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● 2. lpp.
Intervija ar dakterēm –

Jekaterinu Grigorjevu un 
Nelli Šohinu 

● 3. lpp.
Paaudžu maiņa ārsta praksē
Līga Soida un Līva Jenerte 

● 8. lpp.
Olaines novada iedzīvotāja 

karšu izsniegšana

● 4. lpp.
Atskats uz 2018. gadā 

paveikto 

Programma

21. februāris

10.00 Šorttreka sacensības skolēniem,  
veltītas pilsētas 52. dzimšanas dienai

Olaines slidotava

22. februāris

17.00–21.00 Ledus disko Olaines slidotava

19.00 Māksliniecisko kolektīvu koncerts “Manā un tavā pilsētā”.
Vietu skaits ierobežots. Ieejas kartes var izņemt Olaines 
Kultūras namā no 11. februāra

Olaines Kultūras nams

23. februāris

12.00–15.00 Ziemas sporta diena “Ziemas kalns”.
Nepiemērotu laikapstākļu dēļ Olaines Mežaparkā

Olaines Mežaparks

17.00–22.00 Ziemeļblāzmas krāsu rotaļas, gaismu objekti un 
projekcijas, siltie dzērieni un ugunskuri

Olaines Mežaparks

17.00–22.00 Mīlestības tilts. Iesien vēlējumu pilsētai un nākotnei! Olaines Mežaparks

17.30, 18.30, 
19.30, 20.15

Mistērijas un brīnumi ar burvju mākslinieku Olaines Mežaparks

17.00, 18.00, 
19.00, 20.00

Bārmeņu šovs ledus bārā Olaines Mežaparka estrāde

17.00–20.00 Radošās darbnīcas “Esi pamanāms” un “Radi brīnumu 
pats!”. Atstarotāju un lavas lampu izgatavošana

Olaines Mežaparks

17.00–20.00 “Sajūti ziemeļblāzmu!” – skaņas un gaismas projekcijas;
“Saredzi ziemeļblāzmu!” – video par ziemeļblāzmu;
“Kas tur, ziemeļos, mīt?” – video par dzīvi ziemeļos

Olaines Mežaparks,
nojumes gar promenādi

17.00–22.00 Gaismas un siltuma objekti sadarbībā ar  
“Wood Light Art”. Elvija Vībota darbu izstāde

Olaines Mežaparks,
pie atpūtas nojumēm

20.30 Salūts Olaines Mežaparks

21.00–2.00 Balle ar grupu “Dziļi violets”.
Ieejas karšu un galdiņu rezervācija no 11. februāra 
Olaines Kultūras namā. Vietu skaits ierobežots. 

Olaines Kultūras nams

24. februāris

11.00 Bērnu hokeja diena Olaines slidotava

Olainei
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No 21. līdz 24. februārim

31. janvārī Olaines novada pašvaldība otro reizi uzņēma Pierīgas 
pašvaldību apvienības (PPA) pārstāvjus. Tikšanās laikā Pierīgas 
novadu mēri iepazinās ar jauno vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministru Juri Pūci, un galvenais sarunu temats bija 
topošā novadu administratīvi teritoriālā reforma. Ministrs 
jaunajā amatā ir aizvadījis pirmo nedēļu un Pierīgas pašvaldību 
vadītājiem apliecināja gatavību runāt ar katru pašvaldību un 
atrast iespēju arī individuālām sarunām.
 
Tikšanās laikā ministrs atzina, ka pašvaldību tīkls ir 
ļoti neviendabīgs, un kopā ar PPA biedriem pārrunāja 
vienojošos un ieskicēja arī konkrētiem novadiem atšķirīgos 
problēmjautājumus.

Pierīgas pašvaldību apvienības vadītājs, Ādažu novada domes 
priekšsēdētājs Māris Sprindžuks ministriju iepazīstināja 
ar aktuālajiem Pierīgas jautājumiem, piemēram, joprojām 
novērojamo iedzīvotāju skaita pieaugumu Pierīgā, 
nepietiekamo infrastruktūru, iemaksām Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā, izglītības jautājumiem u. c.
 
PPA veido 13 Pierīgas pašvaldības – Ādažu, Baldones, 
Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas, Olaines, 
Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Stopiņu un Mārupes novada 
dome. Apvienības mērķis ir kopīgiem spēkiem īstenot Pierīgas 
pašvaldību tiesisko interešu aizsardzību, veicināt to ekonomisko 
un sociālo attīstību, kā arī sadarbību savstarpēji un ar citām 
Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Pierīgas pašvaldību 
apvienības vadītāji, 

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrs Juris Pūce 

tiekas Olainē 
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Kādi tolaik – sešdesmitajos, 
septiņdesmitajos – bija 
darba apstākļi, ja salīdzina ar 
šodienu?

Nelli Šohina. Strādāt bija daudz 
grūtāk, jo uz visu Olaines apkārt
ni sākumā es biju vienīgā pe
diatre [sešdesmito gadu otrajā 
pusē]. Kopā ar medmāsu brau
kājām pa rajonu, sākām apzināt 
un reģistrēt pacientus, nekādu 
reģistru vēl nebija. Pirms tam 
vispār te bija tikai viens ārsts, 

kurš apkalpoja pilnīgi visus un 
jebkādos gadījumos. Es sāku 
strādāt kā pediatre un ilgus ga
dus – līdz šī gadsimta sākumam 
– arī nostrādāju kā bērnu ārste. 
Pēc tam, kad Latvijā tika ieviesta 
ģimenes ārstu disciplīna, kopā ar 
daudziem citiem ārstiem mācī
jos vēlreiz – nu jau par ģimenes 
ārsti.

Jekaterina Grigorjeva. Septiņ
desmitajos, kad es sāku strādāt, 
bija liela braukāšana, manā pār
ziņā bija ap diviem tūkstošiem 
bērnu, taču ne jau tikai pilsētā, 

Pirms desmit gadiem – 2009. 
gada vasarā – administratīvi 

teritoriālās reformas ceļā tapa 
tagadējais Olaines novads, tāpēc 
šogad laikraksta lielās intervi
jas lappusi atvēlēsim novadam 
nozīmīgiem cilvēkiem. Desmit 
gadu laikā Olaines pilsēta un no
vads ir mērķtiecīgi attīstījies kā 
iedzīvotājiem un biznesam drau
dzīga dzīves telpa, kuru šodien 
raksturo trīs atslēgvārdi: aktīvs, 
industriāls un zaļš. 

Kā sākās jūsu gaitas medicīnā, 
kā sākāt strādāt Olainē?

Nelli Šohina. Mamma bija medi
ķe, sekoju viņas pēdās. Mēs dzī
vojām Krievijas pilsētā Engelsā, 
tā ir pilsēta Saratovas apgabalā, 
atrodas Volgas upes kreisajā 
krastā, tieši pretī Saratovai. Me
dicīnu sāku studēt Saratovas in
stitūtā, patstāvīgas darba gaitas 
uzsāku jau Latvijā, jo kopā ar 
ģimeni pārcēlos uz šejieni. Vīrs 
bija armijnieks, periodiski tika 
komandēts uz dažādām pilsē
tām, bet pēc dienesta beigām 
viņš iekārtojās darbā uzņēmu
mā “Biolar”. Tā nonācām Olainē. 
Tās bija 1965. gada pašas beigas, 
decembrī sāku strādāt Olaines 
ambulancē. Poliklīnika tad vēl 
nemaz nebija izveidota, to uz
būvēja tikai divus gadus vēlāk. 
Olainē kā ārste esmu nostrā
dājusi kopumā 53 gadus. Pirms 
tam Jelgavā, vēl agrāk kādu laiku 
strādāju arī Krievijā.

Jekaterina Grigorjeva. Es arī 
esmu no Krievijas, saskarsme 
ar medicīnu sākās Belgorodā, 
kur pabeidzu feldšeru skolu. Tā 
bija Krievijas dzelzceļa sistēmā 
ietilpstoša skola. Daļu no tās au
dzēkņiem nosūtīja uz dažādām 
pilsētām, kur atradās ar dzelz
ceļa sistēmu saistītas medicīnas 
iestādes. Es 1957. gadā tā nonā
cu Daugavpilī un četrus gadus 
nostrādāju kā feldšere ātrajā 
palīdzībā. Man bija tikai 17, tas 
bija diezgan pamatīgs pārbaudī
jums, bet arī gana vērtīga piere
dze vēlākajiem gadiem. Paralēli 
darbam pabeidzu vakarskolu, 
tad iestājos Rīgas Medicīnas 
institūtā un papildus vēl esmu 
mācījusies par pediatri. Bet Olai
nē nonācu, var teikt, gadījuma 
pēc – te ļoti trūka pediatru, kur
sabiedrene man ieteica šo vietu, 
un tā arī 1976. gadā sāku strādāt 
Olaines poliklīnikā.

Abas esat rīdzinieces, 
bet no šī gada strādājat 

Olainē. Kā te nonācāt?

Līga Soida. Jaunie ģimenes ār
sti savās prakses vietās nonāk 
rindas kārtībā – katrs izsaka 
vēlmi par reģionu, kurā gribētu 
strādāt, un, tiklīdz ir brīva vieta, 
saņem piedāvājumu. Es biju iz
raudzījusies Zemgales reģionu; 
kad uzzināju par vakanci Olainē, 
teicu: “Jā.” Turklāt te atbrīvojās 
uzreiz divas ārstu vietas, un, tā 
kā ar Līvu esam labi pazīstamas, 
esam arī strādājušas kopā, bija 
lieliska iespēja uz Olaini braukt 
abām. Neko sarunājušas nebi
jām, tā sagadījās.

Līva Jenerte. Rindā iestājos 
mazliet vēlāk, bet satiku Līgu 
Nacionālajā veselības dienestā 
un uzzināju par Olaini. Braucām 
iepazīties ar dakterēm Grigorje
vu un Šohinu, izrunājāmies par 
to, kāds ir viņu redzējums par 
pacientiem, un tā arī esam šeit 
nonākušas.

Kur jūs abas kopā agrāk 
strādājāt?

Līva Jenerte. Kopā esam nodibi
nājušas nevalstisku organizāciju 
“Ģimenes medicīnas biedrība”, 
kur jau aptuveni gadu cenšamies 
iedzīvināt vairākas iniciatīvas, 
kas skar jaunos ģimenes ārstus. 
Diezgan plašā spektrā – sākot no 
pacientu izglītošanas līdz infor
mācijas apmaiņai un sadarbībai 
jauno ārstu vidū. 

Līga Soida. Tas ir bezalgas darbs, 
to veicam brīvajā laikā, cik nu tas 
mums atliek. Cenšamies pacien
tiem vienkāršā valodā skaidrot 
sarežģītas lietas (skat. biedrības 
“Facebook” lapu) un apspriežam 
savā starpā jauno ģimenes ārstu 
aktualitātes. 

Kā notika pacientu 
pārņemšanas process?

Līga Soida. Vairākkārt tikāmies 
ar abām dakterēm, kā arī ar mā
sām, kas ir palikušas un ļoti labi 
pārzina pacientus. Viņas ir mūsu 
zelta cilvēki! Katrā prakses vie
tā tomēr ir sava specifika, iera
dumi, kā lietas notiek. Tas viss 
jāuzzina, jāsaprot un jāsaplāno. 
Kādus divus trīs mēnešus mēs 
braucām uz šejieni un iepazi
nām situāciju.

bet visā novadā. Katru gadu bija 
vairāk nekā 120 jaundzimušo. Jā, 
arī es 21. gadsimta sākumā pār
mācījos par ģimenes ārsti.

