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Olaines novada pašvaldības
informatīvs bezmaksas izdevums

Olaines domes vēstis
Pavasara saulīte, putnu dziesmas un rosība visapkārt aicina
doties dabā gan pastaigu, gan veloizbraucienu cienītājus.

Jaunums

Idejas vasarīgām pastaigām vai
veloizbraucieniem Olaines novadā
atradīsiet www.visit.olaine.lv

Olainē atvērta Pierīgā
pirmā asfalta velotrase

tam – bērniem, pieaugušajiem,
sporta profesionāļiem, kā arī iesācējiem.
Šeit var attīstīt savas braukšanas
prasmes, koordināciju un vienkārši atbrīvot prātu no ikdienas
steigas. Bet vēršam uzmanību,
ka velotrasi drīkst lietot, tikai ievērojot objektā noteiktos drošības noteikumus!
Olaines velotrasi pēc pašvaldības pasūtījuma izbūvēja SIA
"We Build Parks", kurai ir daudzu
gadu pieredze velotrašu būvniecībā un trašu dizainu izstrādē. Tā
ir izbūvējusi dažāda veida aktīvās atpūtas parkus gan Latvijā,
gan Igaunijā.
Atgādinām, ka 2018. gada nogalē Vides aizsardzības un re-

Desmit 2019./2020. mācību gada nedēļas bija izaicinošas,
radošas un reizē sarežģītas. Paldies ikvienam – skolēnam,
vecākam, direktoram, pedagogam un atbalstošajam
personālam par jūsu ieguldīto darbu šajā mācību gadā.
Olaines 1. vidusskolu absolvēs:
9. klasēs – 73 skolēni, 12. klasēs – 29 skolēni.
Olaines 2. vidusskolu absolvēs:
9. klasēs – 63 skolēni, 12. klasēs – 29 skolēni.
Olaines 1. vidusskolas pirmsskolas grupā – 24 audzēkņi.
Olaines sākumskolas pirmsskolas grupā – 20 audzēkņi.
Olaines 2. vidusskolas pirmsskolas grupā – 24 audzēkņi.
SPII "Ābelīte" – 36 audzēkņi. PII "Zīle" – 41 audzēknis.
PII "Magonīte" – 45 audzēkņi. PII "Dzērvenīte" – 21 audzēknis.

63
Olaines novadā
2020. gada pirmajā ceturksnī
		
piedzimuši 63 bērni.
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opš 23. maija apmeklētājiem
atvērts jauns sporta un brīvā
laika pavadīšanas objekts – asfalta velotrase Olainē, Zeiferta
ielā 10A (parkā aiz veikala "Olanija"). Šī ir pirmā asfalta velotrase
Pierīgā un vienīgā šāda veida trase, kura ir integrēta pilsētvidē –
priežu parkā.
Velotrase ir 220 metrus gara, tā
veido apļveida trasi ar dažāda
augstuma kalniņiem, virāžām un
rampām. Tā ir paredzēta BMX,
MTB, balansa velosipēdiem, ielas velosipēdiem, skrejriteņiem,
skrituļslidām,
skeitbordiem,
longbordiem, bet pa to nav atļauts braukt ar motorizētiem
braucamrīkiem. Velotrase ir
piemērota ikvienam interesen-

Sveicam ar mācību
gada beigām!

................
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ģionālās attīstības ministrijas
organizētajā konkursā Olaines
novada pašvaldība ieguvusi galveno titulu "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība" un naudas balvu.
Šī naudas balva ir izmantota
Olaines velotrases tapšanā.
Aicinām vecākus pārrunāt ar
saviem bērniem velotrases lietošanas noteikumus un parūpēties par bērnu drošību! Novēlam
droši gūt riteņbraukšanas un
skrituļošanas prieku Olaines velotrasē!
Olaines velotrases
lietošanas noteikumi:
• velotrasē obligāti jāizmanto
personīgie drošības līdzekļi –
aizsargķivere un cits
aizsarginventārs;
• iepazīsti trasi, pārliecinies,
vai uz tās nav zaru, čiekuru vai
citu priekšmetu;
• velotrasē ir jāievēro distance,
plāno savu braucienu;
• nokrišņu (lietus, krusas, rasas,
miglas, apledojuma, sniega
u. c.) laikā lietot velotrasi ir
bīstami;
• aizliegts novietot somas,
apģērbu u. c. priekšmetus uz
velotrases braucamās daļas;
• aizliegts traucēt vai fiziski
aizskart citus velotrases
apmeklētājus;
• aizliegts apzināti bojāt un
izmainīt trasi.
Rūpējies par savu un bērna
drošību!

Kopā novadā reģistrēti 3958 bērni
vecumā līdz 18 gadiem.

Sagaidot 1. jūnijā Starptautisko bērnu aizsardzības dienu,
aicinām īpašu uzmanību pievērst bērnu drošībai tieši vasaras
brīvlaikā, kad bērni laiku pavada pie ūdenstilpnēm,
rotaļājas bērnu laukumos un dabā.

Siltumenerģijas tarifs Olainē no jūnija samazināsies par 8,9%

S

abiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija
(SPRK), atkārtoti izskatot AS
"Olaines ūdens un siltums"
iesniegto siltumenerģijas
apgādes tarifu aprēķinu un
pamatojuma dokumentus, kā
arī maijā iesniegtos precizētos
pakalpojuma tarifu aprēķinus,
nolēmusi, ka siltumenerģijas

apgādes pakalpojuma tarifs būs
43,39 eiro/MWh (iepriekšējais
lēmums aprīļa beigās – 43,48
eiro/MWh). Jaunais tarifs būs
spēkā no 2020. gada 1. jūnija.
Ieviest izmaiņas tarifā bija
iespējamas, jo, kā jau iepriekš
informējām, SPRK ir nolēmusi
piešķirt AS "Olaines ūdens
un siltums" atļauju pašai

noteikt siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifus
kurināmās (dabasgāze) un
iepirktās siltumenerģijas cenu
izmaiņu gadījumā. Tas nozīmē:
ja dabasgāzes vai iepirktās
siltumenerģijas cena būs
zemāka par tarifā iekļauto,
uzņēmumam pie nemainīga
kurināmā patēriņa apjoma

un iepirktās siltumenerģijas
apjoma ir pienākums noteikt
zemāku tarifu.
Atļaujas piešķiršana nozīmē
AS "Olaines ūdens un siltums"
tiesības izvēlēties – vai un kad
atļauju izmantot. Papildus tam
šis lēmums uzliek pienākumu
uzņēmumam iesniegt
informāciju SPRK par jauniem

kurināmā piegādes līgumiem
un kurināmā cenas izmaiņām.
Ar siltumenerģijas tarifiem citās
Latvijas pilsētās var iepazīties
SPRK tīmekļvietnē publicētajā
interaktīvajā kartē.
Ineta Valdmane,
AS "Olaines ūdens un siltums"
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Intervija: atmiņas, vēsture, aktualitātes

Mežaparka kafija ar prieku
No maija vidus Olaines Mežaparkā ir nobaudāma aromātiska kafija līdzņemšanai.
Kafijas namiņu te atvēris populārais mūziķis Mārtiņš Ruskis.

