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Olaines novada pašvaldības
informatīvs bezmaksas izdevums

Olaines domes vēstis
● 2. lpp.

● 3. lpp.

● 4. lpp.

Viesturs Liepa:
“Pie mums siltumapgāde
netika pārtraukta nekad”

SIA “OlainMed”
Iepazīsti cilvēkus, kuri
strādā tev blakus

Brīvā laika pavadīšanas
iespējas bērniem un
jauniešiem

Aktualitātes īsumā
• Pēc divu gadu neatlaidīgām
pārrunām ar VAS “Latvijas Valsts
ceļi” pašvaldība ir panākusi ceļa
zīmju Nr. 519 un Nr. 520 uzstādīšanu uz valsts vietējās nozīmes
autoceļa V12 Jāņupes ciema teritorijā. Uzstādītās ceļa zīmes apzīmē apdzīvotas vietas sākumu un
apdzīvotas vietas beigas. Braukšanas ātrums ceļa posmos, kas
apzīmēti ar iepriekšminētajām
ceļa zīmēm, saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem ir 50 km/h.
Atsevišķos autoceļa V12 posmos noteikts braukšanas ātrums
70 km/h.
• Līdz 2019. gada 31. jūlijam
paredzēts veikt dubulto virsmas apstrādi pašvaldības grants
ceļiem: autoceļam “Dzintari –
Ansbaudas” posmā no mājām
“Dzintari” līdz Ezīša ciemam
aptuveni 0,8 km garumā, kā arī
uz pašvaldības autoceļa “Rīgas
apvedceļš–Birznieki–Jaunolaine”  posmā starp valsts autoceļu
A5 un A8 1 km garumā. Virsmas
apstrādes tehnoloģiju paredzēts pielietot arī pašvaldības
ceļa “Rīgas apvedceļš–Virši” 850
metru gara posma asfaltbetona
seguma remontam. Informējam,
ka šajos posmos sakarā ar izmantoto tehnoloģiju pēc darbu
veikšanas uz laiku tiks ierobežots braukšanas ātrums.
“Dubultā virsmas apstrāde”  
nozīmē, ka tiek veidots divreiz
apstrādāts ceļa segums ar bitumenu un šķembām. Segums ir
pielīdzināms asfaltam. Līdz ar to
tiks nodrošināti komfortablāki
dzīves apstākļi gar šiem ceļiem
dzīvojošajiem, kā arī ērtāka
braukšana autovadītājiem.
• Notiek būvdarbi divu pirmsskolas grupu izveidei – Olaines 2. vidusskolas sākumskolas
korpusā (Skolas ielā 1, Olainē)
un bijušajās Olaines pagasta
pārvaldes telpās (Meža ielā 2,
Jaunolainē), kurās pēc remonta
pabeigšanas būs viena pirmsskolas grupa un telpas   Olaines

1. vidusskolas struktūrvienības
“Olaines sākumskola” vajadzībām.
• Turpinās maģistrālo ūdens
apgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbi Krasta ielā,
Jaunolainē, Olaines novadā,
realizējot
Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda projektu
“Ūdenssaimniecības
attīstība
Jaunolaines lielciemā, III kārta”
(Nr. 5.3.1.0/17/I/009).
• Turpinās darbi Rūpnīcu ielā.
Šobrīd notiek demontāžas darbi
un sagatavošanās darbi komunikāciju izbūvei. Būvdarbus objektā plānots pabeigt līdz 2020.
gada jūnijam.
• Olaines stadionā (Zeiferta
ielā 4, Olainē) uzsākti futbola
laukuma paplašināšanas darbi.
Tika demontēts esošais futbola
laukuma segums, un tiek paplašināta un koriģēta esošā futbola
laukuma pamatne atbilstoši Latvijas Futbola federācijas (LFF)
prasībām – 110 m x 73 m. Pašvaldības un LFF sadarbības projekta ietvaros LFF uzstādīs jaunu
sintētiskā futbola laukuma segumu, bet pašvaldība izbūvēs jaunas ģērbtuves un uzlabos laukuma apgaismojumu. Paredzams,
ka jaunais futbola laukuma segums tiks ieklāts līdz augusta
sākumam. Uz šo laiku stadions
apmeklētājiem  ir slēgts.
• Olaines 2. vidusskolas pagalmā pēc garāžu demontāžas plānots izveidot stāvlaukumu, kas
būs brīvi pieejams skolas darbiniekiem un apmeklētājiem,
kā arī stadiona apmeklētājiem.
Savukārt pie veikala “Elvi” tiek
atjaunots segums trotuāram.
• Plānots atjaunot daļu no cietajiem segumiem bērnudārzu
“Dzērvenīte” un “Ābelīte” iekšpagalmos. Daudzīvokļu māju
iekšpagalmu segumu atjaunošana 2019. gadā paredzēta Sta-

cijas ielā 24, Olainē un Meža ielā
4/6, Jaunolainē.
• Zemgales ielas posmā no
Rīgas ielas līdz Zemgales un
Zeiferta ielas krustojumam tika
veikta asfaltbetona seguma
virskārtas ieklāšana. Plānots,
ka līdz jaunā mācību gada sākumam Zeiferta un Zemgales
ielas krustojumā tiks veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas,
ieviešot mini rotācijas apli. Paredzams, ka šīs izmaiņas atvieglos
satiksmes plūsmu, īpaši rīta un
vakara stundās, kad satiksme
šajā krustojumā ir intensīvāka,
kā arī uzlabos kopējo satiksmes
drošību, kas ir svarīgi, ņemot
vērā tuvumā esošās izglītības
iestādes.
• Līdz augusta beigām AS
“Olaines ūdens un siltums” turpinās īstenot Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda   līdzfinansēto
projektu (Nr. 4.3.1.0/17/A/079)
siltuma pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Olaines pilsētā. Turpināsies maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas
darbi.

Sports
• No 5. līdz 7. jūlijam Jelgavā
norisināsies VIII Latvijas jaunatnes olimpiāde. Kopumā olimpiādē piedalīsies ap 3000 jauno
sportistu no visas Latvijas, kuri
sacentīsies 29 sporta veidos.
Olaines novadu pārstāvēs 26
sportisti tādos sporta veidos kā
mākslas vingrošana, brīvā cīņa,
jātnieku sports un futbols.
2. jūlijā norisināsies pēdējā atlases spēle futbolā jauniešiem.
Uzvaras gadījumā Olaines novada dalībnieku skaits palielināsies
vēl par 18 sportistiem. Sekojiet
olimpiādes aktualitātēm līdzi
www.olainessports.lv.
Vēlam uzvaras mūsu
sportistiem!

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs
Juris Pūce vizītē Olainē

S

akarā ar plānoto administratīvi teritoriālo reformu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pašvaldībās organizē konsultācijas, apspriežot
reformas variantus konkrētajās
pašvaldībās ar attiecīgo pašvaldību deputātiem.
Pēc VARAM iecerēm, reforma
būtiski neietekmēs Olaines
novadu, tas turpinās pastāvēt, taču novada robežas tiks
grozītas, nedaudz palielinot
novada teritoriju – pievienojot teritorijas daļu no Ķekavas
novada. Tādējādi tiks izpildīta
likuma prasība par pašvaldības
vienotu robežu, izveidojot vienotu Olaines novada teritoriju.
Kā zināms, pašlaik Olaines novada teritorija sadalīta divās daļās,
kurām nav kopīgas robežas.
14. jūnijā J. Pūce kopā ar ministrijas pārstāvjiem prezentēja
Olaines novada domes deputātiem četrus Olaines novada robežu grozīšanas variantus. Divi
no tiem ir vienkāršāk īstenojami,
jo tie mazāk skar iedzīvotājus

Ķekavas teritorijā, divi sarežģītāki. Sarunas gaitā parādījušies arī
piedāvājumi par kombinētiem
risinājumiem.
Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs, paužot pašvaldības viedokli, izrādījis atbalstu administratīvi teritoriālajai
reformai ar nosacījumu, ka tiktu
ieviestas korekcijas saskaņā ar
telpiskās plānošanas principiem
un loģiski saplānota pakalpojumu saņemšana iedzīvotājiem.
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija solīja izskatīt
Olaines novada domes deputātu izteiktus priekšlikumus.
Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Latvijas teritoriju
paredzēts iedalīt 35 pašvaldībās
(uz šo brīdi Latvijā ir 119 pašvaldības). VARAM uzskata, ka jaunais modelis palīdzēs novadiem
sekmīgāk attīstīties un mazinās
pašreizējo nevienlīdzību, kad
lielai daļai pašvaldību trūkst
naudas, lai īstenotu savas funkcijas. Izmaiņas iecerēts ieviest
no 2021. gada.