Pagājušā gadsimta otrajā 
pusē Olaine taču pamatā 
bija jaunu cilvēku pilsēta, un 
jaunie taču neslimo…

Nelli Šohina. Ko jūs! Un kā vēl 
slimoja! Cilvēki taču strādāja 
rūpnīcās un, tiklīdz parādījās ies
nas, ņēma slimības lapu. Dienā 
pieņēmām ap 40 pacientu un vēl 
mājas vizītēs gājām. Mašīna ne 
vienmēr bija pieejama, jo to iz
mantoja vairāki ārsti rindas kārtī
bā. Pacientu ļoti daudz – bija pat 
līdz pieciem tūkstošiem cilvēku 
vienam ārstam. Tie bija grūti lai
ki, salīdzinoši – tagad strādāt ir 
vieglāk.

Abas esat labi pazīstamas ar 
pacientiem, jo strādājat ļoti 
sen. Jaunajām kolēģēm nebūs 
grūti pārņemt pacientus?

Nelli Šohina. Nekas, pakāpenis
ki pārņems. Tas nāks ar laiku, ātri 
nav paveicams. Man ir ļoti labs 
iespaids par jaunajām kolēģēm –  
viņas ir mūsdienīgas un ieintere
sētas. Tas ir svarīgi.

Jekaterina Grigorjeva. Jā, in
terese par jaunajām ārstēm ir, 
man cilvēki prasa, kas un kā. Es 
atbildu – neuztraucieties, viss 
būs labi. Jaunajām kolēģēm no
vēlu pacietību un izturību. Kādu 
gadu vai divus jau vajadzēs, lai 
cilvēkus tā kārtīgi iepazītu.

Līga Soida. Jā, mūsu praksi var 
dēvēt par izteikti pediatrisku, ir 
daudz bērnu. Tāpēc svarīgi ir pa
cientu plūsmas nodalīt vienu no 
otras, lai, piemēram, nedēļu pēc 
vakcinācijas mēs nesaskartos ar 
to, ka bērns ir saslimis ar gripu, 
ko dabūjis šeit. 

Kas Olainē ir atšķirīgs, 
salīdzinot ar citām prakses 
vietām, kur esat strādājušas?

Līga Soida. Mentalitāte ir citāda, 
cilvēki prasīgāki, jo vēsturiski ir 
bijusi ļoti cieša saikne ar dakteri, 
kas šeit strādāja ilgus gadus. Mēs 
pagaidām vēl neesam tik ļoti 
pazīstami, tāpēc jūtams neliels 
mulsums pacientos. Ceru, ka jau 
drīz tas mainīsies, jo informācija 
par pacientiem mums ar katru 
dienu ir aizvien plašāka.

Līva Jenerte. Uzticības iegūšana 
nav ātrs process, rēķināmies, ka 
kādu gadu tas kopumā varētu 
prasīt.

Cik ilgi jāmācās, lai kļūtu par 
ģimenes ārstu?

Līva Jenerte. Ģimenes ārsta 
sertifikātu ieguvām pagājuša
jā gadā, bet kopumā, apgūstot 
profesiju, pavadīti deviņi gadi. 
Pēdējie trīs no tiem – praktisks 
darbs ar pacientiem ģimenes ār
stu prakses vietās. Mums abām 
ir bijusi iespēja iegūt pieredzi 
arī ārvalstīs, tāpēc labas idejas 
mums ir, un centīsimies ieviest 
tās praksē.

Līga Soida. Mēs esam tā sauca
mā jaunā ģimenes ārstu paaudze 
un skola, jo pēdējā desmitgadē 
pieeja šajā nozarē ir diezgan jū
tami mainījusies. Ja agrāk ģime
nes ārsts faktiski bija pārveidots 

Kādam šodien jābūt labam 
ģimenes ārstam?

Nelli Šohina. Daudz jāzina, un 
šīm zināšanām jābūt diezgan 
daudzpusīgām. Tāpēc ir nemitīgi 
jāturpina mācīties. Otra lieta, ģi
menes ārstam ir jābūt ļoti labam 
psihologam, lai katram cilvēkam 
spētu atrast pareizo pieeju. Un 
vēl bērni! Tur taču arī jānodibina 
kontakts, jāiekaro uzticība.

Jekaterina Grigorjeva. Papildus 
zināšanām ir jābūt spējai un inte
resei ar pacientu aprunāties. Tā 
bieži pietrūkst, jo tehnoloģijas 
ir laba lieta, bet parunāties ļoti 
vajag. Tā ir daļa no mūsu darba – 
šis cilvēciskais kontakts. Vārds arī 
ārstē, ne tikai tabletes, – tā mūs 
savulaik mācīja.

Kāda šobrīd ir sajūta, kad 
pēc tik ilgiem gadiem varat 
nesteigties uz darbu?

Nelli Šohina. Jūtos kopumā labi, 
bet par saviem pacientiem gan 
aizvien atceros, piedomāju. To 
jau nevar vienā dienā aizmirst.

Jekaterina Grigorjeva. Darba 
ikdienas pietrūkst, brīžiem nav 
īsti ko darīt… Vīrs jau saka: stei
dzami meklē sev kādu nodarbo
šanos.

Ko vajadzētu mainīt, uzlabot 
jūsu bijušajā prakses vietā?

Nelli Šohina. Es novēlētu mazliet 
plašākas telpas, lai uzgaidāmajā 
istabā nebūtu visiem kopā jāsēž. 
Būtu labi, ja bērni būtu atsevišķi 

kādas citas kvalifikācijas ārsts, 
tad tagad ģimenes medicīna ir 
atsevišķi apgūstama disciplīna. 
Tajā pacienta veselības stāvoklis 
tiek uztverts un vērtēts kā vie
nots kopums. Ģimenes medicīna 
ir intensīva sadarbība starp ārstu 
un pacientu, un tās ietvaros pa
cienta veselība tiek koordinēta, 

vadīta. Tas var būt visai plašs 
jautājumu loks. Jāsaprot gan, ka 
neesam pacienta sekretāres, kas 
uzklausa un izpilda viņa vēlmes, 
piemēram, par medikamentu iz
rakstīšanu. Mums jāsaprot, kas ar 
cilvēku noticis, kāds ir tā iemesls, 
un tikai tad varam runāt par zāļu 
izrakstīšanu un ārstēšanas pie
eju. 

Kāpēc izvēlējāties ģimenes 
ārsta ceļu, kas tomēr ir 
piņķerīgs darbs, jāstrādā ar 
milzīgu pacientu skaitu?

Līga Soida. Jebkurš ārsts savā 
dvēselē laikam ir humānists, jo 
gribas jau palīdzēt visiem un it 
visā. 

Līva Jenerte. Visiem jau nevarē
sim (abas smejas).

no pieaugušajiem, jo cilvēki ir 
dažādi. Ir tā, ka atnāk ar bērniņu 
smagā stāvoklī, viņš niķojas, bet 
cilvēks ir pēc pieraksta un palaist 
priekšā negrib. Kas tik pēc tam 
nav jādzird, ja paņem kādu ār
pus rindas! Noderētu arī papildu 
aparatūra un ierīces, piemēram, 
lai bērniem inhalācijas varētu 
taisīt uz vietas.

Jekaterina Grigorjeva. Būtu 
labi, ja cilvēki te periodiski varē
tu sastapt atsevišķu jomu spe
ciālistus. Piemēram, alergologu, 
jo dažādas alerģijas ir liela prob
lēma. Vajadzētu tādu vienu kabi
netu iekārtot.

Ko Jūs kā pieredzējusi 
pediatre ieteiktu jaunajām 
ģimenēm, lai mazie slimotu 
mazāk?

Jekaterina Grigorjeva. Pirmkārt, 
krūts barošana, otrkārt, bērna 
norūdīšana. Nevajag pārmērīgi 
tuntulēt, obligāti jābūt svaigā 
gaisā, peldēšana un ūdens pro
cedūras ir ļoti vēlamas. Vīrusu 
laikā nevajag vest bērnu uz vie
tām, kur ir daudz citu bērnu.
Pieaugušajiem es gribu vērst 
uzmanību uz uztura kvalitāti, jo 
pēdējos gados ļoti uzskatāmi 
parādās liekā svara problēma. 
Tā ir gan neveselīga ēšana, gan 
mazkustīgums, un abas šīs lietas 
var vērst par labu, ja vien pašam 
ir gribēšana. Visiem pacientiem 
izsaku lielu pateicību par pacie
tību, par savstarpēju sapratni un 
visiem novēlu veselību un veik
smi! 

Līga Soida. Jā, tas ir tāds jaunī
bas maksimālisms – mēģināt tikt 
galā ar ļoti atšķirīgām situācijām, 
panākt katram cilvēkam iespēja
mi labāko rezultātu.

Ko jūs gribētu mainīt, 
uzlabot?

Līga Soida. Mūsu pieejā ļoti no
zīmīga ir un būs profilakse. Tie ir 
gan visi valsts noteiktie skrīningi, 
gan vakcinācija, kardiovaskulāro 
risku apzināšana un citas profi
lakses lietas, kam īpaši pievēr
sīsimies, sākot no pavasara. Tad 
mums arī veidosies pilnvērtīgs 
skats uz visiem prakses pacien
tiem, jo ziemas mēnešos darīša
na pamatā ir ar tiem, kuriem ir 
akūtas un hroniskas saslimšanas. 
Diemžēl Latvijā ģimenes ārsts 
nodarbojas teju ar visu, taču pro
filakse ir atstāta novārtā, lai gan 
patiesībā tā ir būtiskākā joma. 
Lai pacients nenonāk līdz tai 
tabletei, lai problēmas tiek kon
statētas savlaicīgi, lai lielāka uz
manība tiek pievērsta veselīgam 
dzīvesveidam, tostarp uztura 
ieradumiem. Starp citu, Olainē ir 
diezgan labi vakcinācijas rādītāji, 
kas arī ir būtiska profilakses daļa, 
un par to jāsaka liels paldies 
mūsu iepriekšējām kolēģēm.

Līva Jenerte. Cenšamies mazi
nāt mājas vizīšu skaitu, jo tā nav 
efektīva ārstēšana. Pirmkārt, tā 
patērē daudz laika – vienas mā
jas vizītes laikā es varu pieņemt 
piecus pacientus. Otrkārt, mājās 
es nevaru sniegt pilnvērtīgu pa
līdzību un izmeklēšanu, jo nav 
iespējams paņemt līdzi visus 
instrumentus un aparatūru, kas 
varētu būt nepieciešama. 

Cik gara šobrīd ir jūsu 
darbadiena? 

Līga Soida. Dzīvojam Pārdauga
vā, tāpēc atbraukt uz Olaini un 
vakarā uz mājām var diezgan 
ātri, noteikti ātrāk nekā tad, ja 
būtu jābrauc cauri Rīgas cen
tram. Taču darba stundas šobrīd 
ir garas – pacientu pieņemšana, 
mājas vizītes, tad seko doku
mentu darbs. Tas bieži vien tiek 
paveikts pašā vakarā mājās. Pir
majā nedēļā vakaros stiepām uz 
mājām “Rimi” maisus, pilnus ar 
pacientu kartiņām, lai paspētu 
tās apstrādāt. Cilvēki atskatījās, 
nevarēja saprast, ko mēs abas tur 
nēsājam. 

Cik pacientu katrai no jums 
tagad ir?