Kāda ir tava saikne ar Olaini?
Jau trīs gadus esmu olainietis –
manas sievas [Žanete Dinsberga, aut.] vecāki dzīvo Olainē, un
kopīgi mēs izlēmām, ka paliksim šeit. Gribam naudu labāk
ieguldīt savos hobijos, biznesā
un vajadzībās, nevis iztērēt to,
piemēram, par ļoti augstu īres
maksu. Pamazām plānojam,
kur un kā veidosim paši savu
mājokli, bet ir skaidrs, ka paliksim Olaines novadā. Man patīk
tas, ka te ir mierīgi un viss ir ātri,
vienkārši sasniedzams. Patīk arī
virziens, kādā Olaine attīstās, –
īpaši domājot par ģimenēm un
to ērtībām. Piemēram, piesakot
bērnu bērnudārzā, bijām droši,
ka dārziņš mums būs pieejams,
un tā arī ir – no septembra dēls
sāks apmeklēt bērnudārzu. Tāpēc jaunu ģimeņu te ir aizvien
vairāk, pēdējā laikā esmu sastapis daudz sava vecuma cilvēku,
kuri, kā izrādās, arī ir olainieši.
Ieinteresētība no novada vadības puses attiecas arī uz biznesa
uzsākšanu, par ko es pats esmu
pārliecinājies kā mazā biznesa
attīstītājs. Manu ieceri par kafejnīcu Mežaparkā te novērtēja kā
vajadzīgu un morāli atbalstīja,
kas sākuma posmā uzņēmējiem
ir īpaši svarīgi. Sevišķi jau iesācējiem.
Kā radās ideja par kafijas
tirdzniecību Mežaparkā?
Ideja par kafijas tirdzniecības
vietu dzima 9. aprīlī. Laikā, kad
visi koncerti bija atcelti, kad
manas aktivitātes – mūzikas

dzīve – faktiski bija apstājušās
un nācās domāt par to, ar ko
tālāk nodarbošos, kā pelnīšu un
piepildīšu savu ikdienu. Pastaigājos ar bērnu pa Mežaparku,
sagribējās kafiju, bet sapratu,

VADA I
NO

ZĪVOTĀJ
ED

TĀSTI
US

irmdienas rītā Olaines Mežaparkā iegriežas "Volvo" ar
prāvu piekabi. Dažās minūtēs
tā pārtop par pievilcīgu un ērtu
kafijas kiosku – sāk šņākt kafijas automāts, virs nelielās letes
iedegas spuldzes, kasē iebirst
maiņas nauda. Mobilā kafejnīca
"Kantero" var sākt kārtējo darba
dienu. Šis ir viens no tiem mazā
biznesa piemēriem, kas nesen
uzplaukuši 2020. gada ziemas vīrusa dēļ. Kafijas namiņa saimniekam, mūziķim Mārtiņam Ruskim
(Kanteram), līdzīgi kā daudziem
citiem māksliniekiem visā pasaulē, koronavīrusa izraisītā pandēmija pēkšņi apturēja ierasto
dzīves ritmu. Nu tas ir mainījies
uz labu – Mārtiņa ikdienā ir ienācis uzņēmums, kas viņā raisījis
pozitīvas emocijas un ļāvis atgūt
stabilitāti.

nopērk kafiju un aiziet, bet ir
arī tādi, kuriem gribas aprunāties. Man bijuši klienti, kuri jau
sen savu kafiju ir izdzēruši, bet
saruna mums vēl turpinās. Socializācija šajā darbā ir pats brīnišķīgākais – dzīva saskarsme ar
cilvēkiem. Jāsaka, man nekad
nav bijusi tāda ilūzija, ka te cilvēki aumaļām skries un pirks, aptu-
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ka tuvākā vieta, kur to varu dabūt, ir "Narvesen". Pārāk tālu.
Un tad sapratu, ka šī taču varētu būt mana iespēja. Apspriedu
ideju ar sievu, un sapratām, ka
jā – var mēģināt. Sāku ar to, ka
apspriedos ar domi, lai saprastu,
vai ir jēga pirkt treileri un ideju

veni tādu intereses līmeni, kāds
tas tagad ir, arī biju iztēlojies. Ir
patīkami, ka Olainē ir aizvien
vairāk mana vecuma un jaunāka gadagājuma cilvēku, kuriem
ir savs priekšstats par to, kādai
jābūt mūsdienīgai pilsētai. Īpaši
es to izjūtu tagad, kafiju tirgojot.

kafijas namiņš
ir vairojis manī
prieku, ir tiešām
palīdzējis man
grūtā brīdī

Mediju uzmanība tavam
projektam gan ir bijusi liela.
Jā, par to tiešām biju pārsteigts –
ir bijušas vairākas intervijas,
sižets Latvijas Televīzijā. Tāda
publicitāte laikam bija tikai tad,
kad izdevām mūzikas albumu,
kas bija veidots kopā ar maestro
Raimondu Paulu. Laikam esmu
trāpījis īstajā brīdī – mūziķis,
kurš vīrusa dēļ uzsāk savu biznesu, – tas tāds zīmīgs stāsts par šo
laiku.

attīstīt. Pašvaldībā teica, ka tas
varētu būt interesanti, un tad
jau ķēros pie praktiskām lietām.
Šī ir skaista vieta pastaigām un
atpūtai gan pieaugušajiem, gan
kopā ar bērniem, un kafija te patiešām organiski iederas.
Cilvēki pozitīvi vērtē šo
kafijas pauzes iespēju parkā?
Atšķirīgi – ir cilvēki, kuri izturas ar nelielu skepsi, ir tādi, kuri

Ko tu ieteiktu citiem
iesācējiem biznesā? No kā ir
jāuzmanās, ar ko jārēķinās?
Pats būtiskākais ieteikums ir
uzmanīties no sevis paša. No
galējībām. No vienas puses, tā
var būt pārāk liela piesardzība,
bailes izmēģināt ko jaunu, kas
var nokaut labu ideju. Man vairāki cilvēki ir pienākuši un teikuši: jā, foršs projekts, man arī bija
līdzīga ideja, bet es nesaņēmos,
sabijos. No otras puses, nedrīkst
arī pārgalvīgi mesties iekšā biznesā, ieguldīt naudu, lāgā nesaprotot, kā tas strādā. Tāpēc jāsāk
pamazām, ar mazumiņu, izpētot