Olaines Kultūras centra
Gaismu bibliotēkai – 40
No 1988. gada bibliotēkā strādā
un to vada Guna Gabrāne, kura
par ilggadēju un godprātīgu
darbu Olaines novada
iedzīvotāju bibliotekārajā
apkalpošanā un ieguldījumu
novadpētniecības darbā
2019. gada maija domes sēdē
apbalvota ar Atzinības rakstu.
Sveicam svētkos!
Plašāku rakstu lasiet
www.olaine.lv.
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Pilsētas pamati
Ikdienā nemanāmā ikvienas pilsētas daļa – komunālās saimniecības infrastruktūra – ir viens no būtiskākajiem
attīstības nosacījumiem. Par to, kā neatkarības gados ir tapuši šie Olaines pamati, – saruna ar Viesturu Liepu

Kā nonācāt darbā pašvaldībā?
Atsaucos uz sludinājumu avīzē.
Biju beidzis Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti, kur
studēju tautsaimniecības plānošanu. Biju arī izmēģinājis spēkus
biznesā, taču tie bija visai nestabili un mainīgi laiki. Ņemot vērā,
ka jau bija izveidojusies ģimene
un 1996. gadā piedzima otrais
bērns, nolēmu, ka gribu kaut ko
prognozējamāku, mierīgāku. Lai
gan arī pašvaldībā, it īpaši jau
komunālās saimniecības jomā,
nekāda miera osta nebija, jo tajā
laikā viss tikai sāka veidoties.
Nesen bija izveidots pašvaldības
uzņēmums “Olaines ūdens un
siltums”, kas pamazām sāka realizēt dzīvē pašvaldības lēmumus
komunālās saimniecības jomā.
Diezgan radošs process – nebija
nedz regulējuma, nedz regulatora, kurš šo jomu pārraudzītu.
Ko no tiem laikiem atceraties
kā lielāko izaicinājumu?
To, ka nevienam nebija naudas. Ne pašvaldībai, ne uzņēmumiem, kuriem pakalpojumi
jānodrošina, ne iedzīvotājiem,
kuri tos izmanto. Cits citam nemaksāja, un ne jau iedzīvošanās

Vai viņi kādreiz palika bez
siltuma?
Nē, Olaine ir viena no tām Latvijas pašvaldībām, kur siltuma padeve nekad netika pārtraukta.
Jāņem vērā, ka deviņdesmitajos
iedzīvotāju maksātspēja bija tik
zema, ka politiķiem nekas cits
neatlika, ka pieskaņot tarifus
šai maksātspējai. Tāpēc komunālajām saimniecībām visā Latvijā tas bija izdzīvošanas laiks,
nerunājot jau par investīcijām
un modernizāciju, kas ļautu
būt ekonomiskākiem. Tas nāca
daudz vēlāk.
Ar ko sākās modernizācija?
Nozīmīgs pavērsiens bija 2003.
gads, kad gazificēja Olaines
pilsētu un uzbūvējām jauno
katlumāju. Šobrīd domājam arī
par iespējamu alternatīvu – izbūvējot šķeldas katlu, mēs varētu nodrošināt divus enerģijas
avotus, kas ļautu saimniekot vēl
efektīvāk. Novada teritorijā šķeldas katli jau vēsturiski ir bijuši un
strādā arī tagad, bet gāzes vads
(Jaunolainē, Gaismās) varētu tikt
izbūvēts šogad. Te gan ir jābūt
uzmanīgiem un jāplāno investīcijas, ņemot vērā cenu svārstības dažādiem enerģijas resursiem – lielā interese par šķeldas
izmantošanu tās cenu četru
gadu laikā ir divkāršojusi. Tāpēc
plānojam savu attīstību tā, lai
nebūtu atkarīgi tikai no viena
resursa. Vai – no viena piegādātāja. Brīvajā tirgū mums tagad ir
izvēle, piemēram, dabasgāzes
piegādē šogad esam izraudzījušies “Latvenergo” piedāvājumu,
nevis “Latvijas gāzi”.
Kopumā jāsaka, ka mūsdienīgi
enerģijas piegādes risinājumi un
energoefektivitāte ir bijusi un
paliek viena no mūsu prioritātēm. Tas attiecas gan uz enerģijas ražošanu, kur dažādojam re-

sursus, uz enerģijas piegādi, kur
ir notikuši un turpinās apjomīgi
siltumtīklu rekonstrukcijas darbi, gan arī uz gala patērētājiem,
ko panākam, siltinot daudzdzīvokļu namus.
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Kādā līmenī ir siltumenerģijas
un ūdenssaimniecības
pakalpojumu cenas
Olainē, salīdzinot ar citām
pašvaldībām?
Olaines pilsētā tarifi ir salīdzinoši zemi, pagasta teritorijā Jaun
olainē un Gaismās – augstāki.
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Cik sen strādājat ar
komunālajiem jautājumiem?
Olaines novada pašvaldībā sāku
strādāt jau 1996. gadā – vispirms
biju izpilddirektors, tad vairākus
gadus vadīju pašvaldības finanšu daļu. Pēc tam tiku pārcelts uz
uzņēmumu “Olaines ūdens un
siltums”, kur strādāju arī šobrīd.

nolūkā, bet vienkārši tāpēc, ka
nebija ko maksāt. Atceros, no
rītiem bieži vien ar bažām braucu uz darbu un vēroju katlumājas skursteni – kūp vai nekūp…
Jo mazutu dažkārt varējām
atļauties iepirkt vienai dienai.
Diezgan liels stress – līdzīgi kā
ilgstoši braukt ar auto, kam jau
sen deg sarkanais degvielas indikators. Tikai pašvaldības gadījumā jāņem vērā, ka šajā nosacītajā automašīnā “brauca” vairāk
nekā 10 tūkstoši cilvēku, kurus
atstāt bez siltuma nedrīkst.
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zņēmumu “Olaines ūdens
un siltums” un “Zeiferti” valdes loceklis Viesturs Liepa ar
komunālās saimniecības jautājumiem Olainē strādā jau vairāk
nekā 20 gadus. Atjaunotajā Latvijā daudzām pašvaldībām bija
jāsaskaras ar izaicinājumu sabalansēt plānos iedzīvotāju makus
un salīdzinoši lielās izmaksas
par siltumenerģiju, ko ražoja
ne pārāk efektīvas katlumājas.
Savu darba gaitu sākumā ar to
saskārās arī V. Liepa, kurš šodien
ar lepnumu var teikt: “Pie mums
siltumapgāde netika pārtraukta
nekad.” Ar V. Liepas līdzdalību
šajos gados realizēti daudzi apjomīgi komunālās saimniecības
modernizācijas projekti, kas ļauj
Olainei vienlaikus būt pievilcīgai
pilsētai gan dzīvošanai, gan uzņēmējdarbībai.

ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmā, kā arī notekūdeņu attīrīšanā. Šobrīd ar pašvaldības
finansējumu realizējam vairākus projektus novadā – daļu
no ciematiem pieslēdzam pilsētas ūdens un kanalizācijas
sistēmām. Piemēram, Pārolainē
šāds projekts tuvojas noslēgumam. Liela apjoma projekts
norit Jaunolainē, kurai ir atsevišķa ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, nākotnē sekos
ūdensapgādes sistēmas izveidošana Medemciemā.
Turpināsim arī namu siltināšanu
un siltumtīklu rekonstrukciju.
Jāsaka, ka komunālās saim
niecības kvalitāte un efektivitāte, kas ikdienā nav īpaši pamanāma lieta, patiesībā ir būtisks
faktors novada attīstībai.

Iedzīvotāju atsaucība
siltināšanai ir augusi?
Tiklīdz parādās labie piemēri,
un tādi mums ir vairāki, tā cilvēku interese par siltināšanu aug.
Jo izmaksas par siltumu pareizi
nosiltinātā namā, kas nozīmē
arī logu nomaiņu, jumta siltināšanu, pagraba pārsegumu siltināšanu un apkures sistēmas
renovāciju, ļauj siltumenerģijas
patēriņu samazināt par aptuveni
50%. Pēdējo gadu laikā mēs šim
jautājumam pieejam sistemātiski – ar pašvaldības atbalstu ir izveidots dienests, kas nodarbojas
tikai ar siltināšanas programmu
realizāciju. Ja pirmās nosiltinātās mājas bija dažu cilvēku lielas
iniciatīvas rezultāts, tad šobrīd
jau tas ir sistemātisks ikdienas
darbs. Par laimi, aizvien vēl ir
pieejams “Altum” līdzfinansējums 50% apmērā.