Līva Jenerte. Būtiski saprast, ka 
mēs nepārņēmām pilnīgi visus 
pacientus, bet tos, kuri ir dekla
rēti Olaines novadā. Līdz ar to, ja 
atbrauc citu novadu un pilsētu 
pacienti, kas vēsturiski ir biju
ši šajā praksē, es viņus pašlaik 
automātiski nevaru pieņemt. 
Šobrīd manā pārziņā ir ap 1200 
cilvēku.

Līga Soida. Manā praksē ir ap
tuveni 1600 cilvēku, ap 400 bija 
tādi, kuri nav deklarēti Olainē. 
Šobrīd ir pārejas posms, cilvēki 
pamazām iepazīst jauno kārtību, 
tāpēc gandrīz katru dienu sasto
pamies ar kādu pacientu, kurš 
atbraucis no citas pilsētas.

Vai cilvēki ir pārsteigti, kad 
ienāk kabinetā un ierasto 
dakteru vietā ierauga jūs 
abas?

Līva Jenerte. Nu jā, pārsteigums 
ir redzams. It īpaši pirmajās die
nās, šobrīd daļa jau mūs atpazīst 
[saruna notiek 15. janvārī, red.]. 
Kad pamana pazīstamas māsi
ņas, tad jau jūtas drošāk. 

Līga Soida. Esmu no Iecavas, 
kas arī nav lielpilsēta. Un zinu, ka 
informācija šādā pilsētā izplatās 
ļoti ātri. Tāpēc ziņa par jaunajām 
dakterēm noteikti jau kādu brīdi 
cirkulē, un mēs arī jūtam, ka cil
vēki nāk iepazīties. Paskatīties, 
kādas tad nu viņas ir.

Kas būtu jāzina pacientiem, 
vai ir kādas izmaiņas?

Līva Jenerte. Viens, kam būtu jā
pievērš uzmanība, ir ārstu darba 
laiki, ko var apskatīt pašvaldības 
mājaslapā (www.olaine.lv).
Tur var atrast arī mūsu telefonu 
numurus – gan mobilos, gan sta
cionāro prakses vietas numuru. 

Būtisks jauninājums ir veselo 
zīdaiņu dienas, proti, viena die
na nedēļā veltīta zīdaiņiem un 
veselu bērnu profilaktiskai ap
skatei. Neskaitot akūtās stundas 
pacientus, šajā laikā pārējie pa
cienti netiek pierakstīti un pie
ņemti.  Tas ieviests, lai saudzētu 
jaundzimušos, proti, lai viņiem 
nebūtu jāgaida rindā kopā ar sa
slimušajiem bērniem.

OLAINES NOVA
D

A 
IEDZĪVOTĀJU STĀ

STI

Ārstē arī vārds, ne tikai tabletes

Ģimenes 
ārstam ir jābūt 
ļoti labam 
psihologam, lai 
katram cilvēkam 
spētu atrast 
pareizo pieeju

Esam tā saucamā 
jaunā ģimenes 
ārstu paaudze un 
skola, jo pēdējā 
desmitgadē pieeja 
šajā nozarē ir 
diezgan jūtami 
mainījusies

Aktuāla intervijaIntervija: atmiņas, vēsture

Paaudžu maiņa ārstu praksē
No janvāra darbu sākušas divas jaunas ģimenes ārstes – Līga Soida un Līva Jenerte, 

kuru pārziņā tagad ir Jekaterinas Grigorjevas un Nelli Šohinas pacienti.
Jekaterina Grigorjeva un Nelli Šohina ir ārstējušas olainiešus jau vairāku paaudžu garumā. 

Viņas saka paldies visiem saviem pacientiem un jaunajām kolēģēm novēl izturību.

Jaunās ģimenes ārstes Līga Soida (no labās) un Līva Jenerte

Ģimenes ārstes Jekaterina Grigorjeva (no labās) 
un Nelli Šohina

•	 Olaines	novadā	ietilpst	Olaines	pilsēta	un	Olaines	pagasts	
ar ciemiem – Apšukalni, Blijas, Dāvi, Damradi, Grēnes, 
Galiņi, Ezītis, Ielejas, Jaunolaine, Jāņupe, Kalmes, Klāvi, 
Medemciems, Pārolaine, Pēternieki, Rājumi, Rubeņi, 
Stīpnieki, Stūnīši, Vaivadi, Virši.

•	 Olaines	novada	teritorija	ir	29	831,9	ha	liela,	kas	sadalīta	
divās daļās, tām nav kopīgas robežas. 

•	 Olaines	novadā	dzīvo	vairāk	nekā	20	tūkstoši	iedzīvotāju.
•	 Šobrīd	Olaines	novadā	dažādās	prakses	vietās	strādā	
 10 ģimenes ārsti.

Fakti par
Olaines
novadu

Olaine

Jāņupe

Medemciems

http://www.olaine.lv/arstu-privatprakses
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Noslēgts būvdarbu līgums projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība 
Jaunolaines lielciemā, III kārta” 
realizācijai. Projekta mērķis ir nodrošināt 
iedzīvotājiem pieejamību sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
izmantošanai.

Turpinās darbs pie teritoriālā plānojuma 
izstrādes. 

Turpinājies darbs pie Olaines novada 
teritoriālās zīmola vadības.

Tūrisms

Gada sākumā parakstīts sadarbības 
līgums starp vairākiem Pierīgas 

novadiem, tai skaitā Olaines novadu, par 
kopīgām aktivitātēm tūrismā. Īstenojot 
projektu, ir sagatavota krāsaina un ērta 
Pierīgas Interaktīvā tūrisma karte, kurā 
apvienotas sešu novadu tūrisma kartes, 
kas palīdzēs iegūt aktuālu un plašu 
informāciju par tūrisma piedāvājumu 
Pierīgā un tās tuvākajos novados gan 
vietējiem iedzīvotājiem, gan Latvijas un 
ārzemju viesiem.

Olainē, Jelgavas ielā 5, atklāts Pirmā 
pasaules kara vēstures izziņas maršruts. 
Tas ir veidots kā brīvdabas ekspozīcija, 
kas ir brīvi pieejama ikvienam 
interesentam un ir unikāla ar to, ka ir 
Latvijā vienīgā Pirmā pasaules kara 
izziņas brīvdabas izstāde pilsētvidē. 

Uzsākti renovācijas darbi telpām Jelgavas 
ielā 9 jauna Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja izveidei. 

Uzņēmējdarbība

Mājražotājs “Smalkais muslis”, priežu 
čiekuru produkcijas ražotājs 

“Mr. Cone” un Olaines Mehānikas un 
tehnoloģijas koledža pārstāvējuši Olaines 
novadu pārtikas izstādē “Riga Food 
2018”.

Olaines novads saņēmis atzinības rakstu 
par iegūto otro vietu 2018. gada indeksā 
“Investīcijām draudzīgākā pašvaldība” 
novadu ar vietējās nozīmes attīstības 
centru pašvaldību grupā. 

Noslēdzoties “SEB bankas”, Jūrmalas 
pilsētas, Ķekavas, Mārupes, Olaines un 
Siguldas novada kopīgi rīkotās grantu 
programmas jauno uzņēmēju atbalstam 

“(ie)dvesma” otrajai sezonai, divi Olaines 
novada jaunie uzņēmēji saņēmuši grantu 
10 000 eiro apmērā.

Izglītība

2018. gadā Olaines speciālā 
pirmsskolas izglītības 

iestāde “Ābelīte” svinēja savu 30 gadu 
jubileju, kam par godu tika aizvadīti 
vairāki svinīgi pasākumi.

Pašvaldība turpināja finansiāli atbalstīt 
skolēnu dalību projektā “Sporto visa 
klase”. 2018./2019. mācību gadā 
projektā iesaistījušās deviņas Olaines  
1. vidusskolas un piecas Olaines  
2. vidusskolas klases.

Olaines 1. vidusskolā norisinājies  
1. Olaines novada jauniešu forums, 
kas pulcēja 120 dalībnieku – jauniešus, 
nevalstisko organizāciju pārstāvjus, 
lēmumpieņēmējus un pašvaldības 
darbiniekus.

Mainīta bērnu reģistrācijas un 
uzņemšanas kārtība pirmsskolas 
izglītības ieguvei – vecāki bērnu 
var pieteikt, ierodoties personiski 
pašvaldībā vai elektroniski, izmantodami 
epakalpojumu.

2017./2018. mācību gadā novada skolēni 
piedalījušies 33 mācību priekšmetu 
olimpiādēs. Visvairāk godalgu saņemts 
starpnovadu matemātikas un bioloģijas 
olimpiādēs. Vairāki novada skolēni 
ieguvuši godalgotas vietas arī valsts 
olimpiādēs matemātikā, ekonomikā, 
ģeogrāfijā un latviešu valodā.

2018. gadā PII “Dzērvenīte” absolvējuši 47  
audzēkņi, PII “Zīle” – 43, PII “Magonīte” – 
54, SPII “Ābelīte” – 27 audzēkņi, savukārt 
Olaines Mūzikas un mākslas skolas 
Mūzikas nodaļai ir 12 absolventi, bet 
Mākslas nodaļai –  11.  

Pamatizglītību ir ieguvuši 73 skolēni 
Olaines 1. vidusskolā un 73 skolēni 
Olaines 2. vidusskolā. Savukārt vidējo 
izglītību ieguvuši 29 Olaines 
1. vidusskolas 12. klases absolventi un 
25 Olaines 2. vidusskolas 12. klases 
absolventi.

Jūlijā un augustā deviņās pašvaldības 
iestādēs tika nodarbināti 60 skolēni no 
novada izglītības iestādēm vecumā no 
15 līdz 17 gadiem.

Pašvaldība turpināja atbalstīt Olaines 
novada dārzkopības kooperatīvās 
sabiedrības un biedrības, līdzfinansējot 
to koplietošanas zemes labiekārtošanas 
projektus.

Pabeigta pirmā kārta vienotajam gājēju 
un velosipēdistu celiņam, kas savieno 
Jaunolaini ar privātmāju ciematu – tautā 
sauktu par Lubaušiem – un Lubaušus ar 
pieturvietu “Tunelis”. Kopējais gājēju un 
velosipēdistu ceļa garums – vairāk nekā 
3 km.

Eiropas Savienības fondu projekta 
ietvaros veikti būvdarbi uz grants ceļiem 
posmos Pēternieki–Ķesteri un Nameķi–
Birzuļi.

Veikti gājēju un velosipēdistu celiņu 
izbūves darbi Olainē, Jelgavas ielā, 
savienojot Jelgavas ielu, Celtnieku ielu 
un Ziemeļaustrumu apvedceļu, kas 
ved līdz “Maxima” noliktavām. Celiņi 
ir nodrošināti arī ar gājēju pārejām un 
apgaismojumu.

“Leader” programmas ietvaros un ar 
pašvaldības līdzfinansējumu labiekārtota 
teritorija Līdumu karjerā jeb Klīvēs. 
Teritorijā izveidota pastaigu taka ar 
grants segumu un gājēju koka laipa. Vēl 
šajā atpūtas vietā izvietoti piknika galdi 
ar soliem, sauļošanās krēsli, futbola vārti, 
volejbola stabi un siets, kā arī ierīkota 
ugunskura vieta. Ūdenī ir uzstādīta 

Infrastruktūra, vide, 
investīcijas

Renovētas un modernizētas 
Apmeklētāju pieņemšanas un 

informācijas centra telpas pašvaldības 
ēkā Zemgales ielā 33, Olainē.

Jaunolainē atklāts Sporta nams, kas ir 
savienots ar esošo Olaines sākumskolas 
ēku un ļauj gan sākumskolas bērniem, 
gan citiem novada iedzīvotājiem 
nodarboties ar sporta aktivitātēm un 
uzturēt veselīgu dzīvesveidu. 

