena celiņa noma – 25,00 EUR/stundā.
Olaines peldbaseins atrodas Olainē, Stadiona ielā 2.
Tas ir 25 metrus garš ar četriem celiņiem. Plašāka informācija par
peldbaseinu, grupu nodarbībām un apmeklējuma grafiku pieejama
tīmekļa vietnes www.olainessports.lv sadaļā "Baseins".

Ziemeļblāzmas ceļš
izstaigāts
No 21. līdz 24. februārim ar daudzveidīgām aktivitātēm un krāsainiem
pasākumiem aizvadīti Olaines pilsētas svētki, kas šogad bija veltīti
viskrāšņākajai ziemeļu parādībai – ziemeļblāzmai.
22. februārī īpašu dāvanu pilsētai sarūpēja Olaines novada
bērnu deju kolektīvi, ar savu
uzstāšanos Jaunolaines Kultūras
namā parādot, cik spēcīgas ir
tautas deju tradīcijas mūsu pilsētā un novadā. Bērni koncertā
skatītājus priecēja ar jaunapgūtām dejām, kas būs jāatrāda arī
žūrijai martā – Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē, gatavojoties XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam. Publika
ar ovācijām uzņēma katru kolektīvu, jo īpaši pašus mazākos dejotājus, no kuriem jaunākajam
dalībniekam bija tikai 5 gadi.
Tās pašas dienas vakarā Olaines
Kultūras namā tika aizvadīts
enerģisks un emocijām bagāts
koncerts "Manā un tavā pilsētā",
kurā zāli piedziedāja skanīgās
kora "Dziesma", folkloras kopas
"Dzedziedas", vokālā ansambļa
"Ivuškas" un mazo "Cālīšu" balsis, savukārt skatuves dēļus rībināja gan tautas deju, gan eksotisko deju un līnijdeju dejotājas.
Īpašu noskaņu koncertam piešķīra bērnu un jauniešu Olainei
veltītās dzejas lasījumi, kas ļāva
ikvienam iztēloties dzejas rindās
aprakstītās vietas, kā arī izjust
autoru mīlestību pret savu pilsētu Olaini. Tas deva gandarījumu
un zināmu solījumu, ka pilsēta
turpinās augt un attīstīties.
Pilsētas svētki neiztika arī bez
sportiskajām aktivitātēm, kas
kā katru gadu tika organizētas
Olaines slidotavā. Tur tika aizvadīts tradicionālais "Ledus disko",
kā arī šorttreka sacensības skolēniem un bērnu sadraudzības
hokeja turnīrs.
Pilsētas svētku programma
savu kulmināciju sasniedza 23.
fe
bruārī. Visa vakara garumā
Olaines Mežaparkā olainiešiem
un pilsētas viesiem bija iespēja
piedzīvot neaizmirstamas krāsu maiņas, piedalīties radošajās
darbnīcās, kā arī vērot izcilu bārmeņu un iluzionista priekšnesumus. Vakara izskaņā virs Olaines debesīm iemirdzējās krāšņs
salūts, kam sekoja balle Olaines
Kultūras namā kopā ar grupu
"Dziļi violets".
Sveicam mūsu pilsētu un pateicamies ikvienam, kurš bija kopā
ar mums šajos svētkos!
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Olaines novada pašvaldības

izsoles
Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina sev
piederošu nekustamo īpašumu (zemi) dārzkopības sabiedrībā "Bērziņi"
Nr. 165, Rājumos, Olaines pagastā, Olaines novadā, 0,0538 ha platībā
(kadastra numurs 8080 015 0503).
Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 1900,00 eiro.
Maksāšanas līdzeklis – 100% eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles
solis – 100,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles nodrošinājums
(drošības nauda) – 190,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles
reģistrācijas maksa – 30,00 eiro (tai skaitā PVN).
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsole notiks 2019. gada 16. aprīlī 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 2019. gada 11. aprīlī 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.