to lietu un tad sperot nākamos
soļus. Arī mani sieva ir mazliet
piebremzējusi, paldies viņai par
to. Vēl viens ieteikums – sarunāties ar visām atbildīgajām instancēm un iestādēm. Visu var
izrunāt, tikai nevajag baidīties,
lai vēlāk neveidojas pārpratumi.
Un trešais: nekad nesākt ar tādu
domu, ka varēs kādam iesmērēt
draņķīgu produktu, kurš būs
smuki iepakots un nozīmolots.
Tā tas nestrādā, cilvēki visu ātri
saprot un vairs tādu mantu nepirks. Zīmols ir būtisks, bet kvalitatīvs produkts un adekvāta
cena ir tikpat nozīmīgi faktori.
Kā radās tavs kafijas
namiņa zīmols?
Mums bija vairākas versijas, bija
skaidrs, ka gribam saglabāt saikni ar mūziku. Man pasē uzvārds
ir Kanters, izmainot vienu – pēdējo – burtu pret "o", iznāk "Kantero". Itāļu valodā tas nozīmē
"dziedāt". Tas šķita ļoti loģiski un
piemēroti.
Katru dienu kafiju tirgo
viens pats?
Pirmās nedēļas biju viens, bet
tad sapratu, ka tas ir par traku,
jo ģimeni vairs vispār neredzēju. Jāņem vērā, ka arī mūzikas
dzīve pamazām atsākas, vēl
strādāju Latvijas Radio 2, un tas
viss veido pamatīgu noslodzi.
Zinu, ka arī citiem mūziķiem šis
laiks ir sarežģīts, tāpēc piedāvāju savam paziņam, saksofonistam Artūram Sebrim iesaistīties
manā kafijas biznesa dzīvē. Jā,
un tieši šodien [intervija notika
25. maijā, aut.] viņš pirmo dienu
mani nomaina pie letes. Ir pienācis laiks, kad es gribu uz šo visu
mazliet paskatīties arī no malas.
Saprast, kā pietrūkst, kas jāpamaina, jāuzlabo.
Kā jūties savā jaunajā
ampluā – kā uzņēmējs?
Jūtos ļoti labi! Jo laiks, kad sākās
ārkārtējais stāvoklis, visi koncerti tika atcelti un atbildes uz
nosūtītajiem CV tā arī neatnāca, man bija tiešām smags. Tu
sāc domāt, ko un kā tālāk darīt,
var sacīt, ka uzmācas kas līdzīgs
depresijai. Tiklīdz uzsāku biznesu, gluži vienkārši neatlika laika
drūmām domām, jo es biju aizņemts no rīta līdz vakaram, pat
naktīs domāju par to, ko un kā
labāk darīt. Un pati biznesa vide,
viss, kas ar to saistīts, man ir ļoti

aizraujošs piedzīvojums. Jo viss
labi jāpārdomā, lai beigu beigās
tu spētu arī ko nopelnīt.
Kafijas punkts Mežaparkā
paliks arī pēc ārkārtējā
stāvokļa beigām?
Kafijas namiņš te paliks līdz vēlam rudenim. Pēc tam tas nepazudīs, bet ceru, ka transformēsies par kafejnīcu Olainē. Man ir
jau konkrēti plāni nākotnei, jo zīmols ir atpazīstams, to nedrīkst
pazaudēt. Turklāt jūtu un saprotu, ka kafijas namiņš ir vairojis
manī prieku, ir tiešām palīdzējis
man grūtā brīdī. Un šo prieku es
gribu vairot, dot arī citiem.
Kopš bērnības tev vienmēr
bijusi cieša saikne ar mūziku.
Šis laiks droši vien licis
paskatīties uz sevi no malas,
domājot par mūziķa karjeras
turpināšanu.
Ko esi iecerējis?
Pirmā mēneša laikā pat negribēju ģitāru ņemt rokās, bija tāda kā
vilšanās sajūta. Nu tas ir garām,
un esmu sapratis, ka mūzikā tiešām gribu darīt to, kas man no
sirds patīk. Jau trīs gadus studēju Mūzikas akadēmijā, taču
nevaru teikt, ka akadēmiskā mūzika būtu tas, kas mani aizrauj. Ja
ko ieslēdzu paklausīties savam
priekam, tas drīzāk ir džezs vai
amerikāņu folkmūzika. Tomēr
akadēmiju es nepametīšu, jo
pusceļā neko nepametu. Strādāju pie trešā albuma, kas būs
vairāk uz popmūzikas viļņa, bet
ceturtais – to jau gribēšu veidot
tieši tādu, kā es pats jūtu mūziku. Arī šajā virzienā idejas man
jau ir, pie tām tagad jāstrādā. Tāpēc varu teikt, ka kopumā man
šis laiks ir nesis jaunu brīnišķīgu
pieredzi un arī svaigu skatu uz
to, ko gribu paveikt mūzikā.

Ārkārtējā stāvokļa dziesmas
(mūzika, ko Mārtiņš visbiežāk
klausījies pēdējā mēneša laikā)
• "Both Sides Now",
Džonija Mičela (Joni Mitchell)
• "Neatskaties, neatvadies",
Mārtiņš Ruskis,
Raimonds Pauls
• "Jolene", "Pentatonix" &
Dollija Pārtone (Dolly Parton)
• "Slow Dancing in a Burning
Room", Džons Maiers
(John Mayer)
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Pašvaldības informācija

Vakances Olaines novada pašvaldībā
Projektu vadītājs
(uz laiku)

•

•

•

•
•

Galvenie amata pienākumi:
vadīt projektus, t. sk. izstrādāt projekta
priekšlikumus, organizēt un vadīt
projekta komandu;
organizēt Olaines novada pašvaldības,
pašvaldības uzņēmumu, iestāžu un
organizāciju iesaistīšanos investīciju
projektos un programmās;
piedalīties pašvaldības iepirkumu
procedūras dokumentācijas
sagatavošanā, kas saistīta ar investīciju
projektu realizāciju;
izstrādāt investīciju projektu
pieteikumus;
organizēt saraksti un pārrunas ar
potenciālajiem sadarbības partneriem
un investīciju fondiem.

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība;
• zināšanas par projektu vadības
principiem un rīkiem;
• vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze
ES fondu projektu sagatavošanā,
koordinēšanā un vadībā (par
priekšrocību tiks uzskatīta pieredze
ERAF projektu vadībā);
• labas organizatora iemaņas, kā arī
spēja plānot un organizēt savu darbu
un sadarboties ar kolēģiem;
• zināšanas un precizitāte finanšu
aprēķinos, atskaitēs un ikdienas darbā;
• komunikācijas un prezentēšanas
prasmes un spēja argumentēti paust
savu viedokli;
• labas prasmes darbā ar datoru
("Word", "Excel");
• ļoti labas latviešu valodas zināšanas;
• pašiniciatīva un vēlme apgūt jaunas
prasmes.
Mēs piedāvājam:
• radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
• labus darba apstākļus un stabilu
atalgojumu (1210,00 eiro pirms
nodokļu nomaksas);
• sociālās garantijas un veselības,
dzīvības apdrošināšanu, kā arī
apdrošināšanu pret nelaimes
gadījumiem (pēc pārbaudes laika).
CV, pieteikuma vēstuli un izglītības
dokumenta kopiju lūdzam nosūtīt pa
pastu (Olaines novada pašvaldība,
Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114) vai uz
e-pasta adresi pasts@olaine.lv ar norādi
"Projektu vadītājs". Pieteikumus sūtīt līdz
2020. gada 9. jūnijam (ieskaitot).
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs
iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei

atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti
uz darba interviju, kuras laikā būs
iespējams pārliecināties par darba
jautājumu pārzināšanu un pieredzi.
Papildu informāciju var pieprasīt, rakstot
uz e-pasta adresi elina.gruba@olaine.lv
vai zvanot pa tālruni 29530377.