Jaunolainē pabeigti labiekārtošanas 
darbi veselīga dzīvesveida un pastaigu 
takā.

Olainē izveidota jauna, īpaši jauniešiem 
paredzēta vieta – “Popkorna skvērs”, kas 
atrodas pie esošā jauniešu centra.

Olainē izveidots jauns vides objekts 
“Sākums”, kas ir dāvana pilsētas 
iedzīvotājiem un viesiem Olaines 
dzimšanas dienā un Latvijas valsts 
simtgadē.

Olaines novadā pērn turpinājās 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
renovācija. Izmantojot jauno 
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 
(DME) valsts atbalsta programmu, ko 
īsteno “Altum” ar Eiropas Savienības 
fondu finansējumu, renovācijas darbi 
2018. gadā pilnībā pabeigti divās 
daudzdzīvokļu mājās – Kūdras ielā 3 un 
Zemgales ielā 13, savukārt vēl astoņās 
mājās pērn renovācijas projektu ietvaros 
sākti būvdarbi. 

peldošā laipa un peldētāju drošībai 
izvietotas 10 drošības bojas.

AS “Olaines ūdens un siltums”  
2018. gadā sākusi Eiropas Savienības 
(ES) Kohēzijas fonda (KF)  līdzfinansētā 
projekta realizāciju siltuma pārvades 
sistēmas efektivitātes paaugstināšanai 
Olaines pilsētā, lai uzlabotu pilsētas 
centralizētās siltumapgādes sistēmas 
energoefektivitāti, atjaunotu un 
rekonstruētu maģistrālos siltumtīklus. 
Projekta realizācija nodrošinās 
nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas 
piegādi esošajiem un jaunajiem siltum
enerģijas patērētājiem, vienlaikus 
samazinot nelietderīgos siltumenerģijas 
zudumus.

Olaines pilsētas stadionā veikti 
vieglatlētikas skrejceļa atjaunošanas 
darbi.

AS “Olaines ūdens un siltums” ir 
noslēgusi līgumu ar SIA “Siltumbūve 
par būvdarbu veikšanu ES Kohēzijas 
fonda līdzfinansētajā projektā 
“Ūdenssaimniecības attīstība Olaines 
pilsētā, II kārta”, kura ietvaros tiek 
rekonstruēta daļa no Olaines pilsētas 
kanalizācijas tīkliem posmā no Zemgales 
ielas un Zeiferta ielas krustojuma līdz 
dzelzceļa pārbrauktuvei (pie pilsētas 
stadiona), kā arī izbūvēti jauni sadzīves 
kanalizācijas tīkli no Zemgales ielas 
dzelzceļa pārbrauktuves līdz Tīreļa ielai.

Pie Jaunolaines Sporta nama Mežā ielā 2 
pabeigta bērnu rotaļu pilsētiņas izbūve, 
rotaļu pilsētiņā uzstādītas daudzveidīgas 
rotaļu iekārtas un elementi dažāda 
vecuma bērniem.

Olaines novada teritorijā “Vīksnas 1” un 
Grēnēs, pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai 
un pašvaldības atbalsta programmai, 
realizēti koplietošanas zemes 
labiekārtošanas projekti, kuru ietvaros 
noasfaltētas ielas: Velgas un Vidagas iela 
Jaunolainē un Upenieku, Īrisu, Jasmīnu, 
Pieneņu, Mazā Pieneņu, Ausmas, Loka, 
Apogu, Niedru, Sesku, Lauru, Svenķu 
iela Grēņu ciemā (kopā vairāk nekā 2 km 
asfaltētu ielu). 

Atskats uz paveikto 2018. gadā   Turpinājums no 4. lpp. 

Uzcelts Jaunolaines Sporta nams

Apmeklētāju pieņemšanas un 
informācijas centra telpas

Renovēta māja Zemgales ielā 13

Labiekārtota teritorija Līdumu karjerā jeb Klīvēs

Atklāts Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts

Olaines Vēstures un mākslas muzeja izveide Turpinājums 6. lpp.   Turpinājums 5. lpp.   

Pilnveidosim savu 
novadu un visi 
kopā veidosim 
to par vietu, kur 
augt jauniem un 
aktīviem Latvijas 
cilvēkiem!

A. Bergs

Olaines novads

aktīvs
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Palielināts pabalsts jubilejā cienījama 
vecuma personām – 90 līdz 99 gadu 
vecuma jubilejas pabalsts ir 100 eiro (bija 
75 eiro), bet 100 un katra nākamā gada 
vecuma jubilejas pabalsts ir 200 eiro (bija 
150 eiro).

Jauns pabalsts transportam līdz 40 eiro 
gadā personām, kuras sasniegušas 75 
gadu vecumu, daudzbērnu ģimenēm – 
līdz 100 eiro gadā. Ieviests ar 2019. gadu.

Atcelts pabalsts zobu protezēšanai 36 
eiro gadā politiski represētām personām 
nelielā pieprasījuma dēļ, bet palielināts 
pabalsts izdevumiem par mājokli līdz 100 
eiro gadā (bija 60 eiro gadā).

Remontdarbi 
izglītības iestādēs

Pašvaldības finansētā un realizētā 
projekta ietvaros Olaines  

2. vidusskolas sporta zālē veikti 
atjaunošanas remontdarbi, kas skāruši 
gan pašu sporta zāli, gan ģērbtuves, 
labierīcības, sporta zāles balkonu un citas 
palīgtelpas.

Olaines 2. vidusskolā veikta metodiskā 
informācijas centra un trenažieru zāles 
rekonstrukcija, kuras ietvaros atjaunoti 
darb mācības kabineti, trenažieru zāle, 
bibliotēka un lasītava.

Divās pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zīle” grupiņu telpās veikti apdares un 
elektroinstalācijas darbi, kā arī nomainīti 
apkures radiatori. Papildus grupiņu telpās 
iebūvētas jaunas virtuves mēbeles un 

pilnībā izremontētas abas kāpņutelpas, 
tostarp nomainīts pakāpienu segums un 
uzstādītas jaunas margas. Izremontēti trīs 
kabineti. Līdzīgi remonta darbi notikuši 
PII “Dzērvenīte”, kurā arī izremontētas 
divas grupiņu telpas.

Speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē 
“Ābelīte” apdares un elektroinstalācijas 
darbi veikti vienā grupiņas telpā, kā arī 
veikta baseina telpas atjaunošana un 
energoefektivitātes uzlabošana. 

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. 

Kultūra

Iznākusi Anitas Mellupes dokumentālā 
grāmata “Ar Olaini sirdī”, kurā apkopoti 

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

Piedaloties četriem simtiem tautas 
deju dejotāju no Lietuvas, Moldovas, 
Baltkrievijas, Ukrainas un Latvijas deju 
kolektīviem, Olaines Mežaparka estrādē 
aizvadīts starptautiskais deju festivāls 
“Es nopīšu deju pīni”.

Šovasar aizvadīti XXVI Vispārējie latviešu 
dziesmu un XVI deju svētki, kuros 
piedalījās arī vairāki Olaines novada 
dziesmu, deju un instrumentālie kolektīvi 
– kopumā 178 dalībnieki. 

Olaines novada senioru biedrības 
“Liepas” telpās atklāts Amatniecības un 
mākslas centrs, kas izveidots ar mērķi 
sniegt daudzpusīgas pašpilnveides 
iespējas senioriem, bērniem un citiem 
interesentiem, īpaši akcentējot latviešu 
tradicionālajā kultūrā balstītu mākslu un 
amatniecību.

Starp Olaines novada pašvaldību un 
Radomsko pašvaldību (Polija) parakstīts 
sadarbības līgums, kas paredz sadarbību 
kultūras, izglītības, sporta, sociālajā un 
ekonomikas jomā.

Veselība

Uzsākta medicīnas centra “OlainMed” 
renovācija un aprīkošana ar 

mūsdienīgām iekārtām, kas tiks pabeigta 
jau 2019. gadā.

Projekta “Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumi Olaines 
novada iedzīvotājiem no 2017. gada līdz 
2019. gadam” ietvaros iedzīvotājiem visa 
gada garumā piedāvātas bezmaksas 
fiziskās nodarbības, lekcijas, pasākumi 
un citas aktivitātes veselīga dzīvesveida 
veicināšanai Olaines novadā.

Sabiedrība un 
drošība

Pašvaldība ieguvusi galveno titulu 
Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas organizētajā 
konkursā “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība” un 30 000 eiro balvu.

Ikšķiles un Olaines novadu apvienība 
ieguvusi titulu “Latvijas jauniešu 
galvaspilsēta 2019”.

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

“Lielās talkas” ietvaros 875 novada 
iedzīvotāji sakopuši 36 talkai izvēlētās 
vietas Olaines novadā, kā rezultātā uz 
atkritumu poligonu izvesto atkritumu 
daudzums veidoja 54,3 tonnas.

Septembrī Olaines novada pašvaldības 
policijas rīcībā tika nodota jaunā 
automašīna, kas ir speciāli aprīkota un 
paredzēta policijas funkciju veikšanai 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 
Olaines novada teritorijā.

Akcijas “Esi pamanāms uz ceļa” 
ietvaros Olaines novada skolēniem no 
Jāņupes izdalītas atstarojošās vestes.

Svinīgā pasākumā godināti tie 
Olaines novada iedzīvotāji, kuri 
savulaik atbalstīja neatkarīgas Latvijas 
valsts atjaunošanu, iesaistoties 
Latvijas Tautas frontē, un ar savām 
atmiņām ir dalījušies ar citiem 
novada iedzīvotājiem pašvaldības 
izdevumā “Olaines Domes Vēstis”, 
tāpat tie, kuri rūpējušies par tīrākas 
un labiekārtotākas vides veidošanu, 
iesaistoties akcijas “Lielā talka” 
organizēšanā Olaines novadā, kā 
arī vides sakārtošanā, veicinādami 
daudzdzīvokļu māju renovācijas 
projektu īstenošanu.

Paplašināta Olaines novada 
videonovērošanas sistēma, arī pie 
Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 
maršruta Olainē. 

Līdz šim 
paveiktais 
apliecina, ka 
Olaines novada 
pašvaldība 
ir ģimenei 
draudzīga

Olaines 1. un 2. vidusskolas 12. klases 
absolventi un klases audzinātāji, kā 
arī Olaines Mūzikas un mākslas skolas 
izglītības programmu absolventi un viņu 
mācību priekšmeta skolotāji apbalvoti ar 
grāmatām.

Olaines 1. vidusskolas skolēni, startējot 
Latvijas komandā, izcīnījuši 1. vietu 
Starptautiskajā ekonomikas olimpiādē.

Skolās īstenota iniciatīva “Latvijas 
skolas soma”, kuru finansē Kultūras 
ministrija. Iniciatīvas ietvaros 2018./2019. 
mācību gada 1. semestrī novada skolēni 
apmeklējuši 17 ar Latvijas kultūru, mākslu 
un kultūrainavu saistītus pasākumus. 

Olaines jauniešu centru “Popkorns” 
apmeklējuši vairāk nekā 4000 jauniešu 
un notikuši 80 dažāda veida pasākumi.
Jauniešu projektu konkursa ietvaros 
realizēti 13 jauniešu ideju projekti.

Olaines Pieaugušo izglītības centra 
organizētos izglītības pasākumus 
2018. gadā apmeklējuši 1067 novada 
iedzīvotāji.

Olaines 1. vidusskola un Olaines 
2. vidusskola īstenoja ESF projektu 
“Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” 
(Nr. 8.3.2.2/16/I/001), tā ietvaros 
skolēniem sniedzot pedagoģisko 
atbalstu un plašas iespējas ārpusstundu 
nodarbībām.

