
Kā pirmajai Olainē, izmantojot 
jauno daudzdzīvokļu māju ener-
goefektivitātes (DME) valsts 
atbalsta programmu, ko īsteno 
"Altum" ar Eiropas Savienības 
fondu finansējumu, renovācijas 
darbi šovasar veikti daudzdzī-
vokļu mājai Kūdras ielā 3.
Energoaudita dati liecina, ka 
apkurei plānotais ietaupījums 
1969. gadā celtajai mājai varētu 
sasniegt pat 57%. 

Ēkas atjaunošanas darbi notika, 
izmantojot daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju energoefektivitātes 
valsts atbalsta programmu, ko īs-
teno finanšu institūcija "Altum" 
ar Eiropas Savienības (ES) fon-
du finansējumu. Kopumā mā-
jas renovācijā ieguldīti 347 484 
eiro. No tiem puse jeb 173 742 
eiro ir ES fondu grants jeb dāvi-
nājums no ES fondu līdzekļiem.
Būvniecības darbi sākti 2017. 
ga da septembrī, lai vēl pirms ap-

kures sezonas paspētu nomainīt 
apkures sistēmu, kas veiksmīgi 
izdarīts. Namā nomainīti logi, 
nosiltināts cokols, pagrabs, bēni-
ņi un mājas fasāde. Tāpat iztīrīta 
ventilācijas sistēma un ierīkota 
zibensaizsardzība.
Arī Olaines novada pašvaldība 
sniegusi mājas iedzīvotājiem ie-
vērojamu atbalstu, pilnībā sedzot 
vairākas projekta īstenošanai ne-
pieciešamās izmaksas. Pašvaldī-

ba apmaksāja ēkas energoaudita 
veikšanu 617 eiro apmērā, teh-
niskās dokumentācijas izmaksas 
5759 eiro apmērā, kā arī, atbals-
tot mājas iedzīvotāju iniciatīvu 
par sakārtotu vidi, kā pirmajiem 
projekta realizētājiem Olaines 
novadā  apmaksājusi kāpņu tel-
pu kosmētisko remontu. Pašval-
dība apmaksā arī bankas pro-
centu un komisijas maksājumu, 
prognozējamā kopsumma par 
visu periodu – 37 315,14 EUR.  

Atbilstoši Olaines novada domes 
saistošajiem noteikumiem Kūd-
ras ielas 3 dzīvokļu īpašnieki pa-
pildus saņems atlaidi nekustamā 
īpašuma nodoklim 90% apmērā 
uz pieciem gadiem.
Renovācijas projektā būvniecī-
bas darbus veica SIA "GS Celt", 
kas šīs tiesības ieguva, uzvarot 
publiskā iepirkuma konkursā.
Energoefektivitātes program-
mā, kas Latvijā tiek īstenota no 
2017. gada līdz 2020. gadam, 
šis ir pirmais realizētais projekts 
Olainē, taču jau šajā vasarā re-
novācijas darbi noslēgsies arī 
daudzdzīvokļu mājā Zemgales 
ielā 13, Olainē, tāpat sāksies un 
tiks turpināti vēl vismaz septiņās 
daudzdzīvokļu mājās Olaines 
pilsētā un Olaines pagastā. 
Pēc jaunās programmas nosa-
cījumiem Olaines novadā ir iz-
strādāti jau 20 daudzdzīvokļu 
māju renovācijas projekti un 
30 daudzdzīvokļu mājās veikti 
energoauditi. 

Šī gada 19. jūlijā Olaines nova-
da pašvaldības pārstāvji kopā ar 
AS "Olaines ūdens un siltums" 
rīkoja pasākumu pie mājas Kūd-
ras ielā 3, kura laikā savu patei-
cību par atbalstu visām projektā 
iesais tītajām pusēm izteica Olai-
nes novada domes priekšsēdētājs 
Andris Bergs, attīstības finanšu 
institūcija "Altum", Ekonomikas 
ministrija, projekta īstenotājs AS 
"Olaines ūdens un siltums", kā 
arī paši mājas iedzīvotāji. Olai-
nes novada domes priekšsēdētājs 
sacīja, ka, stāvot pie šīs mājas, 
olainieši ir liela procesa mazā 
posmā, un atgādināja, ka reno-
vācija Olaines novadā ir izvirzīta 
par prioritāti.
Novada priekšsēdētājs pateicās 
ikvienam Kūdras ielas 3 mājas 
dzīvokļa īpašniekam par sapratni 
un sadarbību renovācijas projek-
ta realizēšanas laikā un dāvināja 
viņiem Olaines novada karogu, 
lai tas ikdienā plīvotu pie šobrīd 
pirmās renovētās mājas.
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OLAINĒ ĪSTENOTS PIRMAIS DAUDZDZĪVOKĻU 
MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTS

DZIESMU UN DEJU SVĒTKU 
DALĪBNIEKI NO OLAINES JOPROJĀM 

EMOCIJU VARĀ
XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki ir aizvadī-
ti, taču daudziem joprojām palikušas emocionālas atmiņas par 
to spilgtākajiem mirkļiem – sevišķi jau pašiem dalībniekiem.
 
Īpašajos simtgades Dziesmu un deju svētkos piedalījās arī vairāki 
Olaines novada dziesmu, deju un instrumentālie kolektīvi – kopu-
mā 178 dalībnieki. Neskatoties uz saspringto mēģinājumu grafiku un 
vēso laiku, izbaudītās emocijas daudziem paliks atmiņā vēl ļoti ilgi.
 
Jaunieši izvēlas tautas dejas
Olaines 1. vidusskolas absolvente Beate Balode, kura svētkos pārstā-
vēja skolas tautas deju ansambli "Dzērve", iepriekš piedalījusies di-
vos Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. "Atšķirībā no skolēnu 
deju svētkiem šoreiz bija sajūta, ka viss ir daudz nopietnāk, tāpēc arī 
emocijas bija spilgtākas," viņa stāsta.
Beate uzskata, ka ikvienam latvietim noteikti vajadzētu dejot vai 
dziedāt, jo tas ir veids, kā uzturēt un pilnveidot savu kultūru. Viņa 
novērojusi, ka jauniešu vidū šobrīd īpaši iecienītas ir tieši tautas de-
jas: "Domāju, ka daudzi izvēlas deju, jo tajā savienojas dažādi ele-
menti – mūzika, horeogrāfija, tautas tērpi."

Turpinājums 4. lpp.  

No kreisās: I. Salmiņš ("Altum"), K. Vītiņš (OUS), I. Jansons, A. Bergs, A. Čmiļs,
T. Jeseļska, V. Jansone, V. Siņicins, I. Draudiņa (Ekonomikas ministrija)
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Ar skolotāju Venerandu 
Jansoni tiekamies nā-

kamajā dienā pēc nule renovētā 
nama Kūdras ielā 3 atklāšanas 
svinīgā pasākuma. Šis ir pirmais 
pilnībā renovētais daudzdzīvok-
ļu nams Olainē, un tā 180 ie-
dzīvotājiem vislielākais paldies 
jāsaka tieši Jansones kundzei kā 
šīs mājas vecākajai. Lai arī Lat-
vijā ir pieejams dāsns ES fondu 
atbalsts, daudzdzīvokļu māju 
siltināšana parasti atduras pret 
iedzīvotāju skepsi un aizsprie-
dumiem. To pārvarēt spēj vie-
nīgi ļoti uzņēmīgi un enerģiski 
ļaudis, kuri ir gatavi pārliecināt 
citus iedzīvotājus. Jansones kun-
dze to ir spējusi, – viņai palīdzē-
jusi gan profesionālā pieredze 
skolotājas darbā, gan apbrīnoja-
ma vitalitāte.
Par viņas sasniegumiem skolo-
tājas darbā liecina gan diplomi, 
medaļas un goda raksti – saņemti 
padomju gados un neatkarīgajā 
Latvijā –, gan arī neskaitāmas 
pateicības no bijušajiem skolē-
niem. "Tam noteikti ir jābūt ai-
cinājumam," – Jansones kundze 
liek pie sirds tiem jauniešiem, 
kuri prāto saistīt savu dzīvi ar 
skolotāja profesiju.

Kad un kā sākās mājas 
renovācijas process?

Aptuveni pirms trim gadiem 
mani ievēlēja par mājas vecāko. 
Tāda doma, ka ir kaut kas jādara 
mājas labā, bija jau sen, – bija 
nomainījušies kopumā septi-
ņi mājas vecākie, bet nekas uz 
priekšu īsti negāja. Mēs tomēr 
mājā esam ap 180 cilvēku, vi-
siem jāvienojas par to, ko un kā 
darīs. Es piekritu uzņemties šo 
darbu, taču tikai ar nosacījumu, 
ka nebūšu viena. Tas, ko nozīmē 
strādāt pilnībā vienam, man ir 
labi zināms no darba skolā. Bija 
skaidrs, ka kaut ko panākt varēs 
tad, ja izveidošu sev apkārt do-
mubiedru kolektīvu. Tā tapa ide-
ja par mājas padomes veidošanu, 
kurā strādā mājas vecākais, viet-
nieks, kā arī kāpņu telpu vecākie 
un viņu palīgi. Kopumā astoņi 
cilvēki. Varu teikt, ka mūsu lie-
lais panākums – pilnībā renovēta 
māja – ir mājas padomes no-
pelns, tāpēc šādu pārvaldes mo-
deli varu ieteikt arī citiem.
Apmēram pirms pusotra gada 
kādā no mājas sapulcēm iemi-
nējos, ka vajadzētu nomainīt 
stāvvadus, kas šeit kalpoja kopš 
1968. gada. Tas bija pirmais lie-
lais darbs, un drīz pēc tam sākām 
prātot par renovāciju, pret ko sā-
kumā gan bija liels protests.

Kāpēc?