Būvvaldes speciālists
teritoriālplānojuma
un zemes ierīcības
jautājumos
(uz laiku)

Galvenie amata pienākumi:
• pārzināt spēkā esošos normatīvos
aktus amata kompetences
ietvaros, ievērot tos un pielietot, pildot
amata pienākumus;
• organizēt un veikt lietišķo saraksti,
ievērot lietvedības prasības ar darba
pienākumu izpildi saistītos jautājumos;
• piedalīties teritorijas plānošanas
dokumentu izstrādē;
• koordinēt zemes ierīcības projektu,
detālplānojumu izstrādi;
• sagatavot būvvaldes un domes
lēmumu projektus ar zemes ierīcību
saistītos jautājumos;
• piedalīties ar kadastrālo mērniecību
saistītu jautājumu risināšanā,
veikt apgrūtinājumu plānu
saskaņošanu;
• sagatavot un izsniegt pieprasījuma
iesniedzējam ar teritorijas plānojumu,
zemes ierīcību saistītu informāciju,
administratīvos aktus, izziņas u. c.
dokumentus;
• konsultēt par amata kompetencē
esošajiem jautājumiem.
Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība arhitektūrā vai
telpiskās attīstības plānošanā vai
izglītība zemes ierīcības jomā;
• spēja iedziļināties un izprast,
apstrādāt un analizēt liela apjoma
un dažāda profila informāciju par
teritorijas plānošanas, zemes ierīcības
dokumentiem, to sagatavošanu un
noformēšanu;
• praktiskā darba pieredze teritorijas
plānošanas vai zemes ierīcības
jautājumu jomā.
Darba pieredze pašvaldībā tiks
uzskatīta par priekšrocību;
• teicamas prasmes darbā ar "Windows"
lietojumprogrammām, lietotājprasmes
"Bentley MicroStation" vai analoģiskā
programmatūrā, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā
(NINO), TAPIS;

Olaines novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks
apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla atlases norisi, personas datu apstrādes pārzine ir Olaines
novada dome, kontaktinformācija: Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114. Sīkāk par Olaines novada
domes veikto personas datu apstrādi var uzzināt, sazinoties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu.
Datu aizsardzības speciālista e-pasta adrese – info@fpda.lv.

• ļoti labas latviešu valodas zināšanas.
Krievu un angļu valodas zināšanas
tiks uzskatītas par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• profesionālas pilnveidošanās un
izglītošanās iespējas, atbildīgu darbu
pašvaldībā;
• labus darba apstākļus un stabilu
atalgojumu (1380,00 eiro pirms
nodokļu nomaksas), tehnisko
nodrošinājumu;
• sociālās garantijas, veselības un
dzīvības apdrošināšanu, kā arī
apdrošināšanu pret nelaimes
gadījumiem (pēc pārbaudes laika).
CV, pieteikuma vēstuli ar savu redzējumu
par speciālista darbu Olaines novada
pašvaldībā un izglītības dokumenta
kopiju lūdzam nosūtīt pa pastu (Olaines
novada pašvaldība, Zemgales iela 33,
Olaine, LV-2114) vai uz e-pasta adresi
pasts@olaine.lv ar norādi "Būvvaldes
speciālists teritoriālplānojuma un zemes
ierīcības jautājumos". Pieteikumus sūtīt
līdz 2020. gada 10. jūnijam (ieskaitot).
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs
iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei
atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti
uz darba interviju, kuras laikā būs
iespējams pārliecināties par darba
jautājumu pārzināšanu un pieredzi.
Papildu informāciju var pieprasīt, rakstot
uz e-pasta adresi kate.poznaka@olaine.lv
vai zvanot pa tālruni 25155010.

Personāla speciālists
Galvenie amata pienākumi:
• kārtot personāllietvedību atbilstoši
Latvijas Republikas likumdošanas
prasībām;
• izstrādāt personālvadības dokumentus
(rīkojumi, amata apraksti, darba līgumi,
instrukcijas utt.);
• organizēt un realizēt personāla atlases
procesus;
• uzturēt un aktualizēt informāciju
par nodarbinātajiem pašvaldības
personāla uzskaites sistēmā;
• konsultēt darbiniekus darba tiesisko
attiecību jautājumos;
• sagatavot personāla dokumentus

nodošanai arhīvā saskaņā ar
nomenklatūru.
Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība personāla vadībā vai
cilvēkresursu vadībā;
• darba pieredze darba tiesisko
attiecību regulējošo normatīvo aktu
piemērošanā un personāla procesu
administrēšanā ne mazāka kā viens
gads;
• Darba likuma un saistošo normatīvo
aktu pārzināšana;
• spēja saglabāt konfidencialitāti ar
personālu saistītos jautājumos;
• pieredze darbā ar personāla uzskaites
programmām;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte,
godīgums un teicamas sociālās
amatprasmes – patstāvīga darba
un komandas darba prasmes, labas
komunikācijas prasmes;
• pašiniciatīva un vēlme apgūt jaunas
prasmes.
Mēs piedāvājam:
• radošu, dinamisku un atbildīgu darbu,
iespēju realizēt zināšanas personāla
vadības jomā;
• labus darba apstākļus un stabilu
atalgojumu (1100,00 eiro pirms
nodokļu nomaksas);
• sociālās garantijas, veselības, dzīvības
apdrošināšanu, apdrošināšanu pret
nelaimes gadījumiem (pēc pārbaudes
laika).
CV, pieteikuma vēstuli un izglītības
dokumenta kopiju lūdzam nosūtīt pa
pastu (Olaines novada pašvaldība,
Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114) vai
nosūtīt uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv
ar norādi "Personāla speciālists".
Pieteikumus sūtīt līdz 2020. gada
16. jūnijam (ieskaitot). Sazināsimies ar
kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases
otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie
pretendenti tiks uzaicināti uz darba
interviju, kuras laikā būs iespējams
pārliecināties par darba jautājumu
pārzināšanu un pieredzi. Papildu
informāciju var pieprasīt, rakstot uz
e-pasta adresi biruta.vigupe@olaine.lv
vai zvanot pa tālruni 67146015.