Sports

Par labāko Latvijas Meiteņu telpu 
futbola čempionāta U12 vecuma 

grupas komandu kļuvusi AFA “Olaine”.

Olaines boksa kluba “Olimp” audzēkņi 
guvuši vērā ņemamus panākumus 
vairākos Latvijas un starptautiskos 
turnīros, izcīnot godalgotas vietas.

Olaines Mežaparkā aizvadītas ikgadējās 
krosa skriešanas sacensības “Olaines apļi 
2018”

Olaines Mežaparkā jau otro gadu 
norisinājās Olaines rogaininga 
sacensības, kurās startēja vairāk nekā 
300 dalībnieku.

Olainē jau ceturto gadu pēc kārtas 
norisinājās vērienīgie Latvijas velosvētki.

Vairāk nekā 2000 bērnu un jauniešu 
Olaines novadā iesaistījušies “Olimpiskās 
dienas” aktivitātēs.

Pagājušā gadā pirmo reizi Olaines 
novadā tika rīkotas SUP sacensības 
Līduma karjerā.

Par Latvijas čempionu skeitborda 
slalomā 2018. gadā kļuvis olainietis Jānis 
Kuzmins. Viņš izcīnījis uzvaru arī pasaules 
čempionātā un, triumfējot Eiropas 
čempionāta kopvērtējumā profesionāļu 
grupā, kļuvis par absolūto Eiropas 
čempionu. Savukārt olainietis Artūrs 
Liskovs Pasaules čempionātā skeitborda 
slalomā izcīnījis bronzas godalgu.

Gada izskaņā Olainē aizvadīti Olaines 
Šaha svētki, pulcējot vairāk nekā 150 
šahistu.

Emīls Jānis Mieriņš kļuvis par Rīgas 2018. 
gada atklātā jauniešu šaha čempionāta 
uzvarētāju jaunākajā grupā.

Sociālā joma

Sociālajai, materiālajai palīdzībai 
un sociālajiem pakalpojumiem 

izlietoti 848 513,79 eiro. Sociālo 
palīdzību saņēmušas 1043 trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes. 

Novadā reģistrēta 241 daudzbērnu 
ģimene.

Palielināts pabalsts zelta kāzu jubilejā – 
200 eiro jubilejā (bija 150 eiro).

Palielināts pabalsts ģimenei par 
jaundzimušu bērnu – 300 eiro par katru 
bērnu (bija 150 eiro).

SUP sacensības Līduma karjerā

Olaines 2. vidusskolas sporta zālē veikti atjaunošanas remontdarbi

XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki

  Turpinājums no 5. lpp. 

Turpinājums 7. lpp.   

“Latvijas velosvētki”
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Neļausim postīt 
Olaines novadu!

2018. gadā Olaines novada pašvaldība no peldvietas Uzvaras 
Līdumā ir izveidojusi Līdumu karjera atpūtas vietu, kuru ir 
atzinīgi novērtējuši daudzi mūsu novadnieki. Ar nožēlu ir 
jākonstatē, ka olainiešu iemīļotā atpūtas vieta ziemas laikā 
vairākkārt ir izpostīta – 2018. gada decembrī ir nozagts viens 
no pontoniem, bet pēdējo divu nedēļu laikā šajā vietā ir bijuši 
vairāki vandālisma gadījumi: izdemolēti divi piknika galdi 
ar soliem un pontons centrālajā pludmalē, kā arī salauzta 
paceļamā barjera, kas atdala pludmales zonu, kurā nedrīkst 
iebraukt ar automašīnām, no pārējās teritorijas. 

Diemžēl šādas cilvēku rīcības dēļ jācieš pārējiem. 
Šādos gadījumos ir divas iespējas: 
1) savest teritoriju kārtībā tik tālu, lai novērstu vandālisma 

sekas, kas savukārt nozīmētu par diviem galdiem un 
soliem mazāk, par diviem pontoniem mazāk u. tml.; 

2) atjaunot objektu sākotnējā stāvoklī – salabot galdus ar 
soliem, pontonu, uzlikt jaunu pontonu nozagtā vietā, 
atjaunot paceļamo barjeru.

Otrais risinājums prasa finanšu līdzekļu ieguldījumu, kurus 
varētu ieguldīt lietderīgāk – šā objekta tālākajā attīstīšanā vai 
kāda cita jauna vai esoša pakalpojuma nodrošināšanā. Gan 
vienā, gan otrā gadījumā zaudētāji ir visi novada iedzīvotāji. 
Protams, pašvaldība negrib un nevar pieļaut situāciju, 
kad pārējiem iedzīvotājiem jāpasliktina dzīves un atpūtas 
apstākļi vandāļu pašapliecināšanās dēļ, tāpēc izdemolētās 
konstrukcijas atbilstošos laikapstākļos atjaunos un šogad 
uzstādīs šajā objektā videokameras. Bet ar to nepietiek, ja 
mēs visi gribam saglabāt to, kas mums ir!

Pašvaldība aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un 
gadījumos, kad redzat demolēšanu vai cita veida īpašuma 
postīšanu, neatkarīgi no tā, vai objektā ir videonovērošana 
vai nav, uzreiz informēt pašvaldības policiju, zvanot pa 
tālruni 67967196, 29198070, 26613481 vai rakstot uz 
e-pasta adresi policija@olaine.lv. Ja redzat, ka demolētājs 
vai zaglis pārvietojas ar automašīnu, lūdzam piefiksēt 
automašīnas numuru. 

Gadījumos, kad tiek noķerts vainīgais, viņš tiek sodīts. Tā 
viņam būtu mācība, bet mums visiem – iespēja atjaunot 
izpostīto par vainīgā finanšu līdzekļiem!

Visas nedēļas garumā ir atvērta Olaines slidotava. Apmeklētāju 
ērtībai un drošībai publiskās slidošanas seansi ir sadalīti tā, lai 
patīkami savu laiku slidotavā varētu pavadīt gan ģimenes, gan 
pieredzējuši slidotāji.
Maksa par publiskās slidošanas seansu:
•	 pieaugušajiem	–	1,40	EUR;
•	 bērniem	un	jauniešiem	no	7	līdz	16	gadu	vecumam	(ieskaitot)	–	

0,50 EUR;
•	 pensionāriem,	represētām	personām,	maznodrošinātām	

ģimenēm, pirmās un otrās grupas invalīdiem un bāreņiem 
(uzrādot attiecīgu dokumentu) –0,50 EUR;

•	 slidu	noma	–	0,70	EUR	par	seansu;
•	 bērniem	līdz	7	gadu	vecumam	(pieaugušā	pavadībā)	publiskā	

slidošana ir bez maksas;
•	 bērniem	invalīdiem	ar	pavadoni	un	daudzbērnu	ģimenēm	

publiskā slidošana ir bez maksas.

Slidotava atrodas Olainē, Kūdras ielā 5. Plašāka informācija un seansu 
grafiks pieejams Olaines Sporta centra tīmekļa vietnes 
www.olainessports.lv sadaļā “Slidotava”.
Ja sniega kārta ir pietiekami dziļa, tad klasiskā stila distanču 
slēpošanas piekritēji tiek aicināti doties Olaines mežos, kur, slēpojot 
pa meža ceļiem un taciņām, var izbaudīt klusumu un mieru. 
Slēpošanas trases tiek veidotas uz meža ceļiem rajonā starp Puplu, 
purvu, “Olainfarm” un dārziem, iedzīvotāji šīs vietas atpazīs, jo vasarā 
tur tiek rīkots krosa skrējiens “Olaines apļi”. 
Slēpotāji tiek gaidīti arī Olaines 2. vidusskolas stadionā (Olaine, 
Skolas iela 1), kur izveidots 300 m slēpošanas aplis. Savukārt 
ģimenes aicinām apmeklēt Olaines pilsētas ziemas kalnu, kuru 
iespējams izmantot nobraucieniem ar ragaviņām. Kalns atrodas 
Olainē, Dalbes ielas galā (virzienā no pilsētas uz dārziem). Pateicoties 
apgaismojumam, gan stadions, gan ziemas kalns pieejami ne tikai 
dienas gaišajā laikā, bet arī vakara stundās. 

Pirmo reizi Olainē ziemas apstākļos tiek rīkots starptautiskais 
futbola turnīrs “Olaine Winter Cup”. 

Būsit jau pamanījuši, ka pilsētas stadionā futbola sezona nebeidzas ar pirmajiem sniegiem – vecākām 
grupām notiek aktīvs treniņu process, un nu arī tiek rīkots ziemas turnīrs, kurā piedalās U16 vecuma 
puišu komandas. 
Turnīra organizators un futbola kluba “AFA “Olaine” direktors Aleksejs Gromovs par turnīra ideju stāsta: 
“Tā ir laba iespēja spēlētājiem arī ziemas laikā gūt spēļu pieredzi un pilnvērtīgi gatavoties jaunās sezonas 
sākumam. Turnīra mērķis ir attīstīt futbolu Olainē un Latvijā, apvienot labākās komandas un veicināt 
ciešāku starptautisko sadarbību. Šogad pie mums brauc lietuvieši. Spēļu kalendāru esam veidojuši tā, lai 
mūsu līdzjutēji varētu nākt skatīties un atbalstīt spēlētājus. Spēles notiks sestdienās: 2., 9., 16. un 23. 
februārī. Spēļu kalendārs pieejams vietnē olainewintercup.blogspot.com.”
Svinēsim pilsētas dzimšanas dienu, skatoties futbolu!

Lielais futbols arī ziemā

RTU sveic Latvijas labākos 
ķīmijas skolotājus

25. janvārī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF) notika ikgadējais seminārs ķīmijas 
un dabaszinību skolotājiem “Ķīmija kā prioritāte“. 

Semināra laikā par ieguldījumu, sagatavojot vidusskolēnus ķīmijas 
studijām, tika sveikti Latvijas labākie ķīmijas skolotāji, starp kuriem 
bija arī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas lektore un 
profesionālo mācību priekšmetu skolotāja Anastasija Jēgermane.

Semināru ķīmijas un dabaszinību skolotājiem RTU MLĶF rīko kopš 
1999. gada, un tā mērķis ir izteikt pateicību skolotājiem par ieguldīto 
darbu vidusskolēnu sagatavošanā studijām, padziļināt skolotāju 
zināšanas, kā arī veicināt skolotāju un RTU mācībspēku dialogu par 
dažādām nozares aktualitātēm. 
Arī mēs apsveicam un lepojamies ar Anastasijas Jēgermanes 
iekļūšanu labāko ķīmijas skolotāju lokā.

Sakarā ar to, ka pulksteņa mehā
nisms bija sabojājies un korpuss 
fiziski nolietojies, bet remonts 
nebija rentabls, pašvaldībā tika 
pieņemts lēmums pulksteni de
montēt. Iedzīvotājiem noteikti 
radīsies jautājums: “Vai vietā būs 
jauns?” Iepriecināsim tos iedzī
votājus, kuri ir iemīlējuši šo pilsē
tas vietu, paziņojot, ka teritorijā 
pie ēkām Zemgales ielā 29, 31 un 
33 ir paredzētas pārvērtības, ku
ras varētu īstenoties 2020. gadā 
un kuru ietvaros ir plānota arī 

jauna pulksteņa uzstādīšana un 
jauna strūklaka, kā arī citi vides 
labiekārtojuma elementi. 