Tas pamatā saistīts ar realizācijas apjomu, jo Olaines pilsētas
aptuveni 13 tūkstoši iedzīvotāju
un industriālā zona ir izvietoti
salīdzinoši kompaktā teritorijā.
Tas ir vērā ņemams enerģijas,
ūdenssaimniecības pakalpojumu patērētājs, kas samazina pakalpojumu pašizmaksu un līdz
ar to arī tarifus. Plašā teritorijā,
kur iedzīvotāji dzīvo izkliedēti,
cena vienmēr būs augstāka. Te
labs piemērs ir ūdens un kanalizācijas pakalpojumi, ko izmanto
Olainē esošās ražotnes, to lielais
patēriņš ļauj mums samazināt
tarifu arī iedzīvotājiem.
Kuri vēl ir pieminami kā
lielākie darbi komunālās
saimniecības attīstībā?
Līdz 2009. gadam apjomīgas
Eiropas Savienības fondu investīcijas tika ieguldītas pilsētas

Jūs esat audzis Olainē. Kādu
atceraties pilsētu, teiksim,
astoņdesmitajos gados?
Jā, esmu dzimis Olainē, faktiski –
olainietis otrajā paaudzē. Tagad
gan dzīvoju Salaspilī, taču vienmēr esmu sevi uzskatījis un uzskatu par Olaines cilvēku.
No pirmsneatkarības gadiem
Olaine man palikusi atmiņā kā
ļoti jauka vieta dzīvošanai un
laika pavadīšanai ārpus skolas.
Tad gan bija pavisam cits skats
uz dzīvi, kā jau tas ir 8, 15 vai 18
gados. Noteikti jāpiemin Olaines
1. vidusskola, kas ielika labu pamatu turpmākajām studijām un,
pēc manām domām, joprojām ir
augstā līmenī.
Kurā virzienā redzat Olaines
attīstību?
Noteikti ir jāizmanto tas potenciāls, ko sniedz industriālā zona.
Jo tas ir ne tikai jautājums par
nodokļiem, darbavietām un, iespējams, arī lielāku iedzīvotāju
koncentrāciju, bet arī jautājums
par komunālo pakalpojumu izmaksām. Jo lielāki būs patērētāji, jo zemāka būs cena visiem.

Ūdens un siltuma patēriņa apjoms
Ūdens patēriņš Olaines pilsētā
vidēji mēnesī (m3)
Industriālo patērētāju
grupas īpatsvars, %
54000
24
Siltumenerģijas patēriņš Olaines pilsētā
vidēji mēnesī (MWh)
Apkures periodā
Ārpus apkures perioda
7400
1250

Ūdens patēriņš Jaunolainē un Stūnīšu ciemā
kopā vidēji mēnesī (m3)
Industriālo patērētāju
grupas īpatsvars, %
6295
3,5
Siltumenerģijas patēriņš Jaunolainē un
Stūnīšu ciemā kopā vidēji mēnesī (MWh)
Apkures periodā
Ārpus apkures perioda
1960
387
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Olaines novada uzņēmējs

Iepazīsti cilvēkus, kuri strādā tev blakus

Inna Kuzņecova – galvenā grāmatvede. Veselības centrā strādā jau 24 gadus, olainiete. Pēc
darba ar prieku dodas uz dārzu,
kurā aug neparastas tomātu
šķirnes, īpaši lolotas zemenes un
neskaitāmi ziedi. Tie izdaiļo dārzu no agra pavasara līdz vēlam
rudenim. Visvairāk Innai patīk
lavandas un rozes – to smarža
dārzā ir kā saules stars no saulainajiem Francijas dienvidiem.
Jānis Klievēns – medicīnas direktors, ķirurgs. Veselības centrā strādā 23 gadus, olainietis.
Poliklīnikā pārzina katru stūri,
katru krēslu un ierīci, pārzina
inženiertīklu atzarojumus labāk

Diana Paradovska – klientu
apkalpošanas dienesta vadītāja.
Veselības centrā strādā 11 gadus,
olainiete. Pazīst gandrīz katru
Olaines iedzīvotāju, uzmundrina un iedvesmo, ir atsaucīga un
smaidīga. Tiek galā ne tikai ar
cilvēku emocijām, bet arī ļoti sarežģītām uzskaites un norēķinu
sistēmām. Darbs ar cilvēkiem,
kuri cieš sāpes un jūtas satraukti, nav viegls. Vienmēr vajadzīga
pacietība, iejūtība un īpaša empātija. Pēc darba, lai atjaunotu

PIEREDZES

par inženieriem un aizstāv novada iedzīvotāju intereses visās
ar veselības aprūpi saistītajās
valsts institūcijās. Pārnākot mājās, aizrautīgi pļauj zāli un tādējādi mēro vairākus kilometrus.
Smējās, ka tas lieliski atbrīvo no
stresa un gandrīz aizvieto sporta
zāli, kuru Jānis apmeklē vismaz
trīs reizes nedēļā.

Uzņēmums: SIA “OlainMed”
Valdes priekšsēdētāja: Viktorija Zefīrova-Tačinska
Direktore, valdes locekle: Darja Cvetkova
Medicīnas direktors, valdes loceklis:
Dr. Jānis Klievēns
Darbības joma: veselības aprūpes pakalpojumi
Darbinieku skaits: vairāk par 55

roces. Bet, ja draudzenēm vajag
jaunu frizūru vai manikīru, palīdzēs ar pārvērtībām dažu stundu laikā.

“OlainMed”
komanda veltīs
visus spēkus
pacientu aprūpei

līdzsvaru un enerģiju, Diana
sporto. Viņa nodarbojas ar riteņbraukšanu un peldēšanu, kā
arī piedalās sacensībās. Aizraušanos ar sportu un veselīgu dzīvesveidu pārņēmušas arī abas
Dianas meitas un dēls. Izaicinājums – riteņbraucēju maratons
kopā ar bērniem. Diana prot arī
pīt grozus un veidot smalkas ap-
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ā gada 12. jūlijā, pašā vasaras
vidū, kad iedzīvotāji bauda silto laiku un pavada katru
brīvo brīdi dārzā vai pludmalē,
notiks Olaines novada poliklīnikas “OlainMed” atklāšana pēc
rekonstrukcijas. Patiesībā gan to
nevar dēvēt par īstu atklāšanu, jo
veselības centrs rekonstrukcijas
laikā nav bijis slēgts ne dienu un
sarežģītajos apstākļos ārsti un
citi speciālisti turpināja sniegt
medicīnisko palīdzību. Centra
valdes priekšsēdētāja Viktorija
Zefirova-Tačinska izsaka visiem
speciālistiem pateicību par izturību, palīdzību un iejūtību.
Runājot par poliklīniku, cilvēki
atceras ārstus, medmāsas un
sarežģītas medicīniskās ierīces.
Arī šoreiz jāuzslavē “OlainMed”
mediķi un modernais aprīkojums, taču raksts iepazīstinās ar
izcilajiem organizatoriem, kuri
parasti paliek otrajā plānā. Viņi
strādā tepat blakus, katram ir
sava aizraušanās, ģimene, pienākumi, bet visus vieno vēlme
palīdzēt pacientiem un lepnums
par savu iestādi.
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Svetlana Žeimate – dienas stacionāra māsa. Veselības centrā
strādā 26 gadus. Dienas stacionāru “OlainMed” pacienti nevar
iedomāties bez Svetlanas. Viņas
veiktās injekcijas un citas procedūras ir kā maigs pieskāriens. Ja
pastāvētu nominācija par iejūtīgāko un izpalīdzīgāko cilvēku
centrā (iespējams, pat visā Olainē), tā būtu Svetlana. Brīvajā laikā Svetlanai patīk adīt bērniem.
Tā ir īpaša meistarība – adīt bez
šuvēm, piemeklēt speciālus diegus un radīt maigus, siltus adījumus, kas piemēroti bērniem.
Kad nācās pievērst papildu uzmanību savai veselībai, Svetlanai radās aizraušanās ar ziediem.