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina sev
piederošu nekustamo īpašumu (zemi) dārzkopības sabiedrībā "Ezītis"
Nr. 441, Pēterniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, 0,0761 ha platībā
(kadastra numurs 8080 011 0369).
Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 1450,00 eiro.
Maksāšanas līdzeklis – 100% eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles
solis – 100,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles nodrošinājums
(drošības nauda) – 145,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles
reģistrācijas maksa – 30,00 eiro (tai skaitā PVN).
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Erasmus+
No 11. līdz 14. februārim Olaines 1. vidusskolā notika "Erasmus+" starptautiskā
skolu projekta "It’s Time to Care" vizīte
Latvijā. Tikšanās tēma – ilgtspējīga pilsēta. Pasākumā piedalījās 13 skolotāji un 24
skolēni no mūsu partnerskolām – Pršerovas Čehijas Republikā, Birgu Maltā, Kubas
Portugālē, Lohjas Somijā un Varnas Bulgārijā. Kopumā projektā bija iesaistīti 63
cilvēki.
Pirmdien iepazīstinājām viesus ar mūsu
skolu, skolēniem bija iespēja apmeklēt
vairākas stundas. Vislielākie iespaidi visiem bija par skolas bibliotēku. Pēcpusdienā katra valsts prezentēja sagatavoto
mājasdarbu par doto tēmu. Pēc prezentācijas katra komanda izvirzīja savai valstij
aktuālu problēmu par tēmu "Ilgtspējīga
pilsēta", un pārējo valstu dalībnieki deva
padomus, ko varētu darīt, lai šo problēmu
atrisinātu.
Otrdien devāmies ekskursijā uz Ķemeru Nacionālā parka informācijas centru
"Meža māja", kur iepazināmies ar Ķemeru
pilsētas ilgtspējīgas attīstības plānu, skolēniem un skolotājiem bija iespēja piedalīties vairākās radošajās darbnīcās. Daudzi
maltiešu, bulgāru un portugāļu skolēni
un skolotāji pirmo reizi mūžā redzēja
sniegu, viņu sajūsma bija neizmērojama
– sniega izbaudīšana gan meža takā, gan
Jaunķemeru jūrmalā ir neaprakstāma!

Trešdien apmeklējām Olaines novada
domi, kur mūs uzrunāja Olaines novada domes priekšsēdētāja vietniece Inta
Purviņa, savukārt Olaines novada priekšsēdētāja padomnieks Kristaps Kauliņš
pastāstīja par Olaines novada ilgtspējīgu
attīstību. Visi saņēmām piemiņas veltes
no mūsu domes. Šajā dienā apmeklējām
arī starptautisko filtru ražotni "Dinair Filton" un "Nordic Plast", pēcpusdienā devāmies uz uzņēmumu "Ķiploku pasaule".
Ceturtdien skolā notika divi radošie semināri – "Zero Waste", ko vadīja mūsu skolas
absolvente Brigita Medne, un "Robotikas
seminārs", ko vadīja RTU profesors Aleksejs Jurenoks. Pēcpusdienā visiem bija
iespēja baudīt Olaines 1. vidusskolas popgrupas "6. alianse" un mūsu TDK "Dzērve"
priekšnesumus.
Četras dienas pagāja nemanot, esam ieguvuši jaunus draugus un iespaidus. Liels
paldies par atbalstu Olaines novada domei, īpašs paldies Mārītei Rūjai un Edītei
Alksnei. Milzīgs paldies mūsu skolēnu vecāku viesģimenēm, un vislielākais paldies
Olaines 1. vidusskolas kolēģiem par atbalstu projekta norisē mūsu skolā.
L. Zujeva,
projekta koordinatore,
Olaines 1. vidusskola

Izsole notiks 2019. gada 16. aprīlī plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības
telpās, 2. stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā
laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019. gada 11. aprīlī 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.