Veikti grozījumi Olaines novada attīstības
programmā 2014.–2020. gadam
Ņemot vērā, ka Olaines novada pašvaldība plāno izveidot jaunu pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādi esošajā ēkā Veselības ielā 7, Olainē, veicot
telpu rekonstrukciju un paaugstinot šīs ēkas energoefektivitāti, un līdz ar
to paredzējusi iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
investīciju projekta pieteikumu (telpu vienkāršotā atjaunošana jaunas
pirmsskolas izglītības iestādes izveidei Veselības ielā 7, Olainē, 1. kārta), radot
80 vietas pirmsskolas izglītības iestādē, 2020. gada 29. aprīļa Olaines novada
domes sēdē apstiprināti grozījumi Olaines novada attīstības programmā
2014.–2020. gadam, papildinot investīciju plānu ar šo projektu.
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Attīstība

2020. gadā plānotie darbi Olaines novadā
2020. gadā pašvaldības plānotie
darbi ielu, ceļu, ietvju un veloceliņu
projektēšanai, atjaunošanai, izbūvei:
1. Rūpnīcu ielas Olainē rekonstrukcija;
2. divkāršās virsmas apstrāde ceļa
posmam Uzvaras Līdums–Ziemeļu
mala (ceļš paralēli veloceliņam no
Olaines uz Līdumu karjeru);
3. asfaltbetona seguma izbūve
Vērdiņu ielā, Pārolainē;
4. piebraucamā ceļa izbūve
Rīgas ielā 23, Olainē;
5. gājēju un velosipēdistu ceļa gar V12

6.

7.
8.

9.

Jāņupē projektēšana, būvniecība;
iekšpagalma seguma atjaunošana
pie ēkām Meža iela 4, Meža iela 6,
Meža iela 5 un 7, Meža iela 14,
Meža iela 16, Jaunolainē;
seguma atjaunošana stāvlaukumam
pretī Kūdras ielai 19, Olainē;
ietves seguma atjaunošana
Zeiferta ielā, Olainē
(no tirgus līdz pasta nodaļai);
gājēju un velosipēdistu ceļa
projektēšana un būvniecība gar
V1088 (LVM) līdz Līdumu karjeram
(turpinājums esošajam gājēju un
velosipēdistu ceļam līdz Līdumu
karjeram);

10. gājēju ietves projektēšana un izbūve
no Medemciema autobusa pieturas
līdz "VEF Baloži 686";
11. gājēju un velosipēdistu ceļa
projektēšana Medemciemā – no
bērnu laukuma uz Baložu pilsētu;
12. gājēju un velosipēdistu ceļa
projektēšana, Olaine–Grēnes;
13. projektēšana un būvniecība gājēju
pārejai pār dzelzceļu Rīga–Jelgava
(pie naftas bāzes);

14. gājēju tuneļa projektēšana zem A8 ar
pieejām un autobusu pieturvietām
(14,2. kilometrā);
15. gājēju pārejas projekta izstrāde pār
dzelzceļu (pretī Skolas ielai).

4. Sociālās aprūpes centra ēkas
renovācija Zeiferta ielā 8, Olainē;
5. ēku renovācijas projektu izstrāde
vairākiem objektiem –
Zemgales iela 29, 31, 33 Olainē.

2020. gadā pašvaldības plānotie
darbi Olaines novada meliorācijas
sistēmas un lietusūdens kanalizācijas
tīklu rekonstrukcijai un ikdienas
uzturēšanai:
1. maģistrālā lietus kanalizācijas
kolektora Rūpnīcu ielā skalošana un
tehniskā apsekošana;

2020. gadā pašvaldības plānotie
darbi apgaismojuma uzturēšanai un
rekonstrukcijai:
1. elektroapgādes ELT tīklu
būvprojekta izstrāde (Vecais
Jelgavas ceļš (V13), apgaismojuma
būvprojekta izstrāde gājēju pārejai
šķērsojumā ar dzelzceļa posma Rīga–
Olaine sliežu ceļiem (Vecais Jelgavas
ceļš (V13)) (ar pieslēgšanu);
2. apgaismojuma sistēmas
rekonstrukcija:
o pie Jelgavas ielas 7, Olainē;
o pie Zemgales ielas 4, 6, 10, Olainē;
3. apgaismojuma izbūve:
o Stacijas ielā nobeigumā no
Skolas ielas līdz Zeiferta ielai;
o velotrasei Zeiferta ielā 10A, Olainē;
o gājēju celiņam Zemgales ielā
(no Rīgas ielas), Olainē;
o pie Stacijas ielas 14, Olainē;
o pie Drustu gatves 8, Olainē;
o pie Zemgales ielas 15, Olainē;
o pie Zeiferta ielas 5, Olainē;
o Zemgales ielā 31, Olainē
(papildu gaismekļu uzstādīšana);
o Jasmīnu, Īrisu ielā, Grēnēs,
Olaines pagastā;
o Meža ielā, Jaunolainē (no Meža ielas
(no Krasta ielas) līdz Meža ielai 3,
Meža iela 3, 5, 7 meža pusē);

2. Jāņupes karjera tīrīšana;
3. meliorācijas grāvja Pupla–Rūpnīcas
teknes nostiprināšana un pārtīrīšana
(300 metrus garš posms);
4. Stūnīšu maģistrālā meliorācijas grāvja
periodiska uzturēšana (tīrīšana);
5. Olainītes upes tīrīšana
(pirmie 400 metri no Misas upes);
6. meliorācijas grāvja Medemciemā
tīrīšana (KDS "Komutators"–Ostvalda
kanāls; 0,65 kilometri).

2020. gadā pašvaldības plānotie darbi
atbalsta programmu daudzdzīvokļu
māju energoefektivitātes
uzlabošanas (renovācijas) projektu
realizēšanai:
1. pirmsskolas iestādes telpu
rekonstrukcijas 1. kārta un
siltināšanas projekta realizācija
Veselības ielā 7, Olainē (jo 2020. gadā
plānots izveidot jaunu pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādi
Veselības ielā 7);
2. multifunkcionālā kompleksa (kurā
ietilpst bibliotēka, Olaines Mūzikas
un mākslas skola, Pieaugušo
izglītības centrs) projektēšanas
uzdevuma izstrāde un projektēšana
Jelgavas ielā 23, Olainē;
3. Sociālā dienesta pakalpojumu centra
ēkas (dienas centra un rehabilitācijas
centra) būvprojekta izstrāde un
būvniecība Zeiferta ielā 6B, Olainē;

2020. gadā pašvaldības
plānotie būvdarbi un teritoriju
labiekārtošanas darbi:
1. tualetes izbūve Olaines Mežaparkā;
2. dzeramā ūdens ņemšanas vietu
izveide Medemciemā un Jāņupē;
3. bērnu rotaļu laukumu izbūve – Zīles,
Vīksnas, Grēnes, Zemgales iela 21/23;
4. publisko atpūtas vietu labiekārtošana
pie ūdens – Līdumu karjers,
Mežezers, Jāņupes karjers
(ģērbtuves, piknika vietas).