Gribējās, lai apkārt augtu daudz
krāšņu ziedu. Svetlana saprata,
ka zeme ir gan fiziska, gan garīga rehabilitācija. Iegremdējot
zemē rokas, rodas sirds un dvēseles miers. Darbs dārzā palīdz
atslābt, mazina trauksmi un uzlabo miegu.
Darja Cvetkova – izpilddirektore. Strādā “OlainMed” divus gadus, Olaines patriote. Mūsdienīga, aktīva un enerģiska vadītāja.
Neticami īsā laikā veicināja radikālas izmaiņas veselības centra
darbā, rūpējoties par jaunu speciālistu piesaisti un mūsdienīga
aprīkojuma iegādi. Vadītājas
darbs nenovēršami ir saistīts ar
pārmaiņām un izaicinājumiem.
Uzsākot darbu “OlainMed”,
Darja pati sev par pārsteigumu
sāka gleznot impresionistu stilā – emocionāli un spilgti. Darja

saka: “Dažreiz ir nepieciešams
pieslēgt iztēli, lai varētu atrisināt kādu sarežģītu situāciju un
rast neparastu pieeju visai parastām lietām. Gleznošana palīdz pārslēgties un paskatīties uz
situāciju ar citām acīm no malas,
pieslēgt radošo dzirkstelīti, kā
arī saglabāt līdzsvaru starp darbu un ģimeni, kur pašreiz aug
divas atvases.” Ar savu piemēru
viņa iedvesmo apkārtējos, un
mēs visi esam gatavi ķerties pie
otiņas, iet kalnos un iekarot visas
virsotnes pēc kārtas.
Romāns Cvetkovs – saimniecības un iepirkumu dienesta
vadītājs. Strādā “OlainMed” divus gadus, Olaines patriots no
Latgales. Nosvērts un mazrunīgs, darītājs, īsts saimnieks. Par
tādiem cilvēkiem kā viņš saka:
“Desmit reizes pārmērīs un pārbaudīs.” Pateicoties viņa neatlaidībai, veselības centrs pārvarēja
visas rekonstrukcijas neērtības,
panākot mierīgus risinājumus
neskaidrās situācijās un nodrošinot nepārtrauktu medicīnisko
ierīču darbību. Mājās nodarbojas ar “kreatīvo saimniecību”.
Nesen no vasaras mājas vecajiem jumta dēļiem ir tapušas stalažas mantu glabāšanai garāžā.
Romāns stāsta: “Man patīk rast
iespēju dot mantām otro elpu.”
Laika atpūtai nav, aizbraukt
uz dzimto pusi sanāk diezgan
reti. Kad izdodas aizbraukt un
paslēpties no sakariem, “Facebook” un citiem sociālajiem tīkliem, visu laiku velta zvejošanai.
“OlainMed” komanda veltīs visus savus spēkus gan pacientu
aprūpei, gan iedvesmai pievērsties veselīgam dzīvesveidam
tepat – Olaines veselības centrā
“OlainMed”.  

Šā gada 11. jūnijā Olaines novadā tika atklāts
aktīvās atpūtas parks “Owake”

P

laši apmeklētajā pasākumā
ikviens interesents bez maksas varēja izmēģināt savus spēkus uz veikborda un SUP dēļa, kā
arī iesaistīties cita veida aktivitātēs. Vietējie uzņēmēji bija sarūpējuši plašu galda spēļu klāstu,
tostarp novusu un galda futbolu, kā arī ikviens apmeklētājs tika
iepriecināts ar svaigi pagatavotiem burgeriem.
Veikbords ir ūdens sporta veids,
kura laikā sportists, turoties pie

striķa, slīd pa ūdens virsmu. Attīstot braukšanas iemaņas, par
neatņemamu šī sporta veida
sastāvdaļu kļūst akrobātisku triku veikšana ar ūdenī novietotu
konstrukciju palīdzību un arī bez
tās. Veikbords apvieno vairāku
citu sporta veidu elementus:
braukšanas princips aizgūts no
ūdensslēpošanas, savukārt balansēšana uz dēļa ir aizgūta no
snovborda, skeitborda, kā arī šī
sporta veida vecākā brāļa – sēr-

finga. Pēdējo piecu gadu laikā
veikbords ir ieguvis īpaši lielu
popularitāti un tiek uzskatīts
par vienu no vispopulārākajiem
ūdens sporta veidiem.
Savukārt braukšana ar SUP dēli
ir aktivitāte, ar kuru var nodarboties visa vecuma gribētāji, neuztraucoties par traumu
gūšanu. Nosaukums “SUP” ir
saīsinājums no “stand up paddle” – tas ir plats un gana stabils
dēlis ar airi, kuru ūdenssporta

un aktīvās atpūtas cienītāji izvēlas kā lielisku veidu atpūtai uz
ūdens, kad tā virsma ir gluda vai
viļņaina. No malas var šķist, ka
šis sporta veids neprasa spēku,
taču, izbraucot apli un sajūtot
dēli, ikviens sapratīs, ka tas ir
lielisks veids, kā uzturēt sevi formā – uzlabot asinsriti, elpošanu,
stiprināt muskuļus, kā arī uzlabot koordināciju.
Projekts “Olaines veikparka izveide” tiek īstenots ar mērķi

izveidot aktīvās atpūtas parku.
Projekta pieteikums sagatavots
un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Pierīgas
partnerība” sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas
2014.–2020. gadam izsludinātajā
projektu konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam
pasākumā “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju”.
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Olaines novadā

Brīvā laika pavadīšanas iespējas
bērniem un jauniešiem
Jūlijs

Pasākumu laiki un vietas var mainīties! Aicinām jaunākās aktualitātes un citu informāciju meklēt Olaines novada
pašvaldības un tās iestāžu tīmekļvietnēs: Olaines jauniešu centrs “Popkorns” – www.olainesjauniesiem.lv
Olaines Kultūras centrs – www.olaineskultura.lv, Olaines Sporta centrs – www.olainessports.lv
Olaines Vēstures un mākslas muzejs – www.olainesmuzejs.lv, Olaines novada pašvaldība – www.olaine.lv

Pasākums

Norises laiks

Norises vieta

Mērķauditorija

Kontakti

Nometnes bērniem un jauniešiem
Radošuma nometne
“Kājām gaisā”

3. jūlijs–6. jūlijs

Jaunolaines Kultūras nams

Bērni un jaunieši vecumā
no 7 līdz 11 gadiem

A. Bērziņa, 26604431

Diennakts nometne
“Detektīvs Kalmess 2019”

7. jūlijs–13. jūlijs

Kalmes, Olaines novads

Bērni un jaunieši vecumā
no 9 līdz 15 gadiem

E. Lūse, 29104093

Ekonometne “Pēddzinis”

22. jūlijs–28. jūlijs

Apšuciema skola,
Apšuciems, Engures novads

Bērni un jaunieši vecumā
no 11 līdz 14 gadiem

M. Senčurova, 26704146
sencurova@yandex.ru

Diennakts nometne “Vasaras
Bībeles skola – Kosmoss”

28. jūlijs–1. augusts

Kalmes, Olaines novads

Bērni vecumā no
9 līdz 12 gadiem

O. Lūsis, 26403676

Gleznošanas meistarklase skvērā

Jūlijs, vairāk info
www.olainesjauniesiem.lv

Popkorna skvērs

Jaunieši vecumā
no 13 līdz 25 gadiem

popkorns@olaine.lv, 24337287

Aplikācijas darbnīca (darbs ar
dažādiem materiāliem)

2. jūlijs plkst. 13.00

BJSAC “Olaks”

Bērni un jaunieši vecumā
no 5 līdz 15 gadiem

I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Lasīšanas veicināšanas
programma “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija 2019”

3. jūlijs–31. decembris

Olaines bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa,
Jaunolaines bibliotēka

Ikviens interesents
no 5 gadu vecuma

M. Gasparoviča, S. Jēgermane
R. Jansone, 67963445
jaunoalines.bibl@olaine.lv

Ziepju gatavošanas
meistarklase

4. jūlijs plkst. 13.00

BJSAC “Olaks”

Bērni un jaunieši vecumā
no 7 līdz 17 gadiem

I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Stikla apgleznošanas darbnīca

9. jūlijs plkst. 13.00

BJSAC “Olaks”

Bērni un jaunieši vecumā
no 5 līdz 15 gadiem

I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Tematiska izstāde un vārdu
spēles “Jūras zeme Latvija”

10. jūlijs–23. jūlijs
Vārdu spēles 16. jūlijā
plkst. 13.00

Gaismu bibliotēka

Bērni vecumā
no 11 līdz 13 gadiem

G. Gabrāne, 26566037

Zīmēšanas darbnīca
“Jūras dzīvnieku pasaule”

11. jūlijs plkst. 13.00

BJSAC “Olaks”

Bērni un jaunieši vecumā
no 5 līdz 17 gadiem

I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Bērni gatavo!
Veselīgo našķu diena

15. jūlijs plkst. 14.00

Klientu apkalpošanas
centrs “Gaismas”

Bērni un jaunieši vecumā
no 7 līdz 16 gadiem

B. Meldere, 67931164, 25708263
biruta.meldere@soc.olaine.lv

Aplikācijas darbnīca (darbs ar
dažādiem materiāliem)

16. jūlijs plkst. 13.00

BJSAC “Olaks”

Bērni un jaunieši vecumā
no 5 līdz 15 gadiem

I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Glītrakstīšana –
“Senā latviešu rakstība”

18. jūlijs plkst. 13.00

BJSAC “Olaks”

Bērni un jaunieši vecumā
no 5 līdz 17 gadiem

I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Filca atslēgu piekariņu
gatavošana

23. jūlijs plkst. 13.00

BJSAC “Olaks”

Bērni un jaunieši vecumā
no 7 līdz 17 gadiem

I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Literatūras izstāde un tematiska
rotaļa “Atrodi mīļus radījumus!”