Turpinājums no 1. lpp.
Tikšanās laikā žūrijas komisija uzklausīja pašvaldības redzējumu par šo teritoriju un
objektu attīstību, kā arī komisijas locekļiem bija iespēja izjautāt arhitektus, būvnieku
un metālmākslinieku Arti Aleksandrovu, kurš ir autors labiekārtošanas elementiem
Līdumu karjera teritorijā.
Žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds
Grinbergs pēc tikšanās pauda prieku par redzēto, sacīdams: "Pilsēta un iedzīvotāji
ir ieguvuši labiekārtotu vidi un vēstures izziņas vietu, kurās ir iespēja atpūsties
un var norisināties dažādas aktivitātes. Olaine mūs patīkami pārsteidza." Skates
uzvarētāji tiks paziņoti 28. martā.
Konkursa mērķis ir veicināt būvniecības procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot
labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs
2018. gadā, veicināt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību
un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem, akcentējot būvniecības
procesa galarezultātu – būvi.
Konkursa "Gada labākā būve Latvijā 2016" nominācijā "Pārbūve" Olaines 1. vidusskolas
bibliotēka iekļuva finālā un saņēma Atzinību, savukārt konkursā "Gada labākā būve
Latvijā 2017" nominācijā "Sabiedriskā jaunbūve" finālā iekļuva Jaunolaines Sporta
nams.

Jauniešiem ikgadēja iespēja iepazīt
interesējošu profesiju
"Junior Achievement Latvia" jau vairākus
gadus pēc kārtas rīko karjeras izglītības
pasākumu 1.–12. klašu skolēniem, kura
mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju
un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.
"Ēnu dienas" laikā skolēni apmeklē kādu
darbavietu un 4–6 stundu garumā vēro
interesējošās profesijas pārstāvja darba
ikdienu.
"Ēnu diena" var būt izšķirošs brīdis kāda
skolēna dzīvē, kad viņš saprot, vai vēlas
nākotnē strādāt "ēnotajā" profesijā vai
uzņēmumā. Arī es un citi Olaines novada jaunieši piedalījāmies "Ēnu dienā", kas
šogad notika 13. februārī, un piedzīvojām
iespēju "ēnot" zobārstu, ķirurgu, fizioterapeitu, augstskolu profesorus, aktierus un
daudzu citu profesiju pārstāvjus. Kā katru gadu arī Olaines novada pašvaldības
iestādes piedāvāja iespēju viesoties pie
viņiem un "ēnot" domes priekšsēdētāju,
viņa vietniekus, ceļu inženieri, sabiedris-