Līdz ar to atbilde uz jautājumu ir: 
“Jā!” Jauns pulkstenis būs, taču 
aicinām būt nedaudz pacietī
giem, jo uzstādīt pulksteni vie
tā, kurā tuvākajā nākotnē notiks 
vērienīgi labiekārtošanas darbi, 
nav praktiski. Pirms darbu veik
šanas jābūt izstrādātam skvēra 
labiekārtošanas plānam, un to ir 
paredzēts izdarīt šogad. 

sāksies Olaines novada iedzīvotāja karšu 
izsniegšana sabiedriskā transporta 
maksas atvieglojumu saņemšanai

Olaines novada iedzīvotāja karti var saņemt
(pamatojoties uz 2017. gada 22. novembra Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN15/2017 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā”):
•	 daudzbērnu	ģimene;
•	 persona,	kura	sasniegusi	75	gadu	vecumu	un	tai	nav	tiesības	saņemt	transporta	

pabalstu kā trūcīgai vai maznodrošinātai personai, un tai nav piešķirts valsts pabalsts 
transporta izdevumu kompensēšanai;

•	 trūcīga	vai	maznodrošināta	pilngadīga	persona	ar	invaliditāti,	ja tai nav piešķirts valsts 
pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai;

•	 trūcīga	vai	maznodrošināta	persona,	kura	ir	vecuma	pensijas	saņēmēja,	ja tai nav 
piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai.

Olaines novada iedzīvotāja kartes 
izsniegšanas kārtība
Personai jāpierakstās rindā kartes noformēšanai: 
Olaines Sociālajā dienestā Zemgales ielā 33, 
Olainē, Olaines novadā, 2. stāvā, 214.B kabinetā, 
vai pa tālruni 67146041 vai Olaines Sociālā 
dienesta klientu apkalpošanas centrā Jaunolainē, 
Meža ielā 2, Olaines novadā, 1. stāvā, 
108. kabinetā, vai pa tālruni 67811295.

Līdzi ir jābūt personu apliecinošam dokumentam. Individuālās kartes izgatavošanai persona 
tiks fotografēta uz vietas. Daudzbērnu ģimenes kartēm fotogrāfija nav paredzēta. 

Karti var izmantot AS “Rīgas Taksometru parks”
maršrutā Olaine–Rīga–Olaine

4. februārī 

Izbaudi ziemas priekus 
tepat Olainē!

Dzīvnieku aizsardzības biedrībai 
“Laimīgās astes” viena gada jubileja!

2018. gadā brīvprātīgo grupa, apvienojot domubiedrus, dibināja Olaines novada 
dzīvnieku aizsardzības biedrību “Laimīgās astes” ar mērķi aktīvi darboties 
dzīvnieku aizsardzības jomā mūsu novadā. 29. janvārī biedrība svin savu

1. dzimšanas dienu.

Biedrības galvenie mērķi ir pa
līdzēt pamestiem, nelaimē no
nākušiem dzīvniekiem, iespēju 
robežās nodrošinot tiem medi
cīnisko palīdzību, pagaidu mā
jas, barošanu, esošo vai jaunu 
saimnieku meklēšanu, attīstīt 
un uzturēt drošu vidi esošajiem 
novada ielas iemītniekiem, kā 
arī motivēt iedzīvotājus būt ak
tīviem, piedalīties draudzīgas 
un drošas vides veidošanā ielas 
dzīvniekiem un sniegt savu at
balstu šajā procesā.

Biedrības pamatlicējas un dzi
nējspēks ir divas aktīvas Olaines 
iedzīvotājas, nu jau pensionāres, 
– Amina Fedosejeva un Ņadežda 
Kezika. Vairākus gadus sievietes 
pēc pašu iniciatīvas kā brīvprā
tīgās piedalās Olaines novada 
pašvaldības organizētajā klai
ņojošo kaķu sterilizācijas prog
rammā: brauc uz izsaukumiem, 
izķer klaiņojošos kaķus sterilizā
cijai visā plašajā Olaines novada 
teritorijā no Pēterniekiem līdz 
Jāņupei, nogādā uz operāciju un 
pēc aprūpes nodrošina, lai dzīv
nieki veiksmīgi atgriežas savā 
apmešanās vietā. 

Pašlaik biedrība sastāv no se
šiem dalībniekiem un vairākiem 
brīvprātīgajiem olainiešiem, 
kas atsaucas uz aicinājumiem 
nodrošināt pagaidu mājas, sa
meklēt jaunu ģimeni, palīdzēt ar 
transportu un ar fiziski grūti iz
pildāmiem darbiem. Liels prieks 
par to, ka savu vēlmi palīdzēt 
izrāda jaunieši un ģimenes ar 
maziem bērniem, radot labu pie
mēru jaunākajai paaudzei. 
Vislielākais paldies jāsaka dzīv
nieku audžuģimenēm, bez 
kurām ķēde “iela–pagaidu mā
jas–īstās mājas” nenoslēgtos. Jā

piemin, ka biedrības “absolventi” 
tiek atdoti jauniem saimniekiem 
tikai ar līgumu par atbildīgu uz
turēšanu. 

Tiesa, biedrībai pastāvīgi nākas 
saskarties arī ar cilvēku cietsirdī
bu pret dzīvniekiem. Ļoti daudz 
kaķēnu, it īpaši pusaudžu, bez
atbildīgi tiek izmesti ārā. Bied
rība regulāri saņem iedzīvotāju 
ziņojumus par kaķiem, kas kaut 
kur pēkšņi parādījušies. No šīs 
situācijas ir tikai viena izeja – 
audzināt sabiedrībā atbildīgu 
izturēšanos pret dzīvniekiem. 
Biedrības moto: “Par cilvēku un 
dzīvnieku laimīgu kopā būšanu 
Olaines novadā”.

12 pastāvēšanas mēnešos 
biedrība atzīmē pirmos 
panākumus:
•	 vairāk	nekā	40	ielas	kaķiem	ir	

nodrošinātas mīlošas mājas;
•	 vairāk	nekā	100	ielas	kaķiem	

ir veikta sterilizācija;
•	 vairāk	nekā	10	mājdzīvnieki	

veiksmīgi nogādāti atpakaļ 
mājās;

•	 3	pamestajiem	suņiem	ir	
atrasti jauni saimnieki.

Biedrība izsaka pateicību iedzī
votājiem: par atbalstu, līdzdalī
bu, ziedojumiem, informācijas 
izplatīšanu, uzticību un lielajām 
sirdīm! Tāpat biedrības dalībnie
kiem ir liels prieks par pozitīvo 
sadarbību ar Olaines novada 
pašvaldību, AS “Olaines ūdens 
un siltums” un Olaines NVO ap
vienību. Par gada sirsnīgāko no
tikumu kļuva Pieaugušo izglītī
bas centra organizētā labdarības 
izsole, kuras rezultātā ievēroja
ma summa no olainiešu ziedo
jumiem tika piešķirta biedrības 
darbībai.

Biedrības pieredze rāda, ka la
bie darbi sabiedrībā sāk palikt 
arvien populārāki, un tas nevar 
nepriecēt! Visi, kas jūt sevī gri
bu iesaistīties Olaines novada 
dzīvniekiem draudzīgas vides 
veidošanā, tiek aicināti pievie
noties Olaines novada dzīvnieku 
aizsardzības biedrības “Laimīgās 
astes” brīvprātīgo pulkam!

Kā vēl iedzīvotāji var palīdzēt? 
Biedrība pieņems jebkura veida 
palīdzību – ziedojumus, barību, 
mantas. Tā kā saskaņā ar statū
tiem Olaines novada dzīvnieku 
aizsardzības biedrība “Laimīgās 
astes” ir bezpeļņas labdarības 
organizācija, kurā tās pārstāv
ji darbojas bez atlīdzības, katrs 
ziedojums pilnā apmērā kļūs par 
palīdzību Olaines novada dzīv
niekiem. Katrs ziedotais eiro ir 
svarīgs.

Bankas konts ziedojumiem:
saņēmējs: “Laimīgās astes”;
saņēmēja banka: AS 
“Swedbank”;
saņēmēja konts: 
LV48HABA0551044672503;
SWIFT kods: HABALV22;
maksājuma mērķis: ziedojums.

Olaines novada iedzīvotāji tiek 
aicināti iepazīties tuvāk ar bied
rības darbību, apmeklējot “Face
book” lapu: 
www.facebook.com/
laimigas.astes/.
Operatīvai situācijas risināša
nai lūdzam ziņot biedrībai par 
dzīvniekiem, kas apmaldījušies 
vai nonākuši nelaimē, vai neste
rilizētiem ielas kaķu puikām un 
meitenēm, nesen piedzimušiem 
kaķēniem pa tālruni 26387241 
vai rakstot ziņu biedrības “Face
book” lapā.

Demontēts pulkstenis Olaines pilsētas centrā
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Klientu apkalpošanas
centra slēgšana

Ar 2019. gada 15. februāri tiek slēgta 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
Olaines filiāle (Zemgales ielā 33, Olainē). 
Turpmāk Olaines novada iedzīvotāju 
apkalpošana tiks nodrošināta NVA 
Rīgas Reģionālajā filiālē, kas atrodas 
Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā.

Attīstoties digitālajām tehnoloģijām, 
vairāki NVA pakalpojumi klientiem šobrīd 
ir pieejami arī attālināti, izmantojot 
NVA pašapkalpošanās portālu 
cvvp.nva.gov.lv, kurā tostarp var 
iesniegt pieteikumu bezdarbnieka 
statusa iegūšanai, aizpildot elektronisku 
veidlapu, vai attālināti meklēt 
piemērotas vakances NVA CV un 
vakanču portālā, kurā ir iespējams gan 
sekot brīvo darbavietu un atalgojuma 
piedāvājumiem, gan izveidot savu CV un 
pieteikties interesējošām vakancēm.
Izmantojot NVA pašapkalpošanās portālā 
pieejamo Izglītības iestāžu meklētāja 
rīku un apmācības grupu atlases rīku, 
NVA reģistrētais bezdarbnieks vai darba 
meklētājs var pārbaudīt attiecīgo mācību 
pieejamību, operatīvi iegūt informāciju 
par izglītības iestāžu piedāvātajām 
mācībām profesionālās tālākizglītības, 
profesionālās pilnveides un neformālās 
izglītības programmās. 

Savukārt elektroniskās apmācības 
modulis “Motivācijas vēstules 
sagatavošana un sagatavošanās 
darba intervijai” NVA reģistrētajam 
bezdarbniekam sniedz iespēju attālināti 
iemācīties, kā pareizi rakstīt motivācijas 
vēstuli un sagatavoties darba intervijai. 
Detalizētāka informācija par NVA 
epakalpojumiem atrodama mājaslapā 
www.nva.gov.lv. Tāpat arī visos Valsts 
un pašvaldību vienotajos klientu 
apkalpošanas centros apmeklētājiem 
ir iespēja saņemt konsultācijas par 
NVA pakalpojumiem, tostarp par 
pakalpojumiem evidē.

Tātad, ja klients vēlas pieteikties 
bezdarbnieka vai darba meklētāja 
statusam, viņš to var izdarīt elektroniski, 
aizpildot veidlapu bezdarbnieka 
statusa iegūšanai NVA tīmekļvietnē, 
vai arī izmantot portāla www.latvija.lv 
tiešsaistes formu “Eiesniegums iestādei”. 
Atgādinām, ka klātienē bezdarbnieka vai 
darba meklētāja statusam persona var 
reģistrēties jebkurā NVA filiālē neatkarīgi 
no deklarētās dzīvesvietas.