24. jūlijs–2. augusts
Rotaļu pēcpusdiena
30. jūlijā plkst. 13.00

Gaismu bibliotēka

Bērni vecumā
no 7 līdz 13 gadiem

G. Gabrāne, 26566037

Fotosesija ar pašu gatavotām
maskām

25. jūlijs plkst. 13.00

BJSAC “Olaks”

Bērni un jaunieši vecumā
no 5 līdz 17 gadiem

I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Veloekskursija
“Iepazīsti Olaines novadu”

27. jūlijs

Sākums pie Olaines
Vēstures un mākslas muzeja

Ikviens interesents

M. Ribickis, 22057669
maris.ribickis@olaine.lv

Lasīšanas zibakcija

Jūlijs, vairāk info
www.olainesjauniesiem.lv

Popkorna skvērs

Jaunieši vecumā
no 13 līdz 25 gadiem

popkorns@olaine.lv
24337287

Filmu un multiplikācijas filmu
skatīšanās

30. jūlijs plkst. 13.00

BJSAC “Olaks”

Bērni un jaunieši vecumā
no 5 līdz 17 gadiem

I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Radošās darbnīcas un izglītojošas aktivitātes

Kultūras un izklaides pasākumi

Sporta aktivitātes
Slackline un āra spēļu vakars

Jūlijs, vairāk info
www.olainesjauniesiem.lv

Popkorna skvērs

Jaunieši vecumā
no 13 līdz 25 gadiem

popkorns@olaine.lv, 24337287

Izzinoša foto un labo darbu
orientēšanās spēle
“Iepazīsti novadu”

4. jūlijs plkst. 14.00

Klientu apkalpošanas
centrs “Gaismas”

Bērni un jaunieši vecumā
no 10 līdz 16 gadiem

B. Meldere, 67931164; 25708263
biruta.meldere@soc.olaine.lv

Latvijas jaunatnes olimpiāde

5. jūlijs–7. jūlijs

Jelgava

Atkarībā no izvēlētā un pieteiktā
sporta veida

M. Broka-Švarca
sports@olaine.lv

Sporta diena

26. jūlijs plkst. 13.00

BJSAC “Olaks”

Bērni un jaunieši vecumā
no 5 līdz 15 gadiem

I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv

“Vasaras sporta klubs –
novusa spēle”

29. jūlijs plkst. 14.00

Klientu apkalpošanas
centrs “Gaismas”

Bērni un jaunieši vecumā
no 10 līdz 17 gadiem

B. Meldere, 67931164, 25708263
biruta.meldere@soc.olaine.lv

Olaines domes vēstis • 5

Pasākums
Stilizētu vēja zvanu
gatavošana
Ekskursija “Šaursliežu dzelzceļa
līnijas Olaines kūdras purvā”
Zīmēšanas darbnīca
“Mandalu krāsošana”
Fotosesija ar pašu
gatavotām maskām
Darbnīca – veidošana
no plastilīna un plastikas
Stikla apgleznošanas
darbnīca
Šūšanas meistarklase
“Ciku, caku”
Dusmu kontroles spēle
“Četri ceļi uz mieru”
Lekcija “Tetovējums – mode
vai personības iezīme”
Zīmēšanas darbnīca
Ballīte “Karaokes talants”

Norises laiks

Norises vieta
Mērķauditorija
Radošās darbnīcas un izglītojošas aktivitātes
Bērni un jaunieši vecumā
1. augusts plkst. 13.00
BJSAC “Olaks”
no 7 līdz 17 gadiem
Sākums pie Olaines
3. augusts
Ikviens interesents
Vēstures un mākslas muzeja
Bērni un jaunieši vecumā
6. augusts plkst. 13.00
BJSAC “Olaks”
no 5 līdz 17 gadiem
Bērni un jaunieši vecumā
8. augusts plkst. 13.00
BJSAC “Olaks”
no 5 līdz 17 gadiem
Bērni un jaunieši vecumā
15. augusts plkst. 13.00
BJSAC “Olaks”
no 5 līdz 17 gadiem
Bērni un jaunieši vecumā
16. augusts plkst. 13.00
BJSAC “Olaks”
no 5 līdz 15 gadiem
Klientu apkalpošanas
Bērni un jaunieši vecumā
20. augusts plkst. 13.00
centrs “Gaismas”
no 12 līdz 17 gadiem
Bērni un jaunieši vecumā
20. augusts plkst. 13.00
BJSAC “Olaks”
no 7 līdz 17 gadiem
Olaines Pieaugušo
21. augusts
Ikviens interesents
izglītības centrs
Bērni un jaunieši vecumā
25. augusts plkst. 13.00
BJSAC “Olaks”
no 5 līdz 17 gadiem
29. augusts plkst. 14.00

Klientu apkalpošanas centrs
“Gaismas”

Bērni un jaunieši vecumā
no 12 līdz 17 gadiem

Kontakti
I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv
M. Ribickis, 22057669
maris.ribickis@olaine.lv
I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv
I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv
I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv
I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv
B. Meldere, 67931164, 25708263
biruta.meldere@soc.olaine.lv
I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv
R. Babra, pic@olaine.lv
I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv
B. Meldere,
67931164, 25708263
biruta.meldere@soc.olaine.lv

Olaines novads –
ģimenei draudzīga
pašvaldība
Augusts

Kultūras un izklaides pasākumi
Karaokes vakars
Mazākumtautību kolektīvu
koncerts
Spēle un filma
“Drošais ceļš uz mājām”
Filmu un multiplikācijas
filmu skatīšanās
Olaines novada
Jauniešu diena
Balto blūžu un kreklu ballīte

Augusts, vairāk info
www.olainesjauniesiem.lv

Popkorna skvērs

Jaunieši vecumā
no 13 līdz 25 gadiem

popkorns@olaine.lv
24337287

3. augusts plkst. 14.00

Olaines Mežaparka estrāde

Ikviens interesents

V. Jansone, 29143922

27. augusts plkst. 13.00

BJSAC “Olaks”

30. augusts plkst. 13.00

BJSAC “Olaks”

31. augusts

Olaines Mežaparks

I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv
I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv
A. Kalniņa
agnese.kalnina@olaine.lv

1. septembris

Jaunolaines stadions

Bērni un jaunieši vecumā
no 7 līdz 17 gadiem
Bērni un jaunieši vecumā
no 5 līdz 17 gadiem
Jaunieši vecumā no
13 līdz 25 gadiem
Bērni un jaunieši vecumā
no 6 līdz 18 gadiem

Popkorna skvērs

Jaunieši vecumā no
13 līdz 25 gadiem

Olaines 2. vidusskolas
stadions

Bērni līdz 12 gadu vecumam

Popkorna skvērs

Jaunieši vecumā no
13 līdz 25 gadiem

popkorns@olaine.lv
24337287
M. Broka-Švarca
sports@olaine.lv
popkorns@olaine.lv
24337287
B. Meldere,
67931164, 25708263
biruta.meldere@soc.olaine.lv
I. Lejniece, 67965662
iveta.lejniece@soc.olaine.lv
M. Broka-Švarca
sports@olaine.lv

A. Bērziņa, 26604431

Sporta aktivitātes
Pārgājiens jauniešiem
“Stāvu augstāk”
Velosacensības
“Bērni uz riteņiem”
Joga

Augusts, vairāk info
www.olainesjauniesiem.lv
Katru augusta otrdienu, vairāk
info www.olainessports.lv
Augusts, vairāk info
www.olainesjauniesiem.lv

Sacensības šautriņu mešanā
“Mērķis”

6. augusts plkst. 13.00

Klientu apkalpošanas
centrs “Gaismas”

Bērni un jaunieši vecumā
no 10 līdz 17 gadiem

Sporta diena

23. augusts plkst. 13.00

BJSAC “Olaks”

Bērni un jaunieši vecumā
no 5 līdz 15 gadiem

31. augusts

Olaines Mežaparks

Jaunieši no 13 gadu vecuma

Datums tiks precizēts
www.olainessports.lv

Olaines 2. vidusskolas
stadions

Ikviens interesents
no 14 gadu vecuma

Sporta aktivitātes Olaines novada
Jauniešu dienas ietvaros
Olaines novada amatieru
čempionāts volejbolā
“Divi pret divi”