Pirmajās sapulcēs cilvēki pama-
tā runāja par to, kas un kā neiz-
dosies, tā bija viedokļa paušana, 
ne ieklausīšanās. Nonāca arī tik 
tālu, ka man vajadzēja piedā-
vāt uzņemties atbildību kādam 
citam, ja jau viss tik slikti. Pro-

tams, kandidātu nebija. Turklāt 
cilvēkiem bija nepareizs priekš-
stats, ka rēķins pēc renovācijas 
pieaugs, teiksim, par 70, par 100 
eiro un tamlīdzīgi. Lai kliedētu 
baumas, pēc mājas padomes lū-
guma uz mājas sapulci ieradās 
Olaines renovācijas priekšnieks 
Vītiņa kungs un celtniecības 
firmas pārstāvis, kuri apskaid-
roja par renovācijas patiesajām 
izmaksām. Izrādījās, ka tās ir 
diezgan pieņemamas, – vienis-
tabas dzīvoklim papildus jāmak-
sā  ap 10 eiro mēnesī, trīsistabu 
dzīvoklim – ap 20 eiro. Pirms 
renovācijas saņēmām darbu iz-
maksu tāmi katram dzīvoklim, 
kas nomierināja cilvēku prātus. 

Turklāt pēc mājas nosiltināšanas 
sarūk rēķins par apkuri gandrīz 
uz pusi, tātad daļa no renovācijas 
izmaksām ir kompensēta. Pirms 
renovācijas mums ziemā apku-
re maksāja 1,2 līdz 1,6 eiro par 
kvadrātmetru, bet jau pēc daļējas 
nosiltināšanas izmaksas saruka 
līdz 0,7 līdz 0,9 eiro. Svarīgi arī, 
ka pusi no renovācijas izmaksām 
sedza no ES fondiem.

Cik ilgu laiku prasīja 
renovācijas process?

Dokumentus nodevām jūlijā, 
būvnieki bija gatavi sākt strā-
dāt, bet visas birokrātiskās pro-
cedūras diemžēl prasīja ilgu 
laiku, tāpēc darbus uzsāka tikai  
17. ok tobrī. Lietus lija, sniegi 
sniga, bet bija jāiet uz priek-
šu, lai nekavētu projektam pa-
redzētos termiņus. Jāsaka, ka 
visā renovācijas procesā mājas 
iedzīvotāji ļoti aktīvi piedalījās 
– skatījās līdzi, kā norit darbi, zi-
ņoja par neizdarībām, cīnījās par 
darbu kvalitāti, gājām pat līdz 
domes vadībai. Paldies Olaines 
mēram Berga kungam un viņa 
vietniekiem Čmiļa kungam un 
Kauliņa kungam par negaidīti 
aktīvu atbalstu mājas renovāci-
jas procesā. Milzīgs paldies ma-
nai vietniecei Tamārai Jaseļskai, 
kāpņu telpu vecākajiem – Vik-
toram Liskinam, Imantam Jan-
sonam, Jānim Tomsonam, Na-
deždai Bogdanovai, Valērijam 
Siņicinam, Elenai Urtānei un 
Larisai Mitrošonokai. Bez viņu 
aktīvas iesaistes šis darbs nebūtu 
iespējams.

Tāpat esam palikuši lielu patei-
cību parādā arī Olaines pilsētas 
namu pārvaldniekam, mūsu mā-
jas "labajam gariņam" Šica kun-
gam, kurš palīdzēja mājas pado-
mei. Arī mūsu arhitektam Mār-
tiņam, kurš bija ļoti ieinteresēts 
un atbildīgs visā projekta norises 
gaitā. Būvniecību pamatā uzrau-
dzījām mēs paši, un ar domes 
vadības atbalstu izdevās novērst 
acīmredzamas nejēdzības.

Jūsu nams atšķiras no citiem, 
vizuāli tas ir ļoti ieguvis. Ko 
tad īsti paveicāt renovācijas 
ietvaros?

Vispirms tika nomainīti stāv-
vadi, tas jau bija paveikts. Pēc 
tam – nosiltināta fasāde, pagra-
bi, griesti, bēniņi, kā arī mājas 
pamati; tika nomainīti logi un 
radiatori dzīvokļos un kāpņu 
telpās; kāpņu telpās tika veikts 
kosmētiskais remonts, sakārtots 
apgaismojums; tika iztīrīta un 
remontēta ventilācijas sistēma; 
nomainījām iekšdurvis; labie-
kārtojām iekšpagalmu. Jāsaka 
milzīgs paldies aktīvākajiem 
mājas iedzīvotājiem, kuri atsau-
cās uz aicinājumu un piedalījās 
talkā – visi kopā pie renovētās 
mājas stādījām puķes, kas sim-
boliski noslēdza šo apjomīgo 
procesu.

Kad un kā sākāt mācīt 
Olaines vidusskolā?

Ceļš līdz Olainei – tas ir bijis 
gana garš un līkumots. Esmu 
dzimusi laukos, Balvu rajonā, 
un jāsaka, ka nedz bērnībā, nedz 
jaunības gados man nebija do-
mas par skolotāja profesiju. Ļoti 
patika daba, interesēja ģeogrāfi-
ja, astronomija, sports, bet pāri 
visam – vienmēr esmu bijusi 
sabiedriski ļoti aktīvs cilvēks. 
Tāpēc slepus no vecākiem gāju 
pionieros, labprāt iesaistījos vi-
sās skolas un ārpusskolas aktivi-
tātēs. Nebija tāda sporta veida, 
kur es skolas laikā nebūtu pieda-
lījusies sacensībās.

Kad pabeidzu vidusskolu, jau 
tajā vasarā mani paņēma darbā 
par audzinātāju internātskolā un 
nosūtīja uz Rīgu mācīties par 
pionieru vadītāju. Lai arī atestātā 
bija ierakstīts, ka esmu jauniete 
ar reliģiozu ievirzi, – tas tāpēc, 
ka Ziemassvētkos kopā ar ve-
cākiem obligāts bija gājiens uz 
baznīcu –, mani tomēr uzņēma, 
un ar to sākās mans ceļš skolotā-
jas darbā. Atgriezos kā skolotāja 
Krišjāņu Astoņgadīgajā skolā, jo 
biju jau paspējusi apprecēties. 
Šis bija brīnišķīgs laiks: mēs lie-
liski sapratāmies ar audzēkņiem, 
ko tik kopā nedarījām – teātri 
uzvedām, dziedājām, spēlējām, 
ballējāmies un sportojām. Mācī-
ju matemātiku, latviešu valodu, 
fizkultūru un biju pionieru vadī-
tāja, un jāsaka, ka tur kļuvu vēl 
sabiedriskāka. 
Gribēju tomēr pati arī vēl mācī-
ties, tāpēc drīz vien iestājos Lat-
vijas Universitātē "ģeogrāfos" 
un meklēju jaunu darbavietu, 
kas būtu tuvāk Rīgai. No vairā-
kiem piedāvājumiem izraudzī-
jos Olaini, precīzāk, vispirms 
tā bija Pēternieku Astoņgadīgā 
skola. Skolu drīz likvidēja, un 
tad es nonācu Olaines 1. vidus-
skolā, kas tolaik aptuveni ar 
1700 audzēkņiem bija viena no 
lielākajām skolām Rīgas rajonā.  
1976. gadā, kad uzcēla 2. vidus-
skolu, Mācību daļas vadītāja un 
vēlāk direktore Inna Potapova 
mani sirsnīgi un neatlaidīgi mu-
dināja pārcelties uz turieni, un 
galu galā tā kļuva par manu sko-
lu līdz pat šim brīdim. Ar visu to, 
ka manas krievu valodas zinā-
šanas bija visai pieticīgas. Līdz 
2010. gadam mācīju latviešu va-
lodu un ģeogrāfiju, tagad mācu 
ģeogrāfiju. 

Kādu atceraties to laiku, kad 
Latvija atguva neatkarību?

Šis laiks manā dzīvē, protams, 
nesa patīkamas emocijas saistībā 
ar neatkarības kustību, Latvijas 
brīvības atgūšanu. Taču vienlai-
kus – astoņdesmito gadu beigas 
man personīgi ir bijis traģisks 
laiks, kas daudz izmainīja, dau-
dzus sapņus pārcirta. Manu ģi-
meni piemeklēja vairākas traģis-
kas autokatastrofas, vienā smagi 
cietu arī es un teju gadu pavadīju 

slimnīcā atkopjoties. Nāca arī 
naudas reforma, un bija jāatsa-
kās no sapņa par savu māju. Ta-
gad zinu – vismaz šī nama reno-
vācija, kur ieguldīts daudz pūļu, 
savā veidā ir kā šīs senās ieceres 
iemiesojums.
Ir viens zīmīgs darbs, ko man iz-
devās paveikt par godu Latvijai. 
Laikā, kad neatkarības kustība 
vēl tikai veidojās, taču pirmās 
pārmaiņu vēsmas gaisā jau bija, 
es rosināju skolas vadībai iestā-
dīt kokus pie skolas. Kā veltīju-
mu Latvijai. Tā tapa bērzu aleja, 
kur viens bērziņš ir arī manējais. 
Skolēniem saku – ja bērziņš aug 
labi, tātad ar mani viss ir labi. 
Vēl arī ceļš, kas šobrīd ved uz 
dārziņiem, savulaik tapa pēc ma-
nas iniciatīvas. Ceru, ka izdosies 
realizēt vēl vienu ideju – gribu 
lūgt domei Olaines Mežaparkā 
izveidot atpūtas vietu senioriem, 
lai kopā ar savu vīru, kurš man 
ir bijis balsts dzīves grūtajos brī-
žos, un citiem senioriem priecā-
tos par dzīvi.

Kas ir mainījies skolā, 
salīdzinot ar to laiku, kad 
sākāt strādāt?