2020. gadā AS "Olaines ūdens
un siltums" un SIA "Zeiferti"
plānotie darbi:
ūdensapgāde un kanalizācija:
1. Olaines pilsētas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija,
1. posms;
2. ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
izbūve Rīgas ielā, Olainē;
3. ūdensvada un kanalizācijas tīklu
izbūve Pārolainē, II kārta;
4. ūdensapgādes tīklu remontdarbi
posmā AS "Olaines ūdens un siltums"

Olaines
novads –
aktīvs

o Meža ielā, Jaunolainē
(no Meža ielas 3 līdz Meža ielai 9);
o Pionieru ielā, Jaunolainē
(Pionieru ielā 84, 87, 88, 89);
o gājēju pārejai šķērsojumā ar dzelzceļa
posma Rīga–Jelgava sliežu ceļiem,
Vecais Jelgavas ceļš (V13), Olaines
pagasts;
o Medemciemā pie autoceļa A8
krustojuma ar ceļu CA016
(A8–kūdras fabrika) (gājēju pārejai);
o Vērdiņu ielā, Pārolainē (I kārta).

dzeramā ūdens sagatavošanas un
filtrēšanas stacija–Rūpniecības iela;
5. Kohēzijas fonda projekts
"Ūdenssaimniecības attīstība
Jaunolaines lielciemā, III kārta";
6. ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
izbūve Bērzpilī, Stūnīšos, Olaines
pagastā, Olaines novadā;
7. Pēternieku ciema lokālo notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijā

Turpinājums 5. lpp.
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Attīstība
Turpinājums no 4. lpp.
jauna notekūdeņu bioloģiskās
attīrīšanas bloka uzstādīšana;

siltumapgāde:
1. Olaines novada Olaines pagasta
Stūnīšu ciema Gaismu katlumājas
gazifikācijas projekta realizācija;
2. Jaunolaines katlumājas gazifikācija;
3. centralizēto siltumapgādes tīklu
izbūve "Pūrēs", Jaunolainē, Olaines
pagastā, Olaines novadā;

2020. gadā AS "Olaines ūdens
un siltums" un SIA "Zeiferti"
plānotie darbi atbalsta
programmu daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes uzlabošanas
(renovācijas) projektu realizēšanai:

1.
o
o
o
o
o
o

daudzdzīvokļu ēku siltināšana:
Parka ielā 12, Olainē;
Zemgales ielā 25, Olainē;
Zemgales ielā 51, Olainē;
Zemgales ielā 43, Olainē;
Gaismas ielā 1, Stūnīšos;
Parka ielā 4, Olainē;

o
o
o
o
o
o
o

Rīgas ielā 8, Olainē;
Jelgavas ielā 7, Olainē;
Kūdras ielā 10, Olainē;
Pionieru ielā 84, Jaunolainē;
Drustu gatvē 8, Olainē;
Jelgavas ielā 20, Olainē;
Zeiferta ielā 5, Olainē.

2020. gadā VAS "Latvijas Valsts ceļi"
un citi plānotie darbi Olaines novadā:
1. VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Medemciema apgriešanās joslas un
pieturvietas izbūve;
2. VAS "Latvijas Valsts ceļi" A8 remonts
no 19,200. līdz 29,950. kilometram;
3. pievedceļa Olainei rekonstrukcija
(seguma atjaunošana);
4. RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas
ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas projekta īstenošana;
5. "Gaso" gāzesvada izbūve,
Grēnes–Jaunolaine.

atkritumu apsaimniekošana:
1. slēgto laukumu izbūve sadzīves
atkritumu konteineru novietošanai
Olaines pilsētā;
2. šķiroto atkritumu laukuma izbūve
Jelgavas ielā 4, Olainē.

Tiek izsludināta pieteikšanās uz lielgabarīta
un stikla atkritumu izvešanas akciju

AS

"Olaines ūdens un siltums" sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību organizē lielgabarīta atkritumu izvešanas akciju apdzīvotajās vietās Olaines
novadā (Dāvi, Gaismas, Galiņi, Grēnes,
Ielejas, Jāņupe, Lubauši, Medemciems,
Pārolaine, Pēternieki, Rājumi, Stīpnieki,
Stūnīši, Uzvaras Līdums, Vaivadi, Virši).
Akcija norisināsies no 29. jūnija līdz
12. jūlijam (ieskaitot).
Aicinām iedzīvotājus no 8. jūnija līdz
19. jūnijam (ieskaitot), rakstot uz e-pasta
adresi atkritumi@ous.lv vai zvanot pa tālruni 67964163, pieteikt adreses, kurās būs
nepieciešams nodrošināt pakalpojumu.
Pieteikumā arī jānorāda, kādi lielgabarīta
atkritumi tiks izlikti, to apjoms (piemēram
– viens divguļamais dīvāns, divi virtuves
skapīši) un pieteicēja kontakttālrunis.
Lielgabarīta atkritumi būs jāizvieto pie
savas adreses sadzīves atkritumu kontei-

nera norādītajā dienā, kuru iepriekš, sazinoties ar kontaktpersonu, būs norādījis
AS "Olaines ūdens un siltums" darbinieks.
Lūgums atkritumus novietot tā, lai tiem
varētu piekļūt ar speciālo transportu.
Lielgabarīta atkritumu izvešana Olaines
novada ciemu iedzīvotājiem akcijas ietvaros ir bez maksas, taču jāatceras, ka šo pakalpojumu izmaksas pilnībā sedz Olaines
novada pašvaldība. Tā kā ikdienā iedzīvotāji rada ievērojamu daudzumu lielgabarīta atkritumu, plānots, ka nākamajā gadā
pakalpojuma izmaksas tiks iekļautas sadzīves atkritumu tarifā. Iedzīvotāji ir aicināti slēgt līgumus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, nodrošinot tīru vidi un
godprātīgu attieksmi.
Vēršam uzmanību, ka akcija attiecas tikai
uz Olaines novada ciemu iedzīvotājiem,
jo Olaines pilsētas iedzīvotājiem šobrīd ir
iespēja izmest lielgabarīta atkritumus pie

sadzīves atkritumu laukumiem izvietotajos lielgabarīta atkritumu konteineros, savukārt Jaunolaines daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem lielgabarīta atkritumu izvešana tiek organizēta divas reizes mēnesī –
katra mēneša 2. un 4. sestdienā.
SVARĪGI!
Lielgabarīta atkritumi ir liela izmēra
sadzīves atkritumi, kurus izmēra dēļ
nevar ievietot atkritumu konteinerā,
piemēram, nolietots skapītis, gulta,
krēsls, matracis, citas mēbeles, to daļas
u. tml. Stikla atkritumi ir piem., – pudeles,
logu stikls (bez rāmjiem). Stikla atkritumi
nav automašīnu stikli ar plēvi.
Pie lielgabarīta atkritumiem nav
pieskaitāmi:
• remonta laikā radušies celtniecības
atkritumi un celtniecības materiālu
pārpalikumi (ķieģeļi, flīzes, riģipsis,

•
•
•

•
•

•

krāsas, šķīdinātāji, šo vielu piesārņots
iepakojums u. c.);
keramikas izstrādājumu atkritumi
(nolietotā santehnika u. c.);
lapas, zari, dārza atkritumi;
azbestu saturoši jumta apdares
materiāli, kas tiek klasificēti kā bīstami
un videi kaitīgi atkritumi;
logu rāmji ar stiklu u. c.;
elektriskās un elektroniskās iekārtas,
kā ledusskapji, veļas un trauku
mazgājamās mašīnas, elektriskās
krāsniņas un radiatori, putekļsūcēji,
fēni, gludekļi, kafijas automāti,
tosteri, datori, monitori, printeri,
televizori, radioaparāti, urbjmašīnas,
mobilie tālruņi un citas iekārtas;
visa veida un izmēra autoriepas.