ko attiecību speciālistes un citus.Daudzos
uzņēmumos "Ēnu diena" ir teju kā svētku
diena, kurai speciāli tiek izdomātas aktivitātes. Skolēniem tā reizēm ir kā izklaide – nav jāiet uz skolu, ir iespēja satikt
slavenību, dažreiz arī tikt pie bezmaksas
pusdienām. Tomēr tā visa pamatā ir "ēnu
devēju" vēlme palīdzēt skolēniem nākotnes profesijas izvēlē un "ēnām" – gūt izpratni par to, kas viņus sagaida pēc skolas
gaitām.
Krista Vanaga
Arī Olaines novada pašvaldība jau daudzus gadus iesaistās "Ēnu dienas" rīkošanā. Katru gadu tiek "ēnoti" aptuveni
desmit dažādu profesiju pārstāvji pašvaldības iestādēs. Šogad speciālistus un
vadītājus "ēnoja" ne tikai Olaines novada
audzēkņi, bet arī skolēni no Iecavas un
Ādažiem. Mūsu novada lielākajā uzņēmumā AS "Olainfarm" speciālistus "ēnoja"
15 jaunieši.
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Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (janvāris)
Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties mājaslapas www.olaine.lv sadaļā
"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā
• Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izmaksas 2019. gadā Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs:
- pirmsskolas izglītības iestādē "Zīle" –
259,76 eiro mēnesī,
- pirmsskolas izglītības iestādē
"Dzērvenīte" – 292,28 eiro mēnesī,
- pirmsskolas izglītības iestādē
"Magonīte" – 246,58 eiro mēnesī,
- speciālajā pirmsskolas izglītības
iestādē "Ābelīte" – 462,81 eiro mēnesī,
- Olaines 1. vidusskolā – 74,63 eiro
mēnesī, Olaines 2. vidusskolā –
59,86 eiro mēnesī,
kuras tiks piemērotas, noslēdzot līgumus
par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar citām pašvaldībām, kuru
administratīvajā teritorijā deklarētie izglītojamie apmeklē Olaines novada pašvaldības izglītības iestādes.
• Apstiprināt viena izglītojamā vidējās
izmaksas pirmsskolas izglītības programmas apguvei 2019. gadā norēķiniem ar
privātām pirmsskolas izglītības iestādēm:
- 257,08 eiro mēnesī izglītojamajiem
vecumā no pusotra gada līdz četriem
gadiem;
- 199,29 eiro mēnesī obligātās
sagatavošanas vecuma
izglītojamajiem.
• Apstiprināt viena izglītojamā vecumā
no pusotra gada līdz četriem gadiem,
kas izmanto licencētas aukles pakalpojumus 2019. gadā, vidējās izmaksas mēnesī
197,39 eiro.
• Nodot lietojumā Olaines Vēstures un
mākslas muzejam nekustamo īpašumu
Jelgavas iela 9-37, Olaine, Olaines novads 2017. gada 25. oktobra nolikumā Nr.
NOL8/2017 "Olaines Vēstures un mākslas
muzeja nolikums" noteikto funkciju un
uzdevumu pildīšanai. Līdz ar to izdarīt 2017. gada 25. oktobra nolikumā Nr.
NOL8/2017 "Olaines Vēstures un mākslas
muzeja nolikums" atbilstošus grozījumus.
• Noteikt pašvaldības 2019. gada budžeta prioritātes – novada attīstība, teritorijas labiekārtošana, izglītība un sociālā
aizsardzība. Pieņemt iesniegtos saistošos
noteikumus Nr. SN1/2019 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2019. gadam".

• Apstiprināt noteikumus  Nr.NOT3/
2019 "Par amatu savienošanas atļaujas
saņemšanas kārtību Olaines novada pašvaldībā". Publicēt šos noteikumus pašvaldības interneta mājaslapā. Atzīt par spēku zaudējušiem Olaines novada domes
2011. gada 25. maija noteikumus Nr. 2
"Kārtība, kādā saņemama amatu apvienošanas atļauja valsts amatpersonām
Olaines novada pašvaldībā". Lēmums stājas spēkā ar 2019. gada 1. februāri.
• Akceptēt Olaines novada domes un
pašvaldības valsts amatpersonu darbības
jomu korupcijas risku analīzi un pretkorupcijas pasākumu organizatorisko plānu.
• Noteikt pašvaldības dzīvoklim Zemgales ielā 2, Olainē, dienesta dzīvokļa statusu. Nodot dzīvokļa īpašumu Olaines 2.
vidusskolas rīcībā ar mērķi izīrēt iestādes
darbiniekam (skolotājam) uz darba attiecību laiku.
• Apstiprināt Olaines novada pašvaldības administrācijas – iestādes "Olaines
novada pašvaldība" darbinieku un struktūrvienību darbinieku amatu sarakstu
un darba samaksu. Lēmums stājas spēkā
2019. gada 1. februārī.
• Apstiprināt amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu Olaines novada
pašvaldības iestāžu vadītājiem un direktoriem. Noteikt Olaines 1. vidusskolas
direktoram un Olaines 2. vidusskolas direktoram darba samaksu 2019. gadā no
1. janvāra līdz 31. janvārim. Noteikt Olaines novada pašvaldības iestāžu vadītāju un direktoru darba samaksu ar 2019.
gada 1. februāri.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu "Tiltiņi" Nr. X Stīpniekos. Piekrist, ka persona X iegūst šo
zemi īpašumā.
• Atsavināt deviņus zemesgabalus
dārzkopības sabiedrībās ("Straume",
"Mežsētu dārzs", "Rīts", "Gavana", "Ozollejas", "Ežupe", "Lībieši", "Plakanciema
egles", "VEF-Baloži"), apstiprināt tiem pirkuma maksu un noslēgt pirkuma līgumu
ar to nomniekiem.
• Piekrist, ka persona Y iegūst īpašumā
zemi d/s "Lībieši" Nr. X Jāņupē.