Disciplīna ir kritusies ļoti. Sko-
lēns bija kulturālāks, zināja arī 
savus pienākumus, ne tikai tie-
sības, un tos pildīja. Dzīvais 
skolotāja vārds, ne tehnoloģijas 
ir noteicošais mācību procesā. 
Tehnoloģijas var palīdzēt, tās ir 
vajadzīgas, bet tās nekad neaiz-
stās personīgu, dzīvu kontaktu 
starp cilvēkiem. Šodien jaunieši 
ir slinkāki, mazāk spējīgi uztvert 
un loģiski domāt. Tāpat mēs 
ļoti maz zinām un mācām par 
Latviju, par mūsu izcilajiem cil-
vēkiem un viņu darbiem. Bērni 
neatpazīst pat Raimondu Paulu, 
kad es jautāju klasei, kura Pau-
la dziesma viņiem mīļāka. Par 
Imantu Kalniņu nerunāsim.

Ko Jūs ieteiktu tiem, kuri 
grasās kļūt par skolotājiem?

Ieteikums ir viens – tam ir jā-
būt aicinājumam, jo šī ir skais-
ta, derīga, prestiža profesija, bet 
vienlaikus ļoti, ļoti grūta. Ja sirds 
saka priekšā, ka šis ir tavs aicinā-
jums, tad viss izdosies.

Lasi
jaunumus
arī šeit:

www.facebook.com/OlainesNovadaPasvaldiba

AR LĪDERA GĒNU UN ATBILDĪBU PAR LĪDZCILVĒKIEM

A. Bergs pasniedz V. Jansonei Olaines novada karogu
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Aicinājām uz sarunu "Dinair 
Filton" pārstāvi Vladimiru 

Petrovu, lai noskaidrotu, kā uz-
ņēmumam izdevies iekarot lī-
derpozīcijas Baltijā, kāpēc par tā 
produkciju interesējas pat Ķīnā 
un kā izdodas piesaistīt jaunus 
darbiniekus.
"Dinair Filton" savulaik radās 
kā Zviedrijas koncerna meitas 
uzņēmums. Vai arī šobrīd jums 
vēl ir saikne ar Zviedriju?
Pirms divpadsmit gadiem Lat-
vijā tika izveidota filiāle. Šo-
brīd vēl joprojām oficiāli esam 
Zviedrijas koncerna meitas uz-
ņēmums, turklāt no 2016. gada 
visi "Dinair" grupas uzņēmu-
mi kļuva par ASV kompānijas 
"AAF International" (American 
Air Filter) sastāvdaļu. Savukārt 
"AAF International" mātes uz-
ņēmums ir "Daikin Industries", 
kura galvenais birojs atrodas 
Osakā, Japānā. "Daikin Indus-
tries" ir starptautiska ražošanas 
kompānija un pasaules līderis 
gaisa kondicionēšanas jomā.

Kāpēc savulaik izlēmāt veidot 
ražotni tieši Olainē?
Kad 2005. gadā tika meklētas 
telpas ražošanai, Olaines indus-
triālais parks bija pirmā vieta, 
kuru apskatījām, un pēc pāris 
mēnešiem atvērām ražotni. Olai-
ne jau no pirmsākumiem ir bijusi 
pilsēta ar industriālu ievirzi, kur 
tika celtas rūpnīcas, tāpēc arī šeit 
dzīvojošie ir pieraduši pie ražo-
šanas. Būtiska ir atrašanās vie-
ta – līdz Rīgai un Jelgavai vien  
20 minūšu brauciens, labi pie-
braucamie ceļi, ērta piekļuve lid-
ostai un ostai.

Kas jums ļāvis apsteigt konku-
rentus, kļūstot par lielāko spē-
lētāju Baltijā, un šobrīd kon-
kurēt arī Eiropas un pasaules 
līmenī?
"Dinair" mātes uzņēmumam 
Zviedrijā jau kopš pirmsāku-
miem viens no galvenajiem 
mērķiem bija kļūt par vadošo 
ražotāju savā jomā. Tāpat ļoti 
būtiska nozīme ir pašam produk-
tam – mēs ražojam ļoti kvalita-
tīvu preci atbilstoši skandināvu 

augstajiem standartiem. Šobrīd 
liela priekšrocība ir tam, ka esam 
"AAF International" sastāvā – 
tās ir 22 ražotnes visā pasaulē, 
no kurām pārņemam zināšanas 
un ražošanas tehnoloģijas.

Kur šobrīd nonāk jūsu saražo-
tā produkcija?
Vairāk nekā 95% no saražotā 
eksportējam: galvenokārt tās ir 
Rietumeiropas valstis un Skan-
dināvija, mazākos apmēros – arī 
ASV un Latīņamerika. Nelielu 
daļu no produkcijas realizējam 
Baltijas valstīs. Laba sadarbība 
ir izveidojusies ar Baltkrieviju 
un Ukrainu. Šobrīd strādājam 
pie tirgus daļas paplašināšanas, 
un viens no galvenajiem virzie-
niem ir Āzijas reģions, kur sa-
skatām lielu potenciālu. 

Nav noslēpums, ka daudziem 
Latvijas uzņēmumiem par vie-
nu no lielākajiem izaicināju-
miem šobrīd kļuvis darbinieku 
piesaistes jautājums. Vai arī 
jūs izjūtat darbinieku trūku-
mu, un kā to risināt?
Arī mēs izjūtam kvalificēta dar-
baspēka trūkumu. Veidi, kā to 
risinām, – veicinām darbinieku 
pārkvalificēšanu, organizējot 
iekšējās apmācības amata pozī-
cijām, kur nepieciešamas padzi-
ļinātas zināšanas par filtru ražo-
šanas specifiku un tehnoloģisko 
procesu, organizējam iekšējo 
personāla atlasi, strādājam ar 
talantiem. Vienlaicīgi veicinām 
darbinieku profesionālo izaugs-
mi un motivējam viņus sasniegt 
vairāk, mērķtiecīgāk virzīties pa 
karjeras kāpnēm, apzināties un 
realizēt savu potenciālu.
Šā gada pavasarī noslēdzām lī-
gumu ar Latvijas Darba devēju 
konfederāciju (LDDK) par darba 
vidē balstītas izglītības un mācī-
bu prakses vietu nodrošināšanu 
profesionālo skolu audzēkņiem 
un pavasarī arī realizējām pirmo 
projektu ar Olaines Mehānikas 
un tehnoloģijas koledžu, kurš 
veiksmīgi noslēdzies un vaina-
gojies ar panākumiem – esam 
ieguvuši komandas papildināju-
mu. 

Piesaistot praktikantus, uzrunā-
jam RTU un LLU par studentu 

iesaisti praksē, lai tās laikā viņi 
gūtu priekšstatu par darba proce-

su uzņēmumā un pārliecinātos, 
kā apmācām un rūpējamies par 
saviem darbiniekiem. 
Esošajiem darbiniekiem piedā-
vājam dažādus labumus un uz 
sasniegumiem un darba sniegu-
mu balstītu motivēšanas sistē-
mu, izglītojam, sūtām pieredzes 
apmaiņā uz citām "AAF" grupas 
rūpnīcām ārvalstīs. 
Mūsu mērķis ir kļūt par labāko 
darba devēju novadā, tāpēc ne-
mitīgi meklējam inovatīvus risi-
nājumus un ideju ģenerēšanā un 
darba vides uzlabošanā iesais-
tām arī pašus darbiniekus. Esam 
aicinājuši viņus ieteikt darbam 
uzņēmumā savus draugus un 
radiniekus, jo labākā reklāma ir 
esošā darbinieka ieteikums  – tā 
nepilna gada laikā esam piesais-
tījuši labus darbiniekus.
Ņemot vērā visu minēto un arī 
to, ka mūsu uzņēmumā darbi-
niekiem tiek nodrošināts darba 
tirgus tendencēm atbilstošs at-
algojums un laba motivēšanas 
sistēma, darbinieku mainības lī-
menis pie mums ir zems. 
"Dinair Filton" straujā izaugsme 
un attīstība paredz vēl vismaz  
50 jaunas darbavietas, lai papil-
dinātu mūsu profesionālo darbi-
nieku komandu.

Ko no šobrīd paveiktā un tuvā-
kajā nākotnē iecerētā jūs varē-
tu īpaši izcelt?

Šogad izbūvēta atsevišķa sterila 
telpa, kurā top HEPA (High Effi-
ciency Particle Absorption) filtri 
un ULPA filtri ar augstas efek-
tivitātes daļiņu absorbciju, kuri 
piemēroti slimnīcām, farmācijas 
uzņēmumiem, elektronikas un 
optisko šķiedru ražotnēm un ci-
tām nozarēm. 

Jūnijā Latvijā notika nozīmīga 
"AAF International" grupas uz-
ņēmumu pārdošanas konference, 
uz kuru ieradās pārdošanas va-
dītāji un pārstāvji no Skandinā-
vijas un Rietumeiropas valstīm. 
Tās ietvaros dalībniekiem bija 
iespēja apskatīt Olaines ražotni 
un novērtēt "Dinair Filton" sa-
sniegumus un izaugsmi. 

Uzņēmums: SIA "Dinair Filton" – zviedru 
 kompānijas "Dinair Group AB" filiāle
Izpilddirektors: Kents Petersons
Darbības joma: Gaisa filtru ražotājs
Nodarbināto skaits: vairāk nekā 200 darbinieki

Baltijas lielākais gaisa filtru ražotājs palielina 
ražošanas jaudu un rada jaunas darbavietas

Olaines novada uzņēmējs

Olaines uzņēmums "Dinair Filton" šobrīd ir lielākais gaisa filtru ražotājs Baltijas valstīs – patiesībā tā ražošanas kapacitāte krietni 
apsteidz konkurentu kopējās iespējas. Taču attīstība tikai turpina uzņemt apgriezienus – uzņēmumā prognozē, ka straujās izaugsmes dēļ 

līdz gada beigām tam būs nepieciešami vēl 50 dažādas kvalifikācijas darbinieki. 