Atkritumi, kas nav lielgabarīta vai stikla
atkritumi, akcijas laikā netiks savākti!

Piesakies Vislatvijas "Elektronikas šķiratlonam"
Olaines novadā un laimē balvas!

V

ides apsaimniekošanas uzņēmums
SIA "Eco Baltia vide" sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu un veikaliem "Top!" Vislatvijas šķirošanas kampaņā "Elektronikas
šķiratlons" aicina Olaines novada iedzīvotājus līdz 22. jūnijam pieteikt nolietoto un
vairs nevajadzīgo elektroiekārtu bezmaksas izvešanu no savām mājsaimniecībām
vai uzņēmumiem. Piedaloties kampaņā,
iedzīvotājiem būs iespēja laimēt noderīgas balvas – veikalu "Top!" dāvanu
kartes 20 un 30 eiro vērtībā.
Pieteikties elektronikas izvešanai var,
aizpildot reģistrācijas anketu šeit –
ej.uz/elektronikas_skiratlons, zvanot

pa tālr. 27853830 vai rakstot uz e-pastu
elektronika@ecobaltiavide.lv, norādot
precīzu adresi, apjomu un kontaktinformāciju.
Elektrotehnikas savākšana no pieteiktajām adresēm notiks 2. un 3. jūlijā, sākot
no plkst. 7.00, visas dienas garumā. Ņemot vērā Covid-19 dēļ valstī izsludināto
ārkārtējo situāciju, elektronikas savākšana notiek bezkontakta veidā. Visai pieteiktajai tehnikai tās izvešanas dienā jābūt novietotai ārpus dzīvojamās ēkas un
nožogotas teritorijas, SIA "Eco Baltia vide"
darbiniekiem brīvi pieejamā vietā.
Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sa-

dzīves tehniku, tostarp ledusskapjus,
veļas mašīnas, plītis, trauku mazgājamās
mašīnas u. c., gan arī mazo tehniku, piemēram, mikroviļņu krāsnis, blenderus,
elektriskos svarus, fēnus, virtuves kombainus un citas ierīces, kā arī papildus
var kopā ar elektroniku nodot uzkrātās
baterijas un akumulatorus. Lai pieteiktu
izvešanu adresē, minimālajam kopējam
nodoto lietu svaram jābūt vismaz 30 kg.
Aicinām ievērot, ka akcijā var nodot tikai
nolietotās elektropreces un baterijas un
netiks savākti citi atkritumu veidi, piemēram, mēbeles, būvniecības pārpalikumi,
logi, durvis, podi u. c.

Piedaloties "Elektronikas šķiratlonā", ikviens dalībnieks varēs pretendēt uz patīkamām un noderīgām balvām. Visi dalībnieki piedalīsies izlozē par veikala "Top!"
dāvanu karti 20 eiro vērtībā. Savukārt tas,
kurš akcijas laikā nodos lielāko elektrotehnikas apjomu, saņems veikala "Top!"
dāvanu karti 30 eiro vērtībā.
Vairāk par Vislatvijas šķirošanas kampaņu
"Elektronikas šķiratlons" lasi Latvijas Zaļā
punkta mājas lapā www.zalais.lv sadaļā
"Jaunumi". Jautājumu gadījumā par akcijas norisi aicinām sazināties, zvanot pa
tālr. 27853830 vai rakstot uz e-pastu
elektronika@ecobaltiavide.lv.
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Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (aprīlis)
Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā
"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā
• Atļaut obligātajā izglītības vecumā
esošo bērnu sagatavošanu klātienē
pamatizglītības ieguvei Olaines
novada pašvaldības izglītības
iestādēs no 2020. gada 18. maija
līdz 2020. gada 19. jūnijam. Uzdot
Olaines novada pašvaldības izglītības
iestāžu vadītājiem: organizēt
obligātajā izglītības vecumā esošo
bērnu sagatavošanu klātienē
pamatizglītības ieguvei un situācijā,
ja bērns neapmeklē izglītības iestādi,
nodrošināt mācības attālināti no
2020. gada 18. maija līdz 2020. gada
19. jūnijam; informēt bērna likumiskos
pārstāvjus par domes lēmumu.
• Pieņemt zināšanai SIA "Zemgales 29"
2019. gada pārskatu par periodu no
2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada
31. decembrim.
• Saglabāt līdzdalību SIA "Zemgales 29".
Pieņemt zināšanai SIA "Zemgales 29"
vidēja termiņa darbības stratēģiju.
• Apstiprināt grozījumus Olaines
novada attīstības programmā
2014.–2020. gadam.
• Grozīt Olaines novada domes
2017. gada 23. augusta sēdes lēmuma
"Par Olaines novada domes un
pašvaldības Ētikas komisiju" (3. prot.,
26. p.) 1. punkta 1.1. apakšpunktu,
izsakot to šādā redakcijā: "1.1. komisijas
priekšsēdētājs – deputāts Jānis
Precinieks".
• Izdarīt Olaines novada domes
2017. gada 23. augusta nolikumā Nr.
NOL5/2017 "Olaines novada domes un
pašvaldības Ētikas komisijas nolikums"
(turpmāk Nolikums) šādus grozījumus:
- izteikt Nolikuma 5.1. apakšpunktu šādā
redakcijā:
"5.1. izskatīt fizisko un juridisko personu
(turpmāk – Sūdzības iesniedzējs)
Sūdzības un pieņemt lēmumus
par Darbinieku pieļautajiem Ētikas
kodeksa un sabiedrībā pieņemto
uzvedības normu pārkāpumiem;";
- svītrot Nolikuma 5.4. apakšpunktā
vārdus "pieņemt lēmumu par
izskatāmo lietu un";
- izteikt Nolikuma 17. punktu šādā
redakcijā:
"17. Komisija mēneša laikā no Sūdzības
saņemšanas dienas neatkarīgi un
objektīvi izvērtē visus apstākļus,
konstatē konkrētās rīcības ietekmi
uz pašvaldības darbību un atbilstību
Ētikas kodeksa normām un pieņem
vienu no šādiem lēmumiem:
- 17.1. izsaka Darbiniekam mutisku
brīdinājumu par Ētikas kodeksa
pārkāpumu;
- 17.2. uzliek Darbiniekam par
pienākumu publiski atvainoties;
- 17.3. ierosina izpilddirektoram
ierosināt disciplinārlietu par Olaines
novada pašvaldības Darbinieka rīcību;