NVA Rīgas Reģionālās filiāles klientu 
apkalpošanas vietas Rīgā atrodas 
Jēzusbaznīcas ielā 11 un E. Smiļģa  
ielā 46. Klientu apkalpošana: 
no pirmdienas līdz ceturtdienai 
plkst. 9.00–16.30, 
piektdienās plkst. 9.00–15.00.

Artis Leksis
NVA Klientu apkalpošanas vadības un 
attīstības nodaļa

•	 Apbalvot	Olaines	2.	vidusskolas	
skolotāju Aļentinu Verpakovsku ar 
Olaines novada domes Atzinības rakstu 
par ilggadēju, apzinīgu, radošu darbu un 
sakarā ar 35 gadu darba jubileju.

•	 Akceptēt	aprēķinātos	dzīvojamo	
māju uzturēšanas un apsaimniekošanas 
maksājumus 2019. gadam AS “Olaines 
ūdens un siltums” pārvaldīšanā un 
apsaimniekošanā nodotajās dzīvojamajās 
mājās (Olaines pilsētā un Olaines 
pagasta teritorijā (Pionieru ielā)), kurās 
atrodas pašvaldībai piederošie dzīvokļu 
īpašumi/tiesiskie valdījumi. Uzdot AS 
“Olaines ūdens un siltums” nodrošināt 
dzīvojamo māju visu īpašnieku/īrnieku 
informēšanu par aprēķinātajiem 
pārvaldīšanas maksājumiem 2019. gadam 
(publicēt aprēķinātos dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas maksājumus 2019. gadam 
AS “Olaines ūdens un siltums” mājaslapā 
(nodrošinot īpašniekiem un īrniekiem 
ērtu pieejamību)).

•	 Akceptēt	aprēķinātos	dzīvojamo	
māju uzturēšanas un apsaimniekošanas 
maksājumus 2019. gadam SIA “Zeiferti” 
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā 
nodotajās dzīvojamajās mājās (Olaines 
pagasta teritorijā), kurās atrodas 
pašvaldībai piederošie dzīvokļu 
īpašumi/tiesiskie valdījumi. Uzdot SIA 
“Zeiferti” nodrošināt dzīvojamo māju 
visu īpašnieku/īrnieku informēšanu 
par aprēķinātajiem pārvaldīšanas 
maksājumiem 2019. gadam.

•	 Sakarā	ar	Nodarbinātības	valsts	
aģentūras (NVA) lūgumu ar 2019. gada  
15. februāri izbeigt starp pašvaldību 
un NVA noslēgto nedzīvojamo telpu 
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 
nomu.

•	 Piekrist	iegūt	pašvaldības	īpašumā	
dārzkopības kooperatīvajai sabiedrībai 
(turpmāk – DKS) “Auroradārziņi 1”  
piederošo DKS “Auroradārziņi 1” 
koplietošanas teritorijas iekšējo 
apgaismojumu (kopējā vērtība –  
22 047,66 EUR, lietošanas laiks – 30 gadi) 
par vienu eiro (tai skaitā PVN). 

•	 Izdarīt	grozījumus	Olaines	novada	
domes 2018. gada 28. novembra sēdes 
lēmumā “Par DKS “Jaunība” projekta 
“Par DKS “Jaunība” melioratīvās sistēmas 
sakārtošanu, I posms” finansējumu”: 
1) aizstāt lēmuma 3. punktā ciparus un 
vārdus “2018. gada 19. decembrim” ar 
cipariem un vārdiem “2019. gada  
1. jūnijam”; 2) papildināt lēmumu ar  
5. punktu šādā redakcijā: “Uzdot Finanšu 
un grāmatvedības nodaļai ieplānot 
pašvaldības 2019. gada budžetā 1. punktā 
noteikto pašvaldības finansējumu”.

•	 Izdarīt	grozījumus	Olaines	novada	
domes 2018. gada 25. jūlija sēdes 
lēmumā “Par DKS “Zīles” projekta “Ielas 

apgaismojuma atjaunošana DKS “Zīles”, 
Olaines pagasts, Olaines novads  
(7 LED gaismekļi)” finansējumu”: 
1) izteikt lēmuma 3. punktu šādā 
redakcijā: “3. Uzdot Finanšu un 
grāmatvedības nodaļai ieplānot 
pašvaldības 2019. gada budžetā 1. punktā 
noteikto pašvaldības finansējumu”; 
2) aizstāt lēmuma 4. punktā ciparus un 
vārdus “2018. gada 19. decembrim” ar 
cipariem un vārdiem “2019. gada  
16. decembrim”.

•	 Atsavināt	pašvaldībai	piederošo	
zemi dārzkopības sabiedrībā “Lazdas” 
Nr. 2711, Jāņupē, kadastra apzīmējums 
8080 022 0670, 0,0754 ha platībā publiskā 
izsolē. Apstiprināt atsavināšanas izsoles 
noteikumus un noteikt nekustamā 
īpašuma:
•	 atsavināšanu	mutiskā	izsolē	par	eiro	

(100%) ar augšupejošu soli;
•	 sākumcenu	2700,00	EUR;
•	 atsavināšanas	soli	100,00	EUR;	
•	 drošības	naudu	270,00	EUR;
•	 izsoles	reģistrācijas	maksu	30,00	EUR	

(tai skaitā PVN); 
•	 samaksas	kārtību	–	viena	mēneša	laikā	

no izsoles dienas.
Reģistrācija dalībai izsolē tiek pārtraukta 
2019. gada 7. martā plkst. 12.00.

•	 Uzdot	Finanšu	un	grāmatvedības	
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
9 nekustamo īpašumu zemesgabalus 
dārzkopības sabiedrībās (Medemciemā – 
3, Viršos – 1, Jāņupē – 3, Vaivados – 2) un 
vienu dzīvokli Olainē.

•	 Izbeigti	trīs	lauku	apvidus	zemes	
nomas līgumi (Nr. 130; Nr. 377; Nr. 635).

•	 Izdarīt	grozījumus	2007.	gada	 
1. februārī ar SIA “Tikadi” noslēgtajā 
zemesgabala nomas līgumā: 
1.1. izteikt līguma 2.1. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“2.1. Nomas līgums stājas spēkā ar tā 
parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 
2024. gada 30. janvārim.”;

1.2. izteikt līguma 3.1. punktu šādā 
redakcijā: 

“3.1. Līdzēji vienojas, ka par 
zemes lietošanu Nomnieks maksā 
Iznomātājam mēnesī nomas maksu 
par vienu kv. m. EUR 0,072 un likumā 
noteikto PVN.”;

1.3. papildināt līgumu ar 7.1.3. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.1.3. ja Iznomātājam zemes 
gabals ir nepieciešams likumā “Par 
pašvaldībām” noteikto pašvaldības 
autonomo funkciju nodrošināšanai, 
Iznomātājs par to paziņo Nomniekam 
trīs mēnešus iepriekš un izbeidz Nomas 
līgumu vienpusējā kārtā.”.

•	 Iestāties	biedrībā	“Latvijas	Zaļo	ceļu	
asociācija”. Piedalīties “Interreg Europe” 
programmas projektā “DestiSmart” kā 
projekta apakšpartnerim no 2019. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 1. decembrim. 
Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
paredzēt pašvaldības 2019. gada 
pamat budžetā: projekta priekšfinan
sējumu 8297,88 EUR apmērā un biedru 
naudas maksu – 260,00 EUR gadā.

•	 Atļaut	apvienot	nekustamā	īpašuma	
“Ieviņa 99” Nr. X zemes vienību un 
nekustamā īpašuma “Ieviņa 99” Nr. Y  
zemes vienību vienā nekustamajā 
īpašumā ar zemes vienības kopējo 
aptuveno platību 0,126 ha. Piešķirt 
vienotu adresi apvienotajai zemes 
vienībai un ar to funkcionāli saistītai 
ēkai “Ieviņa99 X”, Medemciems, Olaines 
pagasts, Olaines novads, LV2127. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamajam īpašumam Stacijas 
ielā X, Olainē; Dālijas ielā X, Pārolainē; 
Akācijas ielā X, Pārolainē; Akācijas ielā Y, 
Pārolainē.

•	 Uzsākt	detālplānojuma	izstrādi	
nekustamajā īpašumā “Mazālupi 
II” zemes vienībai Medemciemā. 
Apstiprināt darba uzdevumu 
detālplānojuma izstrādei.

•	 Uzsākt	detālplānojuma	izstrādi	
nekustamajā īpašumā “Jaunaudzes” 
zemes vienībai Jaunolainē. Apstiprināt 
darba uzdevumu detālplānojuma 
izstrādei.

•	 Pieņemt	saistošo	noteikumu	 
Nr. SN11/2018 projektu “Par grozījumiem 
Olaines novada domes saistošajos 
noteikumos Nr. SN2/2018 “Par Olaines 
novada pašvaldības budžetu  
2018. gadam””. 

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (decembris)Praktiskā informācija
Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties mājaslapas www.olaine.lv sadaļā 

"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā

Nodokļu maksātāju kategorijas Nodokļa atvieglojums (%) 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām vai telpu grupām, kas atrodas dzīvojamajās mājās:
1) kurām veikta ēkas pilna renovācija (atjaunošana) ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, tajā 
skaitā: ēkas fasādes siltināšana; inženierkomunikāciju nomaiņa; apkures sistēmas nomaiņa; zibens 
aizsardzības sistēmas uzstādīšana (nodokļu atvieglojums piešķirams ar nākamo taksācijas gadu uz 5 
gadiem, pēc pilnas renovācijas darbu pabeigšanas); 
2) kurām veikta ēkas daļēja renovācija (atjaunošana) ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu – ēkas 
fasādes siltināšana (nodokļu atvieglojums piešķirams ar nākamo taksācijas gadu uz 5 gadiem, pēc 
daļējas darbu pabeigšanas)

90

50

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 50 

Nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem
(vientuļie pensionāri šo saistošo noteikumu izpratnē ir personas, kurām nav laulātā, nav pilngadīgu 
bērnu, nav citu apgādnieku, nav noslēgts uztura līgums un nav citu personu, ar kurām ir kopīga 
deklarētā dzīvesvieta) 

 50

Nestrādājošām personām ar I vai II invaliditātes grupu 90

Personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu, kam ir invaliditāte, vai nestrādājošu 
personu, kam ir I vai II invaliditātes grupa un kura ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, 
brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem

90
 

Maznodrošinātām personām (rakstisks iesniegums pašvaldībā NAV jāiesniedz) 90 

Afganistānas kara dalībniekiem 50 

Personai, kuras ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss 50 

Personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam, kam taksācijas gada 1. janvārī ir divi bērni 
vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā vai audžuģimenē ievietoti bērni), un ja personai vai tās 
laulātajam šajā objektā deklarēta dzīvesvieta kopā ar šiem diviem bērniem uz 1. janvāri un uz 
16. punktā noteiktā iesnieguma iesniegšanas dienu. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja 
nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no bērniem līdz 18 gadu vecumam

50 
(ne vairāk par 427 eiro 
no attiecīgajā periodā 
aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa 
summas)

Personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam, kam taksācijas gada 1. janvārī:
1) ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā vai audžuģimenē ievietoti bērni), 
un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem 
bērniem uz 1. janvāri;
2) ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 24 gadiem, kuri apgūst augstāko izglītību pilna laika studijās 
Latvijas Republikā (arī aizbildnībā vai audžuģimenē ievietoti bērni), un ja personai vai tās laulātajam 
šajā objektā deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem uz 1. janvāri un uz 
16. punktā noteiktā iesnieguma iesniegšanas dienu. 
Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir 
kāds no bērniem līdz 18 gadu vecumam
(rakstisks iesniegums pašvaldībā NAV jāiesniedz)