• Apstiprināt noteikumus Nr. NOT1/
2019 "Kārtība, kādā Olaines novada pašvaldības valsts amatpersonas ziņo par
savu vai citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konflikta situācijā un kārtība,
kādā interešu konflikta situācijā esošās
valsts amatpersonas savus amata pienākumus nodod izpildei citai valsts amatpersonai".

• Apstiprināt dzīvokļa "Damradi 1"-2
Damrados 2019. gada 22. janvāra atsavināšanas izsoles protokolu.

• Apstiprināt noteikumus Nr. NOT2/
2019 "Kārtība, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un koruptīvām
darbībām Olaines novada pašvaldībā".

• Apstiprināt zemes Akācijas ielā 6,
Pārolainē, 0,2092 ha platībā 2019. gada
22. janvāra atsavināšanas izsoles protokolu.

• Noslēgt lauku apvidus zemes nomas
līgumu ar M. K. par zemes Pionieru ielā
18, Jaunolainē, iznomāšanu.

• Izdarīt šādus grozījumus ar SIA "Bite
Latvija" 2006. gada 14. februārī noslēgtajā nomas līgumā:
1) izteikt līguma 2.1. punktu šādā redakcijā: "2.1. Nomas līgums ir spēkā ar tā
parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2024.
gada 31. decembrim.";
2) izteikt nomas līguma 3.1. punktu šādā
redakcijā: "Par 1.1. punktā noteiktā Nomas priekšmeta:
- zemes gabala lietošanu nomas maksa
mēnesī EUR 40,00 un likumā noteiktais
PVN;
- ūdenstorņa atsevišķu daļu nomas
maksa EUR 160,00 un likumā noteiktais
PVN.
- kopējā nomas maksa mēnesī
EUR 200,00 un likumā noteiktais PVN."
• 2010. gada 2. jūlija līgumā "Par nekustamā īpašuma "Olaines pilsētas meži"
Olainē, Olaines novadā, otrā zemes gabala lietošanu un uzturēšanu, mototrases
ierīkošanu un uzturēšanu" šādus grozījumus: 1) izteikt līguma 2. daļas punktu
šādā redakcijā: "Līgums stājas spēkā tā
parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 2025.
gada 31. decembrim.";
2) aizstāt līguma 7. daļas nosaukumu "Nobeiguma nosacījumi" ar vārdiem "Noslēguma noteikumi". Uzdot pašvaldības
izpilddirektoram parakstīt vienošanos
pie 2010. gada 2. jūlija līguma "Par nekustamā īpašuma "Olaines pilsētas meži"
Olainē, Olaines novadā, otrā zemes gabala lietošanu un uzturēšanu, mototrases
ierīkošanu un uzturēšanu" ar biedrību
"Motoklubs "Olaine"".
• Noteikt nekustamā īpašuma "VEF-Baloži" Medemciemā zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu X daļai nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: "Ar maģistrālajām elektropārvaldes un sakaru līnijām
un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve" – 0,0100 ha; "Individuālo dzīvojamo māju apbūve" – 0,0426 ha. Mainīt
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
Y nekustamā īpašuma lietošanas mērķus,
nosakot: "Ar maģistrālajām elektropārvaldes un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve" – 0,6424 ha platībā; "Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa" – 0,4516
ha; "Individuālo dzīvojamo māju apbūve"
– 0,0426 ha platībā; "Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā" – 3,0277 ha
platībā.
• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma
"Lazdas X" zemes vienību un nekustamā