Ražošanas iecirknis, kur ražo "Dinpleat" filtrus

"Dinair Filton" izpilddirektors Kents Petersons atklāj Nordic Sales meeting Olainē

"HEPA" filtru ražošanas telpas

Pie Jaunolaines Sporta nama Mežā ielā 2 uzsākta bērnu 
rotaļu pilsētiņas izbūve. Šogad rotaļu pilsētiņā tiks uzstādītas 
daudzveidīgas rotaļu iekārtas un elementi dažāda vecuma bērniem. 
Mazākajiem tiks veidota rotaļu zona ar krāsainu gumijas segumu, 
kalniņiem, batutu un iztēli raisošiem elementiem. Lielākie bērni 
varēs pavadīt laiku tīklu trasē un šūpoties dažādās šūpolēs. No 
bērnu laukuma kopējām izmaksām 10 000 eiro tiks segti no iegūtās 
balvas konkursā "Ģimenei draudzīga pašvaldība" 2017. gadā.

OLAINES
NOVADA

ZIŅAS
ĪSUMĀ 2

Olaine ir to trīs Latvijas pilsētu vidū, kuras ir aktīvākās darbā ar 
jaunatni, un iekļuvusi finālā, lai iegūtu titulu "Latvijas jauniešu 
galvaspilsēta 2019". Titula ieguvējs visa gada garumā kļūs par 
epicentru svarīgākajām Latvijas jaunatnes politikas aktivitātēm 
un jauniešu pasākumiem. Tāpat uzvarētājs saņems goda plāksni 
un ceļojošo kausu ar uzrakstu "Latvijas jauniešu galvaspilsēta". 
Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2018. gada 12. augustā Madonā. 
Turam īkšķus! Paldies visiem, kas piedalījās interneta balsojumā! 
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18. jūlijā Olaines 2. vidusskolas 
bibliotēkā notika laika kapsu-
las iemūrēšana. Skolēni šo vēs-
tījumu nākamajām paaudzēm 
pasniedza kā dāvanu Latvijai 
tās simtgades svinībās. Zīmī-
gi, ka arī skola nesen nosvinēja  
40 gadu jubileju un Olaines pil-
sētai pagājušajā gadā apritēja  
50 gadu.

Līdzās zibatmiņai, kurā ievieto-
ta elektroniskā informācija par 
skolas 40 gadu jubilejas svinī-
bām, prezentācijām par bibliotē-
kas darbu un skolas muzeja akti-
vitātēm, kas tika veltītas Olaines 
pilsētas 50 gadu jubilejai, bib-
liotēkas sienā uz mūžīgiem lai-
kiem glabāsies arī Olaines do-
mes priekšsēdētāja Andra Berga 
vēlējums, bibliotekāres Daigas 

Raļļas vēstījums, pašvaldības iz-
devuma "Olaines Domes Vēstis" 
jaunākais numurs, Olaines pilsē-
tas karodziņš, fotogrāfijas, paš-
valdības, skolas un muzeja suve-
nīri u. c. No rīta tika izveidots arī 
domes mājaslapas ekrānšāviņš, 
kur līdzās datumam, vārda die-
nām, novada logo, devīzei un 

tematiskajām rubrikām, starp 
jaunumiem pirmā ziņa ir par bal-
sojumu, kurā Olaine pretendē uz 

Latvijas jauniešu galvaspilsētas 
statusu. 
Kapsulā ir ievietots arī QR (quick 
response) kods jeb kvadrātkods, 
kas nodrošinās informācijas pa-
pildināšanu iemūrētajā kapsulā. 
Vietā, kur iemūrēta kapsula, tiks 
uzstādīta informatīva plāksnīte, 
tādējādi izveidojot kultūrvēstu-
risku vietu ne tikai skolas, bet arī 
pilsētas līmenī.
Svinīgajā kapsulas iemūrēšanas 
pasākumā piedalījās pašvaldī-
bas pārstāvji, skolēni, pedagogi 
un būvnieki. "Ceļa vārdus" teica 
domes priekšsēdētāja pirmā viet-
niece Inta Purviņa un skolēnu 
parlamenta pārstāvji.
Iniciatīvu atbalstīja Olaines no-
vada pašvaldība, par ko lielu 
paldies saka skolēni, bibliotekā-
re un skolas administrācija.

OLAINES 2. VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS SIENĀ 
ATSTĀTS VĒSTĪJUMS NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM

ATGŪSTI DZĪVESPRIEKU REHABILITĀCIJAS 
CENTRĀ "LĪGATNE"

Atceroties mēģinājumus, Beate domā, ka tie notikuši tieši tik intensī-
vi, cik nepieciešams, lai pirms lielajiem koncertiem netiktu izsmelti 
dejotāju spēki. Savukārt no koncertiem dejotājai palikuši prātā vairā-
ki emocionāli spēcīgi mirkļi, tai skaitā deja "Veļu druva", kas stāsta 
par laiku, kad vīriem nācās doties karā, lai aizstāvētu savu zemi, kā 
arī viena no tautas spēka dziesmām "Gaismas pils", kas šajos svētkos 
bija iekļauta arī deju programmā.
Lai gan šie bija pēdējie svētki, ko Beate aizvadījusi kopā ar TDA 
"Dzērve" un tās vadītāju Juri Gogoli, jo vidusskola nu ir absolvēta, 
viņa ir nolēmusi deju nepamest un turpināt dejot kādā no pieaugušo 
kolektīviem.

Uz svētkiem tiek neilgi pēc iestāšanās korī
Savukārt Vilnis Birzkalns Olaines Kultūras centra jauktajā korī 
"Dziesma" dzied tikai kopš pērnā gada rudens un nekad iepriekš korī 
nav dziedājis. "Skolas laikā parasti no skolotājiem dzirdēju, ka man 
nav dziedamās balss," viņš pasmaida.
Vilni iesaistīties korī pamudinājusi viņa sieva Inese Birzkalne, kas 
tur dzied jau daudzus gadus. Tā nu sanāca, ka pavisam neilgi pēc 
pievienošanās korim Vilnis jau guva iespēju piedalīties lielākajos 
Latvijas dziedāšanas svētkos. "Iepriekš esmu bijis tikai Dziesmu un 
deju svētku skatītājs, bet tagad varu teikt – kā dalībnieks izbaudīju 
svētkus jau pavisam citā sajūtu līmenī," Vilnis stāsta. Ja agrāk šķi-
tis, ka virsdiriģenti ir tādi kā pārcilvēki, tad tagad, aktīvi darbojoties 
mēģinājumos, bijusi iespēja viņus iepazīt daudz tuvāk un pārlieci-
nāties – arī viņi ir tikai cilvēki. Lielākais pārsteigums Vilnim ir tas, 
ka, dziedot korī, katrs tā dalībnieks ar savu balsi veido vien daļu no 
dziesmas, bet īstā enerģija un atpazīstamā melodija rodas, tikai visas 
balsis saliekot kopā. Viņš arī atklāj, ka emocionāli gan ģenerālmēģi-
nājums, gan noslēguma koncerts viņam šķituši vienlīdz spēcīgi.
Svētku iedotā enerģijas lādiņa iedvesmots, Vilnis ir apņēmies dziedāt 
korī arī turpmāk: "Dziedāšanā man vēl noteikti ir kur augt!"
 
Sāpošas kājas, maz miega un daudz prieka
Tāpat pirmo reizi svētkos piedalījās Rana Bierande. "Ne vien deju 
kolektīvam "Kalējs", bet arī man un daudziem kalējiešiem šie bija 
pirmie Dziesmu un deju svētki," teic dejotāja. "Svinīgais gājiens 
jaunajos Alsungas novada tautastērpos, vasarīgs lietus mēģinājumu 
laikā, skaistas dejas spoži izgaismotajā Daugavas stadionā, kopības 
sajūta visas nedēļas garumā – tas viss bija īpašs piedzīvojums. Pro-
tams, netrūka arī nervus kutinošu momentu, kad, piemēram, brīdi 
pirms uzstāšanās saplīsa bikses un koncertā deju laukumā atšņorējās 
pastala. Bet tas viss jau dara deju svētkus krāsainākus."
Rana stāsta, ka visemocionālākais brīdis bijis fināls: "Šī neaprakstā-
mā sajūta! Biju lepna būt viena no 18 000 dejotājiem, un, kustoties 
vienotā deju solī, radījām fantastisku enerģiju. Pār muguru pat skud-
riņas pārskrēja! Tādi bija "Kalēja" un mani pirmie deju svētki – sā-
pošas kājas, maz miega un daudz prieka!"

Paldies visiem svētku organizatoriem, dalībniekiem, kolektīvu vadī-
tājiem, sadarbības partneriem un atbalstītājiem – AS "Rīgas Takso-
metru parks", SIA "Hansabuss Latvia", AS "Nordeka", SIA "Fristar", 
SIA "Verniks", O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolai un 
SIA "Latvijas aptieka". Visiem kopā mums izdevās radīt grandiozus 
nacionālos kultūras svētkus nedēļas garumā! Lai šīs pozitīvās emo-
cijas dzīvo ar mums stāstos par mūsu Latviju un iedvesmo jauno 
paaudzi, gatavojoties XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 
kas notiks 2021. gadā.

 Turpinājums no 1. lpp. 

Informējam par pieejamajiem 
pakalpojumiem rehabilitācijas 
centrā "Līgatne", kas atrodas 
vienā no skaistākajām un zaļā-
kajām vietām Latvijā.

Rehabilitācijas centram "Līgat-
ne" arī šogad ir noslēgts līgums 
ar Nacionālo veselības dienestu 
un tajā var saņemt valsts ap-
maksātus rehabilitācijas un fizi-
kālās medicīnas pakalpojumus 

ambulatori un dienas stacionāra 
apstākļos. Aicinām iedzīvotājus 
izmantot iespēju doties uz cen-
tru ar ģimenes ārsta norīkojumu 
par valsts finansējumu. Klientam 
jāveic tikai pacienta iemaksa, 
maksa par izmitināšanu un ēdi-
nāšanu. 