M. Broka-Švarca
sports@olaine.lv
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Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (maijs)
Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā
"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā
• Izstrādāt Olaines novada teritorijas
plānojuma 2018.–2030. gadam
pilnveidoto redakciju.
• Izveidot Valsts un pašvaldības
vienoto klientu apkalpošanas centru
Olaines novadā (turpmāk – Vienotais
klientu apkalpošanas centrs). Noteikt
Vienotā klientu apkalpošanas centra
pakalpojumu sniegšanas vietu iestādē
“Olaines novada pašvaldība” – Zemgales
ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Nodrošināt Olaines novada pašvaldības
līdzfinansējumu: ne mazāk kā 30% jeb
4286 eiro apmērā no Vienotā klientu
apkalpošanas centra izveidošanas
izmaksām; ne mazāk kā 15% jeb
150 eiro apmērā ik mēnesi no valsts
budžeta dotācijas apmērā Vienotā
klientu apkalpošanas centra uzturēšanas
izmaksām. Atvērt Vienoto klientu
apkalpošanas centru Olaines novadā
2019. gada 1. oktobrī. Iesniegt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā pieteikumu valsts budžeta
dotācijas saņemšanai Vienotā klientu
apkalpošanas centra izveidošanai un
uzturēšanai.
• Izdarīt Olaines novada domes
2019. gada 30. janvāra sēdes lēmuma
“Par Olaines novada pašvaldības
administrācijas – iestādes “Olaines
novada pašvaldība” darbinieku
amata sarakstu un darba samaksas
(mēnešalgas) apstiprināšanu”
pielikumā Nr. 1 šādus grozījumus:
likvidēt nodaļā “Kanceleja” (17. ieraksts)
amatu “Apkopējs (pagastā)”; likvidēt
nodaļu “Olaines pagasta pārvalde” un
(51. ieraksts) amatu “Olaines pagasta
pārvaldes APIC vadītājs”. Lēmums
stājas spēkā 2019. gada 25. jūnijā. Uzdot
pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt:
1) nepieciešamo ārējo/iekšējo normatīvo
aktu grozījumu izstrādi un iesniegšanu
domē apstiprināšanai;
2) dokumentu pieņemšanu un
izsniegšanu Olaines novada
pašvaldības aģentūras “Olaines
Sociālais dienests” klientu
apkalpošanas punktā. Uzdot Olaines
novada pašvaldības aģentūras
“Olaines Sociālais dienests” direktorei
pārvietot klientu apkalpošanas punkta
“Jaunolaine” darbiniekus uz telpām
“Zeiferti” Jaunolainē un informēt
novada iedzīvotājus par pakalpojuma
saņemšanas vietu un laiku.
• Apbalvot ar Olaines novada domes
Atzinības rakstu Olaines Kultūras
nama vidējās paaudzes deju kolektīva
“Janita” vadītāju Anitu Precinieci par
ieguldīto darbu deju kolektīva attīstībā,
profesionālu un godprātīgu darbu un
ieguldījumu Olaines novada kultūras
dzīvē.
• Apbalvot Olaines 1. un 2. vidusskolas
12. klases absolventus un klases
audzinātājus, Olaines Mūzikas un

mākslas skolas izglītības programmu
absolventus un viņu mācību priekšmeta
skolotājus ar grāmatām 15 eiro vērtībā
(Olaines 1. vidusskolai – 630 eiro, Olaines
2. vidusskolai – 345 eiro, Olaines Mūzikas
un mākslas skolai – 495 eiro), kurās
ir pateicības ieraksts par sekmīgiem
izglītības rezultātiem Olaines novada
pašvaldības izglītības iestādēs un
ārpusskolas aktivitātēs Olaines novadā.
Apbalvot ar Pateicības rakstu un
piemiņas grāmatu 15 eiro vērtībā katra
Olaines 1. un 2. vidusskolas 12. klases
absolventa, kura sekmes ir labas un
teicamas, vecākus (Olaines
1. vidusskolai – 270 eiro, Olaines
2. vidusskolai – 60 eiro).
• Pieņemt zināšanai AS “Olaines ūdens
un siltums” un SIA “Zeiferti” 2018. gada
pārskatus par periodu no 2018. gada
1. janvāra līdz 31. decembrim.
• Uzdot AS “Olaines ūdens un
siltums” valdei izvērtēt SIA “Zeiferti”
organizatoriskās un ekonomiskās
apvienošanās procesa iespējas
(AS “Olaines ūdens un siltums”
pievieno SIA “Zeiferti”, abu sabiedrību
apvienošanas rezultātā pievienojamās
sabiedrības SIA “Zeiferti” tiesības un
pienākumi pāriet iegūstošajai sabiedrībai
AS “Olaines ūdens un siltums”).
• Piedalīties Rīgas plānošanas reģiona
un Latvijas lauku tūrisma asociācijas
“Lauku ceļotājs” īstenotajā projektā un
garantēt, ka Olaines Vēstures un mākslas
muzejs kā pašvaldības iestāde piedalīsies
projektā, kā ietvaros tiks īstenots Olaines
Vēstures un mākslas muzeja “Pirmā
pasaules kara vēstures izziņas maršruta
turpinājums” ar kopējām attiecināmajām
izmaksām 31 871 eiro, no kurām ES
finansējums ir 27 090,35 eiro, t. i., 85%
no kopējām attiecināmajām izmaksām,
un Olaines Vēstures un mākslas muzeja
līdzfinansējums ir 4780,65 eiro, t. i., 15%
no kopējām attiecināmajām izmaksām.
Paredzēt 2020. gada Olaines Vēstures un
mākslas muzeja budžetā līdzfinansējumu
4780,65 eiro apmērā projekta “Latvijas–
Igaunijas kopīgā militārā mantojuma
tūrisma produkts” īstenošanai.
• Ar 2019. gada 1. septembri noteikt
mācību maksu kā vecāku daļēju
līdzfinansējumu Olaines Mūzikas un
mākslas skolas profesionālās ievirzes
programmās izglītojamajiem:
• bērnam – 15 eiro mēnesī;
• daudzbērnu ģimenes bērnam –
7,50 eiro mēnesī;
• vienas ģimenes otrajam bērnam, ja
skolā mācās divi bērni, – 7,50 eiro
mēnesī;
• maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes
bērnam – 7,50 eiro mēnesī.
• Apstiprināt noteikumus
Nr. NOT6/2019 “Par personas datu
aizsardzības pārkāpumu atklāšanas,
izmeklēšanas un ziņošanas kārtību”.

Izveidot Olaines novada pašvaldības
Fizisko personu personas datu
aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas
komisiju šādā sastāvā: datu aizsardzības
speciālists, SIA “Datu aizsardzības
pakalpojumi” pārstāvis Uldis Sīpols;
pašvaldības izpilddirektora vietniece
Kristīne Matuzone; Īpašuma un juridiskās
nodaļas juriste Aiva Leja; datorsistēmu
un datortīklu administratore Inguna
Vainute.
• Izbeigt 2015. gada 29. decembra
nomas līgumu par nekustamo īpašumu
Meža ielā 2, Jaunolainē, ar 2019. gada
3. jūniju. Uzdot Olaines pagasta
pārvaldes APIC vadītājai pieņemt
nomas telpas (ar visiem piederumiem
un labiekārtojumu) no Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas
Reģionālā centra un abpusēji parakstīt
pieņemšanas–nodošanas aktu. Iznomāt
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta Rīgas Reģionālajam centram
Veselības ielā 7, Olainē, uz 10 gadiem
(no 2019. gada 3. jūnija): telpas
otrajā stāvā 140,05 kv. m platībā un
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
8009 002 0514 daļu 50 kv. m platībā.
Noteikt no 2019. gada 3. jūnija šādu
nomas maksu mēnesī par 1 kv. m: par
telpām – 1,20 eiro un PVN, tai skaitā
telpu uzkopšana; par zemi – 0,50 eiro un
PVN. Noteikt no 2020. gada 1. janvāra
šādu nomas maksu mēnesī par
1 kv. m: par telpām – 2,20 eiro un PVN,
tai skaitā telpu uzkopšana; par zemi –
0,50 eiro un PVN. Uzdot SIA
“Zemgales 29” valdes priekšsēdētājai
nodrošināt nomas telpu Veselības ielā
7, Olainē, ikdienas uzkopšanu, tostarp
par telpu uzkopšanu iesniegt ikmēneša
rēķinu pašvaldībā apmaksai.
• Atsavināt publiskā izsolē pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu –
zemi: dārzkopības sabiedrībā (d/s)
“Liepkalnes-1” Nr. 22, Jāņupē, Olaines
pagastā, 0,0607 ha platībā (kadastra
numurs 8080 020 1034); d/s “Jaunība”
Nr. 119, Stīpniekos, Olaines pagastā,
0,0507 ha platībā (kadastra numurs
8080 018 0252); d/s “VEF-Baloži” Nr. 464,
Medemciemā, Olaines pagastā,
0,0456 ha platībā (kadastra numurs
8080 002 1575); starpgabalu “Komcelt”
Stūnīšos, Olaines pagastā, 0,0541 ha
(kadastra numurs 8080 001 0301). Izsoles
noteikumi pieejami www.olaine.lv.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma
“Līdumu karjers” Olaines pagastā nomas
zemes daļas 0,3500 ha platībā nomas
tiesību izsoles protokolu. Noteikt SIA
“Prima Pick” pienākumu līdz 2019. gada
6. jūnijam noslēgt zemes nomas līgumu
ar pašvaldību.
• Slēgt īstermiņa zemes nomas līgumu
par “Līdumu karjera” Olaines pagastā
zemes daļas 0,0050 ha nomu ar SIA
“Artben” un noteikt: nomas termiņu
no 2019. gada 1. jūnija līdz 2019. gada