īpašuma "Lazdas Y" zemes vienību vienā
nekustamajā īpašumā ar zemes vienības kopējo, aptuveno platību 0,1181 ha.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi apvienotajai zemes vienībai – "Individuālo dzīvojamo māju apbūve".
• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma
"Tiltiņi X" zemes vienību un nekustamā
īpašuma "Tiltiņi Y" zemes vienību vienā
nekustamajā īpašumā ar zemes vienības kopējo, aptuveno platību 0,126 ha.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi apvienotajai zemes vienībai – "Individuālo dzīvojamo māju apbūve".
• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma
"VEF-Baloži" Nr. X zemes vienību un nekustamā īpašuma "VEF-Baloži" Nr. Y zemes vienību vienā nekustamajā īpašumā
ar zemes vienības kopējo, aptuveno platību 0,091 ha. Noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi apvienotajai zemes vienībai – "Neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme".
•
Piešķirt ielu nosaukumus d/s "Celtnieks", Stīpniekos, saskaņā ar pielikumu
Nr. 1 un pielikumu Nr. 2 (ielu izvietojuma
shēma). Piešķirt adreses nekustamajiem
īpašumiem d/s "Celtnieks", Stīpniekos,
saskaņā ar pielikumu Nr. 3 (piesaistot
ielu nosaukumus adresācijas objektiem).
Mainīt adreses d/s "Celtnieks", Stīpniekos,
saskaņā ar pielikumu Nr. 4 (piesaistot ielu
nosaukumus adresācijas objektiem). Uzlikt par pienākumu d/s "Celtnieks" valdei
informēt d/s "Celtnieks" nekustamo īpašumu īpašniekus un nomniekus par jaunajām adresēm.
• Pagarināt dienesta istabas īres līgumu
Zemgales ielā 31, Olainē.
• Piešķirt sociālo istabu Zemgales
ielā 31, Olainē, X ģimenei.
• Uzņemt L. A. Olaines Sociālā dienesta
Sociālās aprūpes centrā.
• Atļaut Aleksandram Čmiļam savienot
Olaines novada domes priekšsēdētāja
otrā vietnieka amatu un Olaines novada
Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja amatu ar nodibinājuma "Olaines
novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs"
valdes priekšsēdētāja amatu.
• Piekrist, ka persona X iegūst īpašumā
zemi d/s "Bērziņi", Rājumos, un persona
Y – zemi d/s "Vasara", Viršos.
• Izbeigt pirms termiņa zemes nomas
līgumu Nr. NRZ-23.
• Izbeigt lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. 583.
• Ierakstīt Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā uz pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu Zemgales ielā 2-81, Olainē.
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Pasākumi Olaines novadā martā
KAD

KAS

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

01.03. plkst. 18.30

Erudīcijas spēle "Prāta spēles – Latvijas kauss 2019"

Jaunolaines Kultūras namā

03.03. plkst. 14.00

Ieva Akuratere un Aivars Hermanis koncertā "Vēlēšanās"
(biļešu cena 2–3 eiro)

Jaunolaines Kultūras namā

08.03. plkst. 15.00

Latvijas jauniešu galvaspilsētas 2019 atklāšanas pasākums
"Zvaigžņu stunda"

Jaunolaines Sporta namā un
Jaunolaines Kultūras namā

08.03. plkst. 16.00

Skaistumkopšanas nodarbība "Uzplauksti pavasarim!"
(dalības maksas 10 eiro, iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 29143922)