Pakalpojumus var izmantot arī 
tie, kam ir apdrošināšanas polise 
(ambulatorie pakalpojumi). Pa-

kalpojumi centrā pieejami uzreiz 
un nav jāgaida garā rindā, turklāt 
visi medicīniskās rehabilitācijas 
pakalpojumi tiek nodrošināti 
multidispilinārā komandā, ko 
īsteno sertificēti un profesionāli 
speciālisti.

Informācija: 
www.rehcentrsligatne.lv.
Saziņai zvaniet pa tālruni: 
64161915
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Laika posmu no 18. līdz 23. jūlijam AFA "Olaine" U-12 
un U-16 meiteņu futbola komandas aizvadīja Somijā, 
kur piedalījās starptautiskajā meiteņu futbola turnīrā 

"Kokkola Cup 2018".
 

Turnīrs norisinājās nelielajā Somijas pilsētā Kokolā, 
1000 km attālumā no Latvijas, kur futbola festivālā kopumā 
piedalījās aptuveni 400 futbolisti un futbolistes no Somijas, 

Igaunijas, Krievijas, Zviedrijas un Latvijas.
Mūsu meitenēm pretinieces pārsvarā bija komandas no 
Somijas un Igaunijas. Turnīrs bija ļoti interesants, pilns 
ar aizraujošām spēlēm, emocijām un pārdzīvojumiem. 

U-12 komanda noslēdza turnīru tikai ar uzvarām, lai gan 
neviena no tām netika gūta viegli. Liels prieks, ka grūtajās 

spēlēs, kur pretinieces izrādīja daudz sīvāku pretestību, 
mūsu meitenes nepadevās un ar dubultu enerģiju turpināja 

uzbrukt, neskatoties uz lielo karstumu. 
Tas ir visas komandas panākums! 

Savukārt U-16 meiteņu komanda savu grupu noslēdza 
1. vietā, pusfinālā dramatiskā  mača izskaņā izrāva uzvaru 
un tikai finālā, nespējot izmantot daudzos vārtu gūšanas 
momentus, piekāpās ar minimālo rezultātu 0:1 vietējai 

komandai "GBK", kurai bija pilns stadions ar līdzjutējiem.
Bija patīkami vērot, kā satuvinājās mūsu meiteņu komandas, 

kā cita citu atbalstīja. Futbolistes no vecākās grupas ļoti 
korekti un ar lielu entuziasmu pavadīja brīvo laiku kopā ar 

mazajām. Visas sportistes guva ļoti daudz pozitīvu emociju, 
ne tikai spēlējot futbolu, bet arī peldoties Botnijas līcī, 

braucot ar prāmi un darot daudz ko citu.
Es, meiteņu futbola treneris Jevgēņijs Mihaļkovs, gribu 
pateikt savām perfektajām komandām lielu paldies par 

darbu, izturību, neatlaidību un to labo enerģiju, kuru man 
deva meitenes visa turnīra garumā. 

Paldies vecākiem, kuri palīdzēja organizēt braucienu, un 
Olaines novada domei par atbalstu!

 

Ģerbonis ir saskaņots ar Valsts 
heraldikas komisiju, un pirmie 
ģerboņi pasniegti Valsts kancele-
jai un Ministru kabinetam. Turp-
mākajos mēnešos šādu dāvināju-
mu saņems visas novadu domes, 
kā arī lielākās pilsētas, Rīgas 
Tehniskā universitāte, biznesa 
augstskola "Turība" un Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības ka-
mera.

AS "Sakret Holdings" padomes 
priekšsēdētājs Andris Vanags 
skaidro: kad pirms gada uzņē-
mumā sākts domāt par to, kā 
apsveikt Latviju simt gadu ju-
bilejā, dzimusi ideja celt gaismā 
nedaudz piemirsto valsts simbo-
lu – Latvijas ģerboni.
Ģerbonis ir izliets no betona, ap-
strādāts ar īpašu aizsargkārtu un 
pirms projekta uzsākšanas saņē-
mis Valsts heraldikas komisijas 
akceptu par tā precīzu izstrādi. 
Tas sver 15 kilogramu, ir 420 x 
594 milimetru liels, 30 milimet-
ru biezs un veidots tā, lai to va-
rētu novietot gan iekštelpās, gan 
pie ēku fasādes.

Latvijas ģerbonis par oficiā-
lu simbolu kļuva 1921. gada  
19. au gustā. Līdz ar okupāciju to 
aizliedza, bet tas tika atjaunots 
1990. gada 15. februārī ar Aug-
stākās padomes lēmumu. Ģer-

boņa vairoga augšdaļā attēlotā 
zelta saule ir brīvības simbols, 
kas bija redzams arī latviešu 
strēlnieku krūšu nozīmēs un pul-
ku karogos. Savukārt trīs piec-
staru zvaigznes, kas izvietotas 

augšdaļā, simbolizē vēsturiski 
pastāvējušos novadus – Vidze-
mi, Latgali un Kurzemi. Sudraba 
grifs un lauva apvieno abus Dau-
gavas krastus, pirmais simbolizē 
Vidzemi un Latgali, bet otrais –  
Kurzemi un Zemgali. Ozolu za-
rus apvij Latvijas karogs, kas 
noslēdz ģerboņa kopējo ietvaru.
Pirmais AS "Sakret Holdings" 
ietilpstošais uzņēmums SIA 
"Sakret" dibināts 2003. gadā 
ar ražotni Rumbulā un pašreiz 
ar četrām rūpnīcām ir lielākais 
būvmaisījumu ražotājs Baltijā. 

"Sakret" saņēmis balvas Balti-
jas valstīs un Skandināvijā par 
inovatīvu materiālu ražošanu, 
eksporta attīstību un importu 
aizvietojošu produktu ražošanu. 
Tāpat uzņēmums, sadarbojoties 

ar augstskolām, tostarp Rīgas 
Tehnisko universitāti un bizne-
sa augstskolu "Turība", sniedz 
praktiskas un teorētiskas zināša-
nas studentiem.

Pašvaldība augstu novērtē uzņē-
muma "Sakret" dāvinājumu un 
strādā  pie tā, lai unikālajai dā-
vanai atrastu piemērotāko vietu 
mūsu novadā, kur ģerbonis būtu 
apskatāms ikdienā.

14. jūlijā Liepājas Piejūras parkā tika noskaidroti labākie 
Latvijas skeitborda slalomisti divās disciplīnās – līniju 

slalomā un speciālajā slalomā. Latvijas čempionātā pulcējās 
vairāk nekā 30 dalībnieku, ieradās arī Latvijas labākie 

braucēji ar Jāni Kuzminu priekšgalā.
Pirmās sacensības notika līniju slalomā, kur konusi ir 

izvietoti taisnā līnijā ar vienādu attālumu starp tiem. Tad 
sekoja speciālais slaloms, kur konusi tiek izvietoti pamīšus. 
Sacensību laikā tika noskaidroti labākie slalomisti katrā no 
disciplīnām, taču par labākajiem savā grupā kļuva tie, kuri 

abās disciplīnās izcīnīja augstākos rezultātus.

Parādot labāko sniegumu abās disciplīnās, par Latvijas 
čempionu skeitborda slalomā 2018. gadā pārliecinoši kļuva 
pieredzējušais olainietis Jānis Kuzmins, vicečempiona titulu 

izcīnīja rīdzinieks Gustavs Gailītis, savukārt trešo vietu 
ieņēma liepājnieks Toms Dreiblats.

Sveicam mūsu sportistu ar panākumiem!

BŪVMAISĪJUMU RAŽOTĀJA "SAKRET" 
DĀVANA PAŠVALDĪBAI

LEPOJAMIES

Latvijas čempions skeitborda slalomā 
2018 – olainietis Jānis Kuzmins!

Olaines 2. vidusskolas stadionā 
būs iespēja piedalīties dažādās 
fitnesa nodarbībās – zumba, 
joga, pound fitness, Les Mills 
body combat, crossfit –, kā arī 
izmēģināt boksa un brīvās cīņas 
nodarbības. Varēsit iepazīt, kas 
ir sejas joga, un apmeklēt uztura 

meistarklasi "Kā piknikot veselī-
gi". Tāpat būs iespēja veikt dažā-
das veselības pārbaudes kopā ar 
MFD veselības centru. 
Pasākumi ir bez maksas! 

Vasaras fitnesa un veselības die-
nu organizē sporta studija "Ac-

tive" un Olaines Sporta centrs 
ES projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/062 
"Veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pasākumi Olai-
nes novada iedzīvotājiem no 
2017. gada līdz 2019. gadam" 
ietvaros.

Olaines novada pašvaldība ir saņēmusi dāvinājumu no būvmaisījumu ražotāja 
"Sakret" – unikālu no betona veidotu telpisku ģerboni, ko, svinot Latvijas valsts 

simtgadi, uzņēmums dāvināja katrai Latvijas pašvaldībai. 

REZERVĒ 11. AUGUSTU SAVĀ KALENDĀRĀ
UN PIEDALIES VASARAS FITNESA

UN VESELĪBAS DIENĀ!

Pasākumu programmai seko līdzi www.olainessports.lv un
www.facebook.com/aktivsOlainesnovads!

No kreisās: A.Vanags, A. Čmiļs, J. Grīnvalds
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mēs stāvam vēl pēc vēliem stariem
kā dunošs koks ar diviem zariem
mēs stāvam līdzsvaroti rāmi
viens otrā sulu pārliedami
tik skaisti pareizi un klusi
ir roka roku pazinusi
ir roka roku saņēmusi 
ir roka rokā ieaugusi
kā dunošs koks ar diviem zariem
uz rudeņiem 
uz pavasariem
/K. Skujenieks/

Olaines novada dome sveic DIMANTA kāzās
Imantu un Liliju Reiņus!

Laulība reģistrēta 1957. gada 29. decembrī Kandavas 
rajona Dzimtsarakstu birojā.