30. septembrim; nomas maksu mēnesī
30,00 eiro un PVN; nomnieka tiesības uz
nomas zemes novietot I kategorijas būvi
(vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka,
kuras apbūves laukums nav lielāks par
25 kv. m), saskaņojot būves novietošanu
ar būvvaldi; nomnieka pienākumu:
pēc īstermiņa nomas līguma termiņa
izbeigšanās (2019. gada 30. septembris)
atbrīvot nomas zemi no nomnieka
mantām; zemes nomas laikā uzstādīt
atkritumu konteineru un nodrošināt uz
nomas zemes tīrību un kārtību.
• Izdarīt 2010. gada 30. aprīļa līgumā
“Par medību tiesībām” grozījumus un
noslēgt vienošanos pie 2010. gada
30. aprīļa līguma “Par medību tiesībām”
ar biedrību mednieku klubu “Mārupes
bebrs”.
• Piekrist pieņemt no SIA “M.I.A.HAUS”
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
infrastruktūru (piebraucamos
ceļus (ielas), gājēju ietves un āra
apgaismojumu (īpašumu kopums)):
pēc tās izbūves un pieņemšanas
ekspluatācijā, pēc aktualizācijas Valsts
zemes dienesta Kadastra reģistrā un
inženierkomunikāciju ierakstīšanas
zemesgrāmatā, ja SIA “M.I.A.HAUS” veiks
visas nepieciešamās darbības zemes
ierīcības projekta nekustamā īpašuma
“Pūres” Jaunolainē izstrādei un izveidos
jaunu pastāvīgu nekustamo īpašumu
(zemesgabalu) ar lēmumā noteikto
infrastruktūru (inženierkomunikācijām/
inženierbūvēm), kas kā vienots
nekustamais īpašums tiks nodots
pašvaldībai bez atlīdzības pēc lēmuma
nosacījumu izpildes. Uzlikt par
pienākumu SIA “M.I.A.HAUS” iesniegt
pašvaldībā detalizētu informāciju
par lēmumā noteiktās infrastruktūras
izbūves termiņu (ne ilgāk kā piecu
gadu laikā), infrastruktūras apjomu
un prognozējamo kopējo izbūves
darbu summu. Uzdot SIA “Zeiferti”
pieņemt īpašumā no SIA “M.I.A.HAUS”
izbūvētās inženierkomunikācijas
(maģistrālo ūdensapgādi, kanalizāciju un
siltumtīklus).
• Nodibināt ceļa servitūtu
(reālservitūtu) uz pašvaldībai piederošas
zemes Ezītī.
• Turpināt detālplānojuma izstrādi
nekustamajiem īpašumiem “Mazirbītes”
un “Vistiņu ceļš” (Jaunolainē). Apstiprināt
jaunu darba uzdevumu detālplānojumu
izstrādei.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektus
trīs nekustamajiem īpašumiem Akācijas
ielā.
• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma
“Vizbuļi-2” Nr. X zemes vienību un
nekustamā īpašuma “Vizbuļi-2” Nr. Y
zemes vienību vienā nekustamajā
īpašumā ar zemes vienības kopējo,

Turpinājums 7. lpp.
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Svarīgi, noderīga informācija
Vēlētāju ierosinātu likumprojektu
parakstīšana iesniegšanai Saeimā
Centrālā vēlēšanu komisija vietnē
www.cvk.lv ir publicējusi informāciju par
parakstu vākšanu par šādām Centrālajā
vēlēšanu komisijā reģistrētajām vēlētāju
iniciatīvām:
1) Grozījums likumā “Par nekustamā
īpašuma nodokli” – parakstu vākšana notiek par likumprojektu neaplikt
ar nekustamā īpašuma nodokli vienu
Latvijas fiziskās personas īpašumā esošu nekustamo īpašumu, kurā tā deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo, kā arī šim
nekustamajam īpašumam piekritīgo
zemes platību pilsētās un ciemos līdz
1500 m², bet viensētās – līdz 2 ha. Parakstu vākšana notiek līdz 24.05.2020.;
2) Likums par 2012. gada 8. novembra
likuma “Grozījumi likumā “Par tautas
nobalsošanu, likumu ierosināšanu
un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu. Parakstu vākšana notiek līdz
19.09.2019.
Balsstiesīgie Latvijas pilsoņi no 18
gadu vecuma var parakstīties par šīm
iniciatīvām:
• portālā latvija.lv/pv (ar internetbankas
autentifikācijas līdzekļiem, ar eID vai
eParaksta karti; internetbankā – bez
maksas; ar drošu e-parakstu – nepieciešams karšu lasītājs (ja nav datorā –
e-paraksta cena);
• pašvaldībā (Zemgales ielā 33, Olainē)
– tiesības apliecināt vēlētāju parakstus ir Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai

Turpinājums no 6. lpp.
aptuveno platību 0,1135 ha. Piešķirt
vienotu adresi apvienotajai zemes
vienībai un ar to funkcionāli saistītām
ēkām “Vizbule X”, Jāņupe, Olaines
pagasts, Olaines novads, LV-2127.

Inārai Brencei (pirmdienās no plkst.
10.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 19.00,
ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
un no 13.00 līdz 18.00) un bāriņtiesas
priekšsēdētājai Irēnai Vilnerei (pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 un no
13.00 līdz 18.00, ceturtdienās no plkst.
9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00);
pakalpojums pieejams bez maksas;
darba laiki pieejami https://www.cvk.
lv/pv/apliecinataji/92;
• pie zvērināta notāra – 2,84 eiro, ja
veidlapu izdrukā un aizpilda vēlētājs;
12,32 eiro, ja veidlapu sagatavo un aizpilda notārs.
Parakstoties pašvaldībā vai pie notāra,
jāuzrāda pase vai personas apliecība.
Lai likumprojektu/Satversmes grozījumu
projektu iesniegtu Saeimā, tas jāparaksta
1/10 balsstiesīgo pilsoņu.
Satversmē paredzēta likumdošanas procedūra – vēlētāju ierosinātu likumprojektu parakstīšana iesniegšanai Saeimā
notiek Centrālās vēlēšanu komisijas pārraudzībā.
Parakstīšanās vietu adreses, darba
laiki, informācija par parakstu vākšanas
kārtību – www.cvk.lv, cvk@cvk.lv,
tālr. 67322688; notāru saraksts –
www.latvijasnotars.lv; jautājumi par
parakstīšanās e-pakalpojumu –
portals@vraa.gov.lv, tālr. 67502757;
jautājumi par e-parakstīšanos –
eparaksts@eparaksts.lv, tālr. 67018989.
organizāciju vai jauniešu centru darbībā”
projekta “Proti un dari!”
Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā.
• Nolemts neizmantot pirmpirkuma
tiesības uz sešiem nekustamajiem
īpašumiem.

• Sakarā ar dimanta kāzu jubileju
piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību
ģimenei X.

• Noslēgt lauku apvidus zemes nomas
līgumu par zemesgabala d/s “Ostinieks”
Nr. X, Stīpniekos, iznomāšanu G. V. un
O. O.

• Ierakstīt Rīgas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā uz pašvaldības
vārda dzīvokļa īpašumu Rīgas ielā 8-7,
Olainē.

• Atsavināt zemesgabalu “V”
Pēterniekos, apstiprināt pirkumu maksu
un noslēgt pirkumu līgumu ar zemes
nomniekiem.

• Noteikt Olaines novada pašvaldības
atbildīgos darbiniekus ar tiesībām
apliecināt vēlētāju parakstus:
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ināra
Brence, bāriņtiesas priekšsēdētāja Irēna
Vilnere.

• Domes priekšsēdētājs informē
deputātus par Olaines novada domes
un pašvaldības Ētikas komisijas
lēmumiem.