Olaines Kultūras namā

08.03. plkst. 19.00

Antras Stafeckas un ģitārista Jāņa Čubara akustiskais koncerts un
balle ar A. Skuju un DJ Gunch
(ieeja koncertā – 5 eiro, ieeja ballē – 5 eiro, ieeja koncertā un ballē – 7 eiro;
vietu rezervācija no 01.03. Olaines Kultūras nama administrācijā)

Olaines Kultūras namā

09.03. plkst. 15.00

Senioru dienas pasākums "Marta dullums"

Jaunolaines Kultūras namā

16.03. plkst. 14.00

Cirka izrāde "Dīvas neticamie piedzīvojumi viesnīcā"
(biļetes www.bilesuparadize.lv un 1 stundu pirms izrādes 6–10 eiro)

Olaines Kultūras namā

20.03. plkst. 18.00

Vakarēšana kopā ar folkloras kopu "Dzedzieda"

Olaines Kultūras namā

21.03. plkst. 18.00

D. Judina un A. Nīmanis – "Simtgades stāsti un dziesmas"

Jaunolaines bibliotēkā

23.03. plkst. 16.00

Komiķa Maksima Trivaškeviča stand up izrāde "Humors pa latviski"

Olaines Kultūras namā

24.03. plkst. 15.00

"Francijas diena" – Ineta Rudzīte, meistarklases, ceļojuma stāsti
(informācija un pieteikšanās pa tālr. 26604431)

Jaunolaines Kultūras namā

30.03. plkst. 14.00

Mūsdienu deju koncerts

Jaunolaines Kultūras namā

31.03. plkst. 15.00

Ā. Alunāna Jelgavas teātra izrāde – Aivas Birbeles "Koridors"
(biļešu cena 1–2 eiro)

Jaunolaines Kultūras namā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)

Sirsnīgi sveicam janvārī
dzimušos novada jubilārus!
Vēlam veselību, laimi, prieku
par paveikto, mīlestību un
saticību ģimenēs!

Sveicam janvārī reģistrētos
jaundzimušos novadniekus –
13 meitenītes un 8 puisīšus –
un viņu vecākus!
Lai mīlestība, prieks un
veselība jūsmājās!

2019. gada janvārī Olaines
novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētas divas
laulības un sveikti divi
laulātie pāri zelta kāzu
jubilejā!
Sirsnīgi sveicam jaunās un
stiprās ģimenes!

02.03.

Olaines novada Ziemas turnīrs zolē (6. posms)

Olaines Sporta namā

10.03.

Olaines novada čempionāts galda tenisā (4. posms)

Olaines Sporta namā

10.03.

Skriešanas sacensības "Noskrien ziemu"

Jaunolaines Sporta namā

28.03.

Projekta "Sporto visa klase" stafetes

Olaines Sporta namā

Spēļu grafiks:
www.olainessports.lv

"Olybet" Darba dienu līga basketbolā

Olaines Sporta namā

Spēļu grafiks:
www.olainessports.lv

Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāts 2019

Olaines Sporta namā un
Jaunolaines Sporta namā

Spēļu grafiks:
www.olainessports.lv

Hokeja turnīrs "Olaines Sporta centra kauss 2019"

Olaines slidotavā

2019. gada janvārī Olaines
novadā miruši 28 iedzīvotāji.
Izsakām līdzjūtību
piederīgajiem.

09.03. plkst. 11.00

Olaines Pieaugušo izglītības centra organizēta ekskursija
uz Rīgas Centrāltirgus pagrabiem
(papildu informācija un pieteikšanās pa tālruni 29192247)

Rīgā

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

IZGLĪTĪBA

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

Pieaugušo izglītības centrs
aicina pieteikties kursiem

Bērnu aprūpes pamati
Profesionālo auklīšu kursi
Kursu apjoms – 40 stundas
Kursi tiks organizēti grupas nokomplektēšanas gadījumā.
Papildu informācija par apmaksu un citiem jautājumiem,
kā arī pieteikšanās Pieaugušo izglītības centrā,
tālr. 29192247, e-pasts: pic@olaine.lv

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. 27838129.