Olaines novada dome sveic ZELTA kāzās
Jāni Robertu un Olgu Alīsi Elksniekus!
Laulība reģistrēta 1968. gada 22. jūnijā Rīgas pilsētas 

Dzimtsarakstu birojā.

Pēteri un Ainu Ozolus! 
Laulība reģistrēta 1968. gada 13. jūlijā Jelgavas pilsētas 

Dzimtsarakstu birojā.

OLAINES NOVADA
PAŠVALDĪBAS IZSOLE

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu (zemi) dārzkopības 
sabiedrībā "Straume" Nr. 27, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines 
novadā, 0,0616 ha platībā (kadastra numurs 8080 023 0551).

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 2018. gada 11. septembrī plkst. 10.30 Olaines novada 
pašvaldības telpās, 2. stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, 

Olaines novadā. 

Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas 
oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Dalībnieku reģistrācija tiek 

pārtraukta 2018. gada 6. septembrī 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 dome ir pieņē-
musi lēmumu, kas paredz iespē-
ju dārzkopības kooperatīviem 
(DKS) daļu no koplietošanas 
zemes, kas šobrīd nav nepiecie-
šama DKS vajadzībām, nodot 
apakšnomā DKS biedriem.
Lai iznomātu daļu no DKS kop-
lietošanas zemes, DKS biedriem 
koplietošanas zemes pierobež-
niekiem jāvēršas sava DKS 
valdē ar lūgumu iznomāt daļu 
koplietošanas zemes. Pēc DKS 
valdes pozitīva lēmuma ir jā-
sagatavo visa nepieciešamā in-
formācija koplietošanas zemes 
nomas līguma grozījumiem un 
apakšnomas līgums, kurā iekļau-
jami šādi nosacījumi:
• apakšnomas termiņš nav il-

gāks par noslēgtā lauku ap-
vidus zemes nomas līguma 
termiņu (bet kopā ne ilgāk kā 
5 gadi);

• apakšnomas līgums stājas 
spēkā tikai pēc pašvaldības 

izpilddirektora rakstiska sa-
skaņojuma saņemšanas;

• apakšnomas līgumam kā pie-
likums pievienojams apakš-
nomā nododamās zemes 
gabala daļas izpildmērījuma 
plāna pielikums un apakš-
nomnieka-pierobežnieka ze-
mesgrāmatas izdruka;

• apakšnomā nodotā zemes 
gabala platība neietekmē 
citu dārzkopības sabiedrības 
īpašnieku vai nomnieku inte-
reses, tajā skaitā komunikā-
ciju (piebraucamie pievadce-
ļi, ūdens apgāde, melioratīvā 
sistēma (notekgrāvji); elek-
troapgāde, bērnu rotaļu lau-
kumi u. c.) lietošanu;

• apakšnomas līguma nomas 
maksu nosaka ar DKS bied-
ru kopsapulces lēmumu vai 
atbilstoši DKS statūtiem – ar 
valdes lēmumu;

• uz apakšnomas zemes atļauta 
būvniecības ieceres realizā-

cija – I grupas būvēm, saska-
ņojot būvniecības ieceri ar 
Olaines novada pašvaldības 
būvvaldi (saskaņā ar speciā-
lajiem būvnoteikumiem), ku-
ras pēc apakšnomas līguma 
izbeigšanās ir demontējamas 
par nomnieka vai apakšnom-
nieka līdzekļiem;

• DKS ir tiesības vienpusēji 
viena mēneša laikā izbeigt 
apakšnomas līgumu pirms 
termiņa, neatlīdzinot ne kāda 
rakstura zaudējumus, ja to 
pieprasa Olaines novada 
pašvaldība vai DKS, nosū-
tot rakstveida paziņojumu uz 
apakšnomas līgumā norādīto 
apakšnomnieka adresi vai  
e-pastu.

Papildu informācijai – Olaines 
novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas vadītājs Jānis Prūsis, 
e-pasts: janis.prusis@olaine.lv.

No 2018. gada 1. septembra 
Olaines novadā stāsies spēkā 
vienotais sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojuma 
tarifs 12,37 EUR/m3 bez pievie-
notās vērtības nodokļa (PVN).

Olaines novada dome 25. jūlijā 
pieņēma lēmumu par jaunu at-
kritumu apsaimniekošanas tari-
fu, jo no 2018. gada sākuma ir 
spēkā Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas (SPRK) 
padomes apstiprinātais atkritu-
mu poligona "Getliņi" apsaim-
niekotāja "Getliņi eko" sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pakal-

pojumu tarifs 40,92 eiro par ton-
nu (bez PVN), kurā iekļauts arī 
dabas resursu nodoklis (DRN). 
SPRK iesniegtais sadzīves atkri-
tumu apglabāšanas pakalpojumu 
tarifu projekts paredz arī turp-
māk tarifu izmaiņas sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pakal-
pojuma lietotājiem. Tarifu pieau-
gumu ietekmē arī degvielas cenu 
kāpums. 

Olaines novadā sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu īsteno paš-
valdības uzņēmums AS "Olaines 
ūdens un siltums". Ikvienai māj-
saimniecībai un juridiskai perso-

nai ir jābūt noslēgtam līgumam 
par atkritumu apsaimniekošanu.
Iedzīvotāji ir aicināti pēc iespē-
jas vairāk šķirot atkritumus. Šo-
brīd Olaines pilsētas teritorijā 
sadzīves atkritumu konteineru 
laukumos izvietoti arī šķirošanas 
konteineri papīram, kartonam 
un plastmasai un visos sadzīves 
atkritumu dalītās vākšanas punk-
tos ir izvietoti konteineri izlieto-
tajiem stikla iepakojumiem.

Šķirojot atkritumus, samazinās 
maksa par kopējiem sadzīves at-
kritumiem. Saudzē savu maciņu 
un apkārtējo vidi!

Olaines novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu grozīt dārzkopības kooperatīvo 
sabiedrību un dārzkopības biedrību noslēgtos lauku apvidus zemes nomas 

līgumus, piešķirot tiesības nodot zemi apakšnomā

Imants un Lilija Reiņi

Pēteris un Aina Ozoli 

Pirmo reizi Latvijā šī gada  
12. augustā kinoloģiskais klubs 
"Argus" sadarbībā ar Olaines 
novada domi rīkos visu suņu 
šķirņu nacionālo izstādi "Olai-
nes kauss". Aicinām suņu mīļus 
un draugus uz mūsu kopīgi radī-
tajiem svētkiem!
Jūs gaidīs aizraujoša un bagātīga 
pasākuma programma. Būs suņu 
vērtēšana ringos pie ekspertiem 
un dažādi konkursi: kostīmu – 
"Dāma ar sunīti" un "Džentlme-
nis ar suni"; "Jaunais hendlers" –  
divas vecuma grupas; pāru kon-
kurss un citi.
Ekspertīzi ringos veiks augsti 
novērtēti starptautiskās kategori-
jas eksperti.
Pasākuma svarīgākais brīdis būs 
Olaines novada domes galve-
nās balvas pasniegšana izstādes 
uzvarētājam. Tiks piešķirta arī 
skatītāju simpātijas balva visap-
burošākajam dalībniekam.
Gaidīsim!

Izstādes organizētāji – 
kinoloģiskais klubs "Argus"

NO SEPTEMBRA MAINĪSIES SADZĪVES 
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS TARIFS

JAUNUMS
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• Izlietot konkursa "Ģimenei drau-
dzīga pašvaldība 2017" naudas bal-
vu 10 000 EUR Jaunolaines bērnu 
rotaļu pilsētiņas izbūvei. 

• Apstiprināt Olaines novada paš-
valdības 2017. gada publisko pār-
skatu.

• Finansiāli atbalstīt meiteņu fut-
bola komandu dalību starptautis-
kajā futbola turnīrā "Kokkola Cup 
2018" Kokolā (Somijā) no 18.07. 
līdz 23.07., piešķirot biedrībai AFA 
"Olaine" 3000 EUR transporta izde-
vumu segšanai. 

• Finansiāli atbalstīt jauniešu fut-
bola komandu dalību starptautis-
kajā futbola turnīrā "Fragaria Cup 
2018" Prešovā (Slovākijā) no 02.07. 
līdz 06.07., piešķirot biedrībai AFA 
"Olaine" 2000 EUR transporta izde-
vumu segšanai. 

• Piešķirt vienreizējo materiālo pa-
līdzību R ģimenei sakarā ar dimanta 
kāzu jubileju. 

• Piešķirt finanšu līdzekļus sociālā 
dzīvokļa Kūdras ielā 21, Olainē, re-
montam.

• Piešķirt 2525 EUR Olaines pirms-
skolas izglītības iestādei "Zīle" ob-
jekta "Olaines PII "Zīle" vienkāršotā 
telpu atjaunošana" būvuzraudzībai.

• Piešķirt 31 268,97 EUR ārējā ap-
gaismojuma pārbūvei un apgaismo-
juma sistēmas uzlabošanai Olaines 
novadā.

• Atbalstīt dārzkopības koopera-
tīvās sabiedrības (turpmāk – DKS) 
"Aurora – Dārziņi 1" projektu "Kop-
lietošanas teritorijas apgaismojuma 
ierīkošana DKS "Aurora – Dārziņi 1"  
par kopējo summu 23 954,50 EUR 
ar pašvaldības līdzfinansējumu  
14 065,69 EUR.

• Atbalstīt DKS "VEF Baloži" 
projektu "Koplietošanas teritorijas 
apgaismojums DKS "VEF Baloži" 
6. un 7. sektorā" par kopējo summu 
48 477,40 EUR ar pašvaldības līdz-
finansējumu 38 781,92 EUR.

• Atbalstīt kooperatīvās dārzkopī-
bas sabiedrības (turpmāk – KDS) 
"Komutators" projektu "Par KDS 
"Komutators" ceļu remontu" par ko-
pējo summu 15 647,25 EUR ar paš-
valdības līdzfinansējumu 12 517,80 
EUR.