90
(ne vairāk par 427 eiro 
no attiecīgajā periodā 
aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa 
summas)
90
(ne vairāk par 427 eiro 
no attiecīgajā periodā 
aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa 
summas)

Juridiskām personām par ēkām, kurās ir ieguldītas investīcijas (finanšu līdzekļi):
1) jaunu nekustamā īpašuma nodokļu objektu – rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu – būvniecībā 
(būvju klasifikācijas kods 1251 vai 1252) vai
2) īpašumā esošo rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu rekonstrukcijā (būves vai tās daļas 
(virs 50%) pārbūve), renovācijā (būves kapitālais remonts ar mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku 
uzlabojumu ieviešanu būvē) vai pārbūvē (tiek radīta jauna būve ar noteiktu funkciju – rūpnieciskās 
ražošanas ēka vai noliktava (būvju klasifikācijas kods 1251 vai 1252)), ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
ēka/būve nodota ekspluatācijā; nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda Olaines novada pašvaldības 
budžetā par iepriekšējiem taksācijas gadiem; rūpnieciskās ražošanas ēkās notiek rūpniecības preču 
ražošana un ir uzsākta saražotās produkcijas realizācija

Pirmajā gadā – 70

Otrajā gadā – 50

Trešajā gadā – 25

Atgādinām, ka saskaņā ar 2016. gada 28. septembrī Olaines novada domes sēdē apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN10/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā” 
ir noteiktas papildu nodokļu maksātāju kategorijas, kurām var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, ja izpildīti 
nosacījumi:
•	 tikai	par	to	nekustamo	īpašumu	Olaines	novada	administratīvajā	teritorijā,	kurā ir deklarēta dzīvesvieta uz taksācijas gada  

1. janvāri un uz iesnieguma iesniegšanas dienu;
•	 ja	nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda Olaines novada pašvaldības budžetā par iepriekšējiem taksācijas gadiem;
•	 tikai	par	to	nekustamo	īpašumu,	kurš netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un no kura netiek gūti cita veida ienākumi 

(iznomāts, izīrēts, nodots patapinājumā).

Lielgabarīta atkritumu 
savākšana

Lai veiksmīgi organizētu lielgabarīta 
atkritumu savākšanu Jaunolainē, no 
2019. gada februāra iedzīvotāji divas 
reizes mēnesī lielgabarīta atkritumus 
varēs nodot pie jaunizveidotajiem 
sadzīves atkritumu laukumiem.
Speciāls konteiners lielgabarīta 
atkritumiem tiks novietots katra 
mēneša 2. un 4. sestdienā.

Konteiners tiks novietots 
9. un 23. februārī laukumā 
Meža ielā (pie Sporta nama) 
plkst. 9.00–12.00 un Pionieru ielā 
plkst. 13.00–15.00

Jāņem vērā, ka speciālajos 
konteineros atļauts izmest mēbeles, 
matračus, lielākus sadzīves 
priekšmetus, taču aizliegts – riepas, 
sadzīves tehniku, svinu saturošus 
priekšmetus (akumulatori, baterijas), 
medikamentus, celtniecības un 
ražošanas atkritumus. Plānotā kārtība 
paredz, ka lielgabarīta atkritumi uz 

Uzzini, vai vari saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, minēto nodokļu maksātāju kategorijas pārstāvim pašvaldībā ir jāiesniedz 
aizpildīts iesniegums (izņemot tās kategorijas, kurām atrunāts, ka rakstisks iesniegums nav jāiesniedz). Iesniegumu var iesniegt kopš 
2019. gada sākuma līdz 1. oktobrim. Iesnieguma veidlapa ir pieejama uz vietas pašvaldībā un mājaslapā www.olaine.lv. 
Aicinām izmantot šo pašvaldības piedāvāto iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu un neatstāt iesnieguma 
iesniegšanu uz pēdējo brīdi, lai nepalaistu garām iesniegšanas termiņu! 

Olaines PII remontdarbu 
laiki vasarā

 
Sakarā ar 2019. gadā plānotajiem 
remontdarbiem vasaras periodā 
Olaines pirmsskolas izglītības iestādes 
būs slēgtas bērnu apmeklējumiem 
šādos laikos: 
no 25. jūnija līdz 22. jūlijam būs 
slēgtas OPII “Zīle” un OSPII “Ābelīte”; 
no 23. jūlija līdz 19. augustam būs 
slēgtas OPII “Dzērvenīte” un  
OPII “Magonīte”.

Strādājošo pirmsskolas izglītības 
iestāžu administrācijām ir tiesības 
pieņemt nestrādājošo Olaines 
pirmsskolas izglītības iestāžu bērnus 
uz brīvajām vietām konkrētā  
laika posmā.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde 
“Saulīte” informēja pašvaldību, 
ka šīs iestādes slēgšana bērnu 
apmeklējumiem tiek plānota no 
1. līdz 31. jūlijam.

konteineru jānogādā iepriekš norādītā 
grafika konkrētos laikos, bet ir aizliegts 
tos atstāt iepriekš pie sadzīves atkritumu 
laukumiem. 

Atgādinām, ka nolietotās elektropreces 
un citus bīstamos sadzīves atkritumus 
iedzīvotāji var nodot AS “Bao” bezmaksas 
atkritumu nodošanas punktā Celtnieku 
ielā 3A, Olainē. 

Paziņojums

Infomējam, ka no 2019. gada 1. februāra 
līdz 2019. gada 29. martam Olaines  
1. vidusskolā un Olaines 2. vidusskolā 
notiks 2012. gadā dzimušo un Olaines 
novada administratīvajā teritorijā 
dzīvojošo bērnu, kā arī bērnu no citām 
administratīvajām teritorijām (saskaņā 
ar brīvām vietām atbilstošā klasē) 
reģistrācija pamatizglītības ieguves 
uzsākšanai 2019./2020. mācību gadā.

http://www.olaine.lv
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DALĪBA
BEZ

MAKSAS

OLAINES PELDBASEINĀ UN 
2. VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLĒ

FEBRUĀRĪ PLKST. 10.0017.

PIEDALIES DAŽĀDĀS
FITNESA UN 

VESELĪBAS NODARBĪBĀS
LEKCIJAS PAR VESELĪGU DZĪVESVEIDU FITNESA 

UN VESELĪBAS
DIENA

ZIEMAS

Pasākums tiek īstenots ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/062 "Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no 2017. gada līdz 2019. gadam" ietvaros. 
Pasākumu organizē sporta studija “Active” sadarbībā ar Olaines sporta centru.

PROGRAMMA – WWW.OLAINESSPORTS.LV

Pasākumi Olaines novadā februārī
Sirsnīgi sveicam decembrī 
dzimušos novada jubilārus!
Lai gaišas domas, stipra 
veselība un sirdī prieks!

Sveicam decembrī reģistrētos 
jaundzimušos novadniekus –  
10 meitenītes un 5 puisīšus – 
un viņu vecākus!
Lai mīlestība, prieks un 
veselība jūsmājās!

2018. gada decembrī Olaines 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētas divas 
laulības un sveikti divi 
laulātie pāri zelta kāzu 
jubilejā!
Sirsnīgi sveicam jaunās un 
stiprās ģimenes!

2018. gada decembrī 
Olaines novadā miruši 
24 iedzīvotāji.
Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Informācija sagatavota saskaņā 
ar Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes Rīgas 1. nodaļas 
2019. gada 16. janvārī sniegtajiem 
datiem.

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

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

02.02. plkst. 17.00
Vokālo ansambļu sadziedāšanās  
“Tautas dziesma – visiem viena, katram sava…”

Olaines Kultūras namā

04.02. plkst. 18.00
Sveču liešanas meistarklase  
(iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 28381827; vietu skaits ierobežots)

Jaunolaines bibliotēkā

06.02. plkst. 19.00 Teātra izrāde “Optimists” (biļešu cena 5–7 eiro) Olaines Kultūras namā

13.02. plkst. 18.00
Tikšanās ar pozitīvās domāšanas un attieksmes centra “Pavasara 
studija” vadītāju, lektori, kas radījusi metodiku “Laimes terapija”, un 
tūkstošiem lasītāju iemīļotu grāmatu autori Inesi Prisjolkovu

Jaunolaines bibliotēkā

15.02. plkst. 18.00 Animācijas filma “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” (ieeja brīva) Olaines Kultūras namā

16.02. plkst. 18.00
Mīlestības svētku koncerts un balle ar grupu “Blitze”  
(biļešu cena 3–5 eiro)

Jaunolaines Kultūras namā

20.02. plkst. 18.00 Olaines jauniešu centra “Popkorns” dzimšanas dienas ballīte
Olaines jauniešu centrā 
“Popkorns”

22.02. plkst. 16.00 BDK “Pienenīte” sadancis Jaunolaines Kultūras namā

26.02. un 28.02. plkst. 19.00
Deju kolektīvu “Oļi” un “Janita” izrāde “Ringla”  
(ieejas kartes pieejamas Olaines Kultūras namā no 11.02.)

Olaines Kultūras namā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
02.02. Olaines novada Ziemas turnīrs zolē (5. posms) Olaines Sporta namā

03.02. Olaines ātrā šaha turnīrs Olaines Sporta namā

09.02. Olaines novada čempionāts galda tenisā (4. posms) Olaines Sporta namā

09.02. Olaines novada Zemledus makšķerēšanas sacensības Kāla ezerā

13.02.
Olaines Sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā  
“Ziemas kauss 2018” telpās – U10 un U12 grupās

Olaines Sporta namā

17.02. Ziemas fitnesa un veselības diena
Olaines peldbaseinā un 
Olaines 2. vidusskolā

23.02.–24.02. Olaines novada Badmintona turnīrs pieaugušajiem Jaunolaines Sporta namā

Spēļu grafiks:  
www.olainessports.lv

Hokeja turnīrs “Olaines Sporta centra kauss 2019” Olaines slidotavā

IZGLĪTĪBA

15.02. plkst. 18.00
Lekcija “Mākslas terapija sievietes psiholoģiskajai veselībai”  
(lektore psiholoģe, ginekoloģe Dr. D. BaumaneAuza)

Olaines Pieaugušo  
izglītības centra telpās

19.02. plkst. 18.00 Pasākums “Sarunu vakars par suņu sportu”
Olaines jauniešu centrā 
“Popkorns”

Februārī

Olaines Pieaugušo izglītības centra organizēts brauciens uz 
kokapstrādes uzņēmumu Uzvaras Līdumā cikla “Iepazīsim novada 
uzņēmējus” ietvaros (precīzāka informācija par brauciena datumu būs 
pieejama www.olaine.lv)

Uzvaras Līdumā

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

IEPLĀNO LIELĀKOS 
PASĀKUMUS

 
08.03. Latvijas jauniešu 

galvaspilsētas 2019 
atklāšanas pasākums 
Jaunolainē;

29.06. Jauniešu sporta festivāls 
Jaunolainē;

31.08. “Olaines novada jauniešu 
diena ‘19” (NVO festivāls);

13.12. Latvijas jauniešu 
galvaspilsētas 2019 
noslēguma pasākums,  
t. sk. Jauniešu gada balva.

Olaines novada pašvaldība informē, ka saistībā ar 2018. gada 25. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 611 “Kārtība, kādā iestādes 
ievieto informāciju internetā” 45. punkta prasībām ir mainīta pašvaldības epasta adrese no olainesdome@olaine.lv uz pasts@olaine.lv.

Turpmāk ar pašvaldību aicinām sazināties, rakstot uz e-pasta adresi: pasts@olaine.lv.
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