• Slēgt sadarbības līgumu ar Ikšķiles
novada pašvaldību par kopīgu sadarbību
ES fondu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes
un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA
īstenotajos pasākumos “Jauniešu
garantijas” ietvaros un nevalstisko

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

Aicinām iepazīties ar Olaines
novada pašvaldības 2018. gada
publisko pārskatu
2019. gada 19. jūnija Olaines novada domes sēdē apstiprināts Olaines novada
pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats.
Tā mērķis ir saprotamā veidā
sniegt vispusīgu, objektīvu un
atklātu informāciju par Olaines
novada pašvaldības un tās iestāžu
darbību un pārmaiņām Olaines
novadā 2018. gadā, kā arī informēt
par finanšu līdzekļu izmantošanu.
Tas ir sagatavots kā informatīvs
materiāls ikvienam Olaines
novada iedzīvotājam, kā arī citiem
interesentiem.

Olaines novada pašvaldības

2018. GADA
publiskais pārskats

Apstiprināts ar Olaines novada domes 2019. gada 19. jūnija
sēdes lēmumu (6. prot., 3. p.)

Šis dokuments ir pieejams:
Olaines bibliotēkā;
Jaunolaines bibliotēkā;
Gaismu bibliotēkā;
Olaines novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā;
• Latvijas Nacionālajā bibliotēkā;
• pašvaldības tīmekļvietnē
www.olaine.lv.
•
•
•
•

Olaines novads –
ģimenei draudzīgākā
pašvaldība

Olaines novada pašvaldības rīkota

izsole
Olaines novada pašvaldība atsavina kustamo mantu –
transportlīdzekli “Volkswagen Caravelle”, valsts reģistrācijas numurs
GR 7109, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – 3500 eiro. Izsoles atsavināšanas solis – 100 eiro.
Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 350 eiro. Izsoles reģistrācijas
maksa – 20 eiro (tai skaitā PVN). Izsolē nosolītā cena ir kustamās mantas
pārdošanas cena, tai skaitā PVN.
Samaksas kārtība – divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas
dienas. Dalībnieku reģistrācija dalībai izsolē tiek pārtraukta 2019. gada
18. jūlijā plkst. 12.00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē
www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Izsoles”.

Kapusvētki Olaines novadā
KATOĻU KAPUSVĒTKI
• 07.07.2019. Pēterniekos plkst. 13.00
Sv. Mise baznīcā, pēc Sv. Mises
procesija uz kapsētu un plkst. 14.00
lūgšana par mirušajiem;
• 06.07.2019. Sila kapos plkst. 11.00;
• 14.07.2019. Baložu kapos plkst. 13.00;
• 28.07.2019. Jaunolainē plkst. 14.00;
• 01.11.2019. Pēterniekos plkst. 14.00

Sv. Mise baznīcā, pēc Sv. Mises
procesija uz kapsētu un plkst. 15.00
lūgšana par mirušajiem.
LUTERĀŅU KAPUSVĒTKI
•
•
•
•

28.07.2019. Baložos plkst. 15.00;
04.08.2019. Jaunolainē plkst. 15.00;
10.08.2019. Sila kapos plkst. 9.45;
10.08.2019. Pēterniekos plkst. 12.30.
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Pasākumi Olaines novadā jūlijā, augustā
KAD

KAS

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

03.06.–06.07.
plkst. 11.00–16.00
06.07. plkst 17.00
12.07. plkst. 19.00
20.07. plkst. 12.00
26.07. plkst. 21.00
27.07. plkst. 22.00
03.08. plkst. 13.00
10.08. plkst. 14.00
17.08. visu dienu
24.08. plkst. 17.00
24.08. plkst. 21.00
30.08. plkst. 20.00
31.08. visu dienu

Sekot līdzi informācijai
www.lihc.lv
Jūnijā–oktobrī saskaņā
ar spēļu grafiku
05.07.–07.07.

Dienas nometne bērniem “Kājām gaisā” (dalības maksa 10 eiro)

Jaunolaines Kultūras namā

Eksotisko deju festivāls “Olaines ritmi”
Brīvdabas koncertprogramma “Reiz klusā vakarā”
Koncertšovs bērniem un ģimenēm “Fantāziju faktors”
Mežezera akustiskās mūzikas koncerts.
Miks Dukurs un Līga Rīdere
Brīvdabas kino
AUGUSTS
Mazākumtautību ansambļu koncerts “Draudzības vainags”
“Jāņupes varavīksne”
Teātra festivāls
Country diena Olainē
Country balle. Spēlē grupa “Klaidonis”
Mežezera akustiskās mūzikas koncerts. Kārlis Kazāks un Undīne
Jauniešu diena. Olaine – jauniešu galvaspilsēta
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
JŪLIJS

Olaines Mežaparka estrādē
Olaines Mežaparka estrādē
Olaines Mežaparka estrādē

Olaines Mežaparka estrādē
Olaines Mežaparka estrādē
Jāņupē pie veikala “Vizbuļi pluss”
Olaines novadā
Olaines Mežaparka estrādē
Olaines Mežaparka estrādē
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines Mežaparka estrādē

Olaines slidotavā

Olaines novada tenisa čempionāts 2019

Olaines stadionā, tenisa kortos

Latvijas Jaunatnes olimpiāde

Jelgavā
Olaines 2. vidusskolas stadionā vai
Uzvaras Līdumā
Olainē
Dalbē, Misas upes krastā

Olaines novada amatieru čempionāts volejbolā “Divi pret divi”

Datumi tiks precizēti
Datums tiks precizēts

Aktīvā dzīvesveida nometne “Supervaronis”
Ūdens tūrisma tehnikas sacensības “Kaķu mači 2019”
AUGUSTS
Latvijas inline hokeja čempionāts 2019

Saskaņā ar spēļu grafiku
Jūnijā–oktobrī
saskaņā ar spēļu grafiku
Katru augusta otrdienu
Datums tiks precizēts

Mežezerā

Latvijas inline hokeja čempionāts 2019

06.07.

Olaines novada tenisa čempionāts 2019

Olaines slidotavā
Olaines stadionā, tenisa kortos

Velosacensības “Bērni uz riteņiem”, 4. posms
Olaines 2. vidusskolas stadionā
Pludmales sporta diena
Olaines Līdumu karjerā
Jauniešu diena / Veloorientēšanās sacensības
Olainē
31.08.
“Pilsētas medības 2019” / “Lielā balva”
Olaines novada amatieru čempionāts volejbolā
Olaines 2. vidusskolas stadionā
Datums tiks precizēts
“Divi pret divi”
vai Uzvaras Līdumā
PASĀKUMI
AUGUSTS
12.08. plkst. 10.00
Nacionālā suņu izstāde “Olaines kauss 2xCAC”
Olaines 2. vidusskolā
Lekcija novada iedzīvotājiem “Josta – veiksmīgs akcents
15.08.
apģērba dažādošanai un rakstura piešķiršanai”,
Olaines Pieaugušo izglītības centrā
Laiks tiks precizēts
lektore D. Latkovska, modes nams “Tēma”
21.08.
Lekcija novada iedzīvotājiem
Olaines Pieaugušo izglītības centrā
Laiks tiks precizēts
“Tetovējums – mode vai personību raksturojošs elements”
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos un
www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!

31. augusts
Olaines Mežaparks
Olaines
novada

Jauniešu
diena

’19

Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019 īstenota Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma
2019. gadam finansējuma ietvaros

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

Dzimtsarakstu nodaļā maijā
noslēgtas 9 laulības.
Sirsnīgi sveicam jaunās
ģimenes!

2019. gada maijā
piedzimušas 7 meitenītes
un 12 puisīši.
Lai mīlestība, prieks un
veselība jūsmājās!

2019. gada maijā
mūžībā aizgājuši
(dzimšanas datums,
uzvārds, vārds)
02.03.1941.
03.02.1941.
06.10.1952.
09.12.1933.
10.08.1931.
11.09.1929.
11.11.1945.
13.04.1941.
14.11.1944.
16.02.1946.
16.08.1931.
17.05.1982.
18.06.1958.
18.08.1948.
22.10.1931.
26.04.1951.
29.01.1952.

Tjaglova Zinaīda
Beitāns Viktors
Ryabtsev Ivan
Murāns Antons
Salnāja Ausma
Vagals Boļeslavs
Trifonova Alla
Urbanoviča Dace
Pētersone Ilga
Ričika Nellija
Volkovs Isakijs
Šabanovs Pāvels
Kukulis Pēteris
Šarapova Regina
Šteinberga Brigita
Pirvics Jānis
Tabakovs Vasilijs

Izsakām līdzjūtību
piederīgajiem.

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

Latvijas Jauniešu
galvaspilsēta 2019

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