• Atbalstīt DKS "Rīts" projektu 
"DKS "Rīts" bērnu un jauniešu, kā 
arī citu vecuma grupu iedzīvotāju 
aktīvās atpūtas teritorijas labiekār-
tošana un ātruma vaļņu izbūve uz 
koplietošanas ceļa" par kopējo sum-
mu 14 944,90 EUR ar pašvaldības 
līdzfinansējumu 11 955,92 EUR.

• Atbalstīt KDS "Ezītis" projek-
tu "Ceļu renovācija KDS "Ezītis" 
koplietošanas teritorijā" par kopējo 
summu 17 759,41 EUR ar pašval-
dības līdzfinansējumu 14 166,21 
EUR.

• Atbalstīt DKS "Puriņi" projektu 
"DKS "Puriņi" koplietošanas iek-
šējo pievadceļu pie nekustamajiem 
īpašumiem 3. posma izbūve" par ko-
pējo summu 11 095,70 EUR ar paš-

valdības līdzfinansējumu 8455,99 
EUR.

• Atbalstīt DKS "Ziediņi" projektu 
"DKS "Ziediņi" koplietošanas iek-
šējo pievadceļu pie nekustamajiem 
īpašumiem 2. posma izbūve" par 
kopējo summu 6678,43 EUR ar paš-
valdības līdzfinansējumu 5312,52 
EUR.

• Piešķirt biedrībai "Grēnes – 
Sveņķu iela" projekta "Biedrības 
"Grēnes – Sveņķu iela" ceļa asfalta 
seguma izbūve Sveņķu ielā" īsteno-
šanai par kopējo summu 20 697,44 
EUR pašvaldības līdzfinansējumu 
7851,63 EUR. 

• Akceptēt SIA "Zeiferti" dalīb-
nieku ārkārtas sapulces 2018. gada  
13. jūnija lēmumu par SIA "Zeiferti" 
pamatkapitāla palielināšanu par 651 
966 EUR, izdarot naudas ieguldī-
jumu sabiedrības pamatkapitālā no 
pašvaldības budžeta, saņemot pretī 
651 966 daļas (ar nominālvērtī-
bu 1,00 EUR) ar mērķi attīstīt SIA 
"Zeiferti" pamatdarbību (centralizē-
tās siltumapgādes, ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu).

• Apstiprināt Olaines sadarbības 
teritorijas Civilās aizsardzības ko-
misijas nolikumu, kas saskaņots ar 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta 2018. gada 16. aprīļa raks-
tu Nr. 22-1.22/534 "Par Olaines 
sadarbības teritorijas Civilās aizsar-
dzības komisijas nolikumu". Grozīt 
Olaines novada domes 2018. gada  
28. februāra sēdes lēmumu "Par 
Olaines sadarbības teritorijas Civi-
lās aizsardzības komisijas sastāva 
apstiprināšanu" (4. prot., 25. p.), iz-
sakot Olaines sadarbības teritorijas 
Civilās aizsardzības komisijas sastā-
vu šādā redakcijā:
"Komisijas priekšsēdētājs – Andrejs 
Ence, Babītes novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
- Mārtiņš Bojārs, Mārupes 

novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs;

- Andris Bergs, Olaines 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs;

- Andrejs Kotovs, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 
Olaines daļas komandieris;

- Dmitrijs Novikovs, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 
5. daļas komandieris.

Komisijas locekļi:
- Andris Veidemanis, Babītes 

mežniecības Babītes nodaļas 
Zaķu apgaitas vecākais mežzinis;

- Aija Briede, Valsts policijas 
Rīgas reģiona pārvaldes Olaines 
iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas priekšnieka p. i.;

- Gunta Šmitiņa, Lielrīgas 
Reģionālās vides pārvaldes 
Piesārņojumu kontroles daļas 
vecākā inspektore;

- Jānis Rutkovskis, 
pulkvežleitnants, Zemessardzes 
17. kaujas atbalsta bataljona 
komandieris."

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsa-
vināmo nekustamo īpašumu "Tul-
pe" Nr. X, Rājumos. Piekrist, ka 

LR nepilsonis V. B. iegūst īpašumā 
zemi dārzkopības sabiedrībā (turp-
māk – d/s) "Tulpe" Nr. X, Rājumos, 
0,0678 ha platībā ar zemes lietoša-
nas mērķi – "Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve". Informēt V. B. par 
pienākumu pieteikties d/s "Tulpe" 
(pie valdes) kā jaunajam nekustamā 
īpašuma īpašniekam.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavi-
nāmo nekustamo īpašumu "Vīks-
nas" Nr. Y, Jāņupē. Piekrist, ka LR 
nepilsonis N. A. iegūst īpašumā 
zemi d/s "Vīksnas" Nr. Y, Jāņupē, 
0,0610 ha platībā ar zemes lietoša-
nas mērķi – "Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve". Informēt N. A. par 
pienākumu pieteikties d/s "Vīksnas" 
kā jaunajam nekustamā īpašuma 
īpašniekam. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavi-
nāmo nekustamo īpašumu "Zīles" 
Nr. Z, Vaivados. Piekrist, ka LR ne-
pilsonis V. Ļ. iegūst īpašumā zemi 
d/s "Zīles" Nr. Z, Vaivados, 0,0596 
ha platībā ar zemes lietošanas mērķi 
– "Individuālo dzīvojamo māju ap-
būve". Informēt V. Ļ. par pienākumu 
pieteikties d/s "Zīles" kā jaunajam 
nekustamā īpašuma īpašniekam. 

• Piekrist, ka LR nepilsonis I. Č. ie-
gūst īpašumā zemi d/s "Lazdas" Nr. 
M, Jāņupē, 0,059 ha platībā, kas sa-
skaņā ar Olaines pagasta teritorijas 
plānoto (atļauto) izmantošanu ir in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūve.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesī-
bas uz Olaines novada teritorijā at-
savināmo nekustamo īpašumu "M" 
Jaun olainē.  

• Neizmantot pirmpirkuma tie-
sības uz Olaines novada teritorijā 
atsavināmo nekustamo īpašumu "Ie-
viņa-99" Nr. K, Medemciemā. Pie-
krist, ka LR nepilsonis A. L. iegūst 
īpašumā zemi d/s "Ieviņa-99" Nr. K, 
Medemciemā, 0,0663 ha platībā ar 
zemes lietošanas mērķi – "Individu-
ālo dzīvojamo māju apbūve". Infor-
mēt A. L. par pienākumu pieteikties 
d/s "Ieviņa-99" kā jaunajam nekus-
tamā īpašuma īpašniekam. 

• Piekrist, ka Krievijas Federācijas 
pilsone G. I. iegūst īpašumā: zemi 
Torņa ielā C, Medemciemā, 0,1541 
ha platībā, kas saskaņā ar Olaines 
pagasta teritorijas plānoto (atļauto) 
izmantošanu ir individuālo dzīvo-
jamo māju apbūve; 1/37 domājamo 
daļu no zemes Torņa ielā, Medem-
ciemā, 1,4970 ha platībā, kas saska-
ņā ar Olaines pagasta teritorijas plā-
noto (atļauto) izmantošanu ir zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes no-
dalījuma joslā un ceļu zemes noda-
lījuma joslā.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavi-
nāmo ½ domājamo daļu no nekusta-
mā īpašuma "D 2" Pēterniekos.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavi-
nāmo nekustamo īpašumu "Tiltiņi" 
Nr. A. Piekrist, ka LR nepilsone A. 
P. iegūst īpašumā zemi "Tiltiņi" Nr. 
A, Stīpniekos, 0,0619 ha platībā ar 
zemes lietošanas mērķi – "Individu-
ālo dzīvojamo māju apbūve".

• Iznomāt J. A. ½ domājamo daļu 
no zemes gabala 0,0600 ha platībā 
d/s "Dzelmes" Nr. B, Jāņupē, noslē-
dzot vienošanos pie lauku apvidus 
zemes nomas līguma Nr. 262.

• Apstiprināt zemes Celtnieku 
ielā 1H, Olainē, 2000 kv. m platībā 
2018. gada 12. jūnija atsavināšanas 
izsoles protokolu. 
• Izbeigt 2009. gada 31. marta ne-
kustamā īpašuma – zemesgabala 
Zemgales ielā 33B, Olainē, – ze-
mes nomas līgumu, noslēgtu ar SIA 
"Westbūve", ar 2018. gada 30. jūni-
ju.

• Pagarināt 2008. gada 28. augusta 
līgumu par nedzīvojamo telpu nomu 
Zemgales ielā 31, Olainē, noslēgtu 
ar SIA “Silin”, uz desmit gadiem – 
līdz 2028. gada 31. jūlijam.

• Noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi zemes vienības daļai X, 
NĪLM kods 0501 – dabas pamatnes, 
parki, zaļās zonas un citas rekreā-
cijas nozīmes objektu teritorijas, ja 
tajās atļautā saimnieciskā darbība 
nav pieskaitāma pie kāda cita kla-
sifikācijā norādīta lietošanas mērķa, 
– 0,0344 ha platībā. Mainīt nekusta-
mā īpašuma "Pavasaris-OL" Viršos 
zemes vienībām nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi, kods 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība, uz šādiem 
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķiem (NĪLM): zemes vienībai 
4,9324 ha platībā:

• NĪLM kods 0501 – dabas pamat-
nes, parki, zaļās zonas un citas rek-
reācijas nozīmes objektu teritorijas, 
ja tajās atļautā saimnieciskā darbība 
nav pieskaitāma pie kāda cita klasi-
fikācijā norādīta lietošanas mērķa, – 
1,5839 ha platībā;

• NĪLM kods 1201 – ar maģistrāla-
jām elektropārvades un sakaru līni-
jām un maģistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes 
un ūdens cauruļvadiem saistīto būv-
ju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve – 1,0035 ha 
platībā;

• NĪLM kods 1101 – zeme dzelzce-
ļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 
– 2,3450 ha platībā;

zemes vienībai 1,4042 ha platībā:
• NĪLM kods 0501 – dabas pamat-
nes, parki, zaļās zonas un citas rek-
reācijas nozīmes objektu teritorijas, 
ja tajās atļautā saimnieciskā darbība 
nav pieskaitāma pie kāda cita klasi-
fikācijā norādīta lietošanas mērķa, – 
0,1425 ha platībā;

• NĪLM kods 1201 – ar maģistrāla-
jām elektropārvades un sakaru līni-
jām un maģistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes 
un ūdens cauruļvadiem saistīto būv-
ju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve – 0,3634 ha 
platībā;

• NĪLM kods 1101 – zeme dzelzce-
ļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 
– 0,8983 ha platībā.

• Atļaut atdalīt no nekustamā īpa-
šuma "S" Jaunolainē zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu L, izvei-
dojot to kā atsevišķu nekustamo 
īpašumu. Piešķirt zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu L nosaukumu: 
K. L. Noteikt zemes vienībai nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – da-
bas pamatnes, parki, zaļās zonas un 
citas rekreācijas nozīmes objektu te-
ritorijas, ja tajās atļautā saimniecis-
kā darbība nav pieskaitāma pie kāda 
cita klasifikācijā norādīta lietošanas 
mērķa, – 0,6 ha. 

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam "J" 
Pēterniekos un nekustamajam īpa-
šumam "Tulpe F" Rājumos. Noteikt 
šo nekustamo īpašumu lietošanas 
mērķus, adresi, plānoto adresi, ze-
mesgrāmatā reģistrējamos apgrū-
tinājumus. Īstenot zemes ierīcības 
projektus četru gadu laikā, projektē-
tās zemes vienības: kadastrāli uzmē-
rot; reģistrējot Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā; 
ierakstot zemesgrāmatā.

• Atcelt Olaines novada domes 
2017. gada 22. marta sēdes lēmumu 
"Par Olaines novada pašvaldības 
30.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 
114 "Par detālplānojuma apstipri-
nāšanu nekustamajiem īpašumiem 
"Vidzemnieki" (kadastra Nr. 8080 
014 0061) un "Ķikuti" (kadastra 
Nr. 8080 014 0051)" atcelšanu"  
(3. prot., 29. p.).

• Pieņemt iesniegto saistošo no-
teikumu Nr. SN6/2018 projektu 
"Par grozījumiem Olaines novada 
domes saistošajos noteikumos Nr. 
SN2/2018 "Par Olaines novada paš-
valdības budžetu 2018. gadam"".
Saistošie noteikumi Nr. SN6/2018 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas.

• Noteikt sociālā dzīvokļa statusu 
dzīvoklim Stacijas ielā 34, Olainē. 
Noslēgt īres līgumu ar V. L. par soci-
ālā dzīvokļa dzīvojamajām telpām. 

• Ierādīt vietu sociālajās istabās 
Zemgales ielā 31, Olainē, trim per-
sonām – I. B., D. S. I. un I. L.

• Uzņemt PA "Olaines Sociālais 
dienests" Sociālās aprūpes centrā  
J. K. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavi-
nāmo nekustamo īpašumu "Lazdas" 
Nr. T, Jāņupē. Piekrist, ka LR ne-
pilsonis P. P. iegūst īpašumā zemi 
"Lazdas" Nr. T, Jāņupē, 0,0692 ha 
platībā ar zemes lietošanas mērķi – 
"Individuālo dzīvojamo māju apbū-
ve". 

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

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒS PIEŅEMTIE LĒMUMI (JŪNIJS)

AA (anonīmo alkoholiķu) 
grupas "Dzīve" sapulces 

notiek ceturtdienās  
plkst. 18.30, Olainē, 

Zemgales ielā 31, 
trešajā stāvā (ieeja pa 
centrālajām durvīm).  

Precīzāka informācija pieejama 
www.aa.org.lv 

sadaļā "Sapulces" vai zvanot 
uz tālr. 27575866.
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Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines Domes Vēstis". 
Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: marite.ruja@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 67146026, 27838129.

Pasākumi Olaines novadā augustā

Olaines Mežaparka estrādē 
skaistākajā laikā, kad daba mūs 
iepriecina ar smaržīgiem vasaras 
ziediem, zilām debesīm, kur pa 
retam aizskrien kāda balta mā-
koņu aitiņa, ar sauli, kura dāvā 
siltumu, 2018. gada 21. jūlijā 
notika pasākums "Jaundzimušo 
svinīga reģistrācija". Kopā ar 
vecākiem bijām uzaicinājuši 99 
Olaines novada jaundzimušos 
bērniņus (40 meitenītes un 59 
puisīšus), kuri piedzimuši gadā, 
kad Latvija svin sava valstisku-
ma simtgadi, – no 2018. gada 
1. janvāra līdz 30. jūnijam. No 
99 mazuļiem 29 ir pirmdzimtie, 
48 – otrās atvases, 16 – trešie 
bērniņi, 2 – ceturtie, 3 – piektie 
bērniņi un viens ir devītais bērns 
ģimenē. Kopā ar māmiņām, tē-
tiem, radiem un draugiem bija 
ieradušies 69 mazuļi.

Olaines novada domes priekš-
sēdētājs Andris Bergs apsveica 
bērniņu vecākus ar īpašo no-
tikumu viņu dzīvē – mazuļa 
piedzimšanu – un katram jaun-
dzimušajam pasniedza īpašu 

dāvanu: Latvijas amatnieku kal-
tu 925 proves sudraba monētu 
prasmīgu meistaru darinātā ozol-
koka kastītē ar iegravētu bērna 
vārdu, dzimšanas datiem, Olai-
nes novada logo, kā arī sirsnīgu 
apsveikuma vēstuli jaundzimu-
šajam un vecākiem. Šī dāvana ir 
stiprinājums bērniņa dzīves ceļā, 
kas aizsācies Latvijas simtgadē, 
pamudinājums mīlēt un novēr-
tēt savu zemi, atgādinājums, ka 
ikviens ir svarīgs. Īpašu dāvanu 
saņēma mazās Marijas vecāki, 
kuriem Marija ir devītais bērniņš 
ģimenē.
 
Jaundzimušos un viņu vecākus, 
radus un draugus pasākumā prie-
cēja bērnu vokālais ansamblis 
"Olaines cālīši" skolotājas Aijas 
Liepiņas vadībā. Visa pasāku-
ma garumā par svētku noskaņu 
rūpējās lācītis un princese. Pēc 
pasākuma svinīgās daļas bija ko-
pīga fotografēšanās, ziepju bur-
buļu atrakcijas un balonu palai-
šana gaisā kā sveiciens saulītei, 
kura mazajiem bērniem palīdz 
izaugt lieliem.

Vēlam, lai bērniņi aug mīlestī-
bas un saules apspīdēti, loloti, 
izglītoti, lai pietiek pacietības un 
izturības, audzinot viņus par la-
biem cilvēkiem!

I. Brence,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

JAUNDZIMUŠIE OLAINES NOVADĀ

KAD KAS KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

03.08. plkst. 22.00 Brīvdabas kino seanss – kinofilma "Bille" Olaines Mežaparka estrādē

04.08. plkst. 14.00 Koncerts "Draudzības vainags" Olaines Mežaparka estrādē

11.08. plkst. 14.00 "Jāņupes varavīksne" Jāņupē

11.08. plkst. 19.00 Koncerts "Ziņģējam to ziņģi" ar grupām 
"Lauku muzikanti" un "Karakums" Olaines Mežaparka estrādē

12.08. Kapusvētki Olaines novadā

12.08. plkst. 14.00 Radoša darbošanās bērniem Jaunolaines Kultūras namā un stadionā

17.08. plkst. 12.00 Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta atklāšana Jelgavas ielā 5

18.08. plkst. 12.00 Amatierteātru festivāls Jaunolaines Kultūras namā

24.08. plkst. 18.30 Simtgades prāta spēļu kauss Jaunolaines Kultūras namā

25.08. Olaines novada Jauniešu diena Olaines Mežaparkā

26.08. plkst. 15.00 "Country dienai 5 gadi" – kopdejas, koncerts un  
balle ar grupu "Dakota" Olaines Mežaparka estrādē

31.08. plkst. 20.00 Mežezera akustiskās mūzikas koncerts ar "Rahu The Fool"  
un Miku Straumi Pie Jaunolaines Mežezera

IZSTĀDES

Izstāde apskatāma 
no 14.08. Allas Tiščenko gleznu izstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Izstāde apskatāma 
no 21.08. Arheoloģisko izrakumu izstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)

11.08. Fitnesa un veselības diena Olaines 2. vidusskolas stadionā

19.08. Latvijas velosvētki Olainē Olaines novadā

Augusta otrdienās 
plkst. 18.00 Velosacensības "Bērni uz riteņiem" Olaines 2. vidusskolas stadionā

Atkarībā no spēļu grafika Olaines novada minifutbola čempionāts Olaines stadionā

IZGLĪTĪBA

07.08. plkst. 16.30 Humoristisku uzvedumu iestudēšanas darbnīca "Skeču vasaras studija" Olaines bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā  
Kūdras ielā 16

11.08. Ekskursija pa Medemciemu (plašāka informācija, zvanot: 22057669) Medemciemā, pie veikala IK "Tituls"

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

Ja vēlaties saņemt "Olaines 
Domes Vēstis" savā 

pastkastītē, tad piesakieties 
pakalpojuma saņemšanai! 

Pieteikuma forma pieejama 
www.olaine.lv un klātienē 

uz vietas pašvaldībā 
(Zemgales ielā 33, Olainē, un 
Meža ielā 2, Jaunolainē) un 
Gaismu bibliotēkā (Gaismas 
ielā 1-1, Gaismās, Stūnīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma 
numuri elektroniskā formātā 

(sākot no 2006. gada) ir 
atrodami www.olaine.lv. 

Olaines
Domes Vēstis

i n f o r m a t ī v s  i z d e v u m s

Saņem

pa pastu!


	_GoBack