- 17.4. ierosina domes priekšsēdētājam
domes sēdē izteikt aizrādījumu
domes deputātam par ētikas kodeksa
pārkāpumu;
- 17.5. izbeidz lietu.";
- 2.4. izteikt Nolikuma 26. punktu šādā
redakcijā:
"26. Komisijas lēmumu ievieto Olaines
novada pašvaldības mājaslapā –
www.olaine.lv.".
• Izdarīt Olaines novada domes
2015. gada 20. maija sēdes lēmumā
"Par Olaines novada pašvaldības
2015. gada 20. maija domes lēmuma
"Par pašvaldības pārstāvja nozīmēšanu
biedrības "Pierīgas partnerība"
padomē" (6. prot., 39. p.) šādu
grozījumu – aizstāt lēmuma lemjošajā
daļā vārdus "domes deputātu Jāni
Kuzminu" ar vārdiem "pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāju Elīnu
Grūbu".
• Noslēgt sadarbības līgumu starp
VAS "Latvijas Valsts ceļi" un Olaines
novada pašvaldību par satiksmes
drošības uzlabošanu valsts galvenā
autoceļa A8 (Rīga–Jelgava–Lietuvas
robeža (Meitene)) un Olaines novada
pašvaldības ceļa CA 016 (A8–kūdras
fabrika) krustojumā Medemciemā,
kurā paredzēt sadarbību:
- Olaines novada pašvaldība organizē
un apmaksā projektēšanas darbus,
t. sk. autoruzraudzību;
- Olaines novada pašvaldība organizē
un apmaksā pievedceļu izbūves
darbus ārpus autoceļa A8 nodalījuma
joslas, t. sk. būvuzraudzību;
- VAS "Latvijas Valsts ceļi" organizē
un apmaksā tuneļa izbūves darbus
autoceļa A8 nodalījuma joslā, t. sk.
būvuzraudzību;
- visi darbi jāpabeidz līdz 2022. gada
beigām.
Pilnvarot Olaines novada domes
priekšsēdētāju parakstīt sadarbības
līgumu. Uzdot Attīstības nodaļai
organizēt un kontrolēt līguma izpildi.
• Atsavināt publiskā izsolē pašvaldībai
piederošo dzīvokli Rīgas ielā 8-7,
Olainē (48,20 kv. m).
• Atsavināt publiskā izsolē pašvaldībai
piederošo zemesgabalu dārzkopības
sabiedrībā (turpmāk – d/s):
- "Bērziņi" Nr. 9, Rājumos, Olaines
pagastā, Olaines novadā, 0,0585 ha
platībā (kadastra numurs
8080 015 0143);
- "Bērziņi" Nr. 153, Rājumos, Olaines
pagastā, Olaines novadā, 0,0592 ha
platībā (kadastra numurs
8080 016 0675);
- "Plakanciema egles" Nr. 66, Vaivados,
Olaines pagastā, Olaines novadā,
0,0596 ha platībā (kadastra numurs
8080 016 0675).
• Apstiprināt 2020. gada 14. aprīļa
atsavināšanas izsoles protokolus

šādiem zemesgabaliem: d/s "Atlantika"
Nr. 151, Jāņupē, 0,0616 ha platībā
(kadastra numurs 8080 020 0894);
d/s "Vasara" Nr. 87, Viršos, 0,0822 ha
platībā (kadastra numurs
8080 006 0245); d/s "Plakanciema
egles" Nr. 46, Vaivados, 0,0606 ha
platībā (kadastra numurs
8080 016 0657).
• Piekrist atsavināt par brīvu cenu
zemesgabalu d/s "Lībieši" Nr. 1090,
Jāņupē, 0,0633 ha platībā (kadastra
numurs 8080 021 1284) zemes
nomniecei O. S.
• Piekrist atsavināt zemesgabalu
d/s "Liepas" Nr. 21, Jāņupē, 0,0596 ha
platībā (kadastra numurs
8080 023 0266) zemes nomniekam I. B.
• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no pašvaldības
bilances (ar uzskaitē iekļauto bilances
vērtību) zemesgabalus dārzkopības
sabiedrībās: "Vīksnas" Nr. 1715, Jāņupē,
0,0590 ha platībā; "Dzelmes" Nr. 4102,
Jāņupē, 0,0650 ha platībā.
• Izbeigt 2012. gada 16. janvārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr. 498 par zemesgabala 0,0580 ha
platībā d/s "Straume" Nr. 105, Jāņupē,
iznomāšanu N. S. sakarā ar personas
iesniegumu ar 2020. gada 29. aprīli.
• Mainīt zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8080 021 0153 "Vīksnāji"
Jāņupē nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no "zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība" 0,5000 ha platībai uz
"zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība" 0,3500 ha
platībai; NĪLM kods 0601 "Individuālo
dzīvojamo māju apbūve" 0,1500 ha
platībai.
• Mainīt zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8080 007 0044 2,1000 ha
platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no "zeme, uz kuras galvenā
darbība ir lauksaimniecība" 2,1000 ha
platībai uz "zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība" 1,9500 ha platībai;
NĪLM kods 0601 "Individuālo
dzīvojamo māju apbūve" 0,1500 ha
platībai.
• Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma
"Zariņi" (kadastra numurs 8080 011
0134) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8080 011 0134 un
8080 011 0135, izveidojot divus
atsevišķus nekustamos īpašumus.
Piešķirt nekustamā īpašuma
nosaukumu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu: 8080 011 0134 – "Zariņi";
8080 011 0135 – "Zariņi 2". Noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi zemes vienībai ar kadastra

apzīmējumu: 8080 011 0134 – "zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība", aptuveni 9,4 ha;
8080 011 0135 – "zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība", aptuveni 1,4 ha.
Nekustamā īpašuma īpašniekam:
reģistrēt ceļa servitūtus no pašvaldības
autoceļa Pēternieki–Ķesteri vai valsts
vietējā autoceļa V28 (Blukas–Emburga)
līdz zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8080 011 0135 Valsts
zemes dienesta kadastrā un ietekmēto
nekustamo īpašumu zemesgrāmatās;
iesniegt Latvijas ģeodēzisko
koordinātu sistēmā uzmērītos
zemes vienības robežas, situācijas
elementu, aprēķināto zemes vienību
raksturojošos datus, sagatavotos
kadastrālās uzmērīšanas dokumentus,
zemes vienības apgrūtinājumu plānus
apstiprināšanai Olaines novada
pašvaldībā; veikt izmaiņas nekustamā
īpašuma sastāvā – zemesgrāmatā.
• Atļaut apvienot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8080 002
0996 un zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8080 002 0992 viena
nekustamā īpašuma sastāvā ar vienu
zemes vienību un kopējo aptuveno
platību 0,4443 ha. Piešķirt vienotu
adresi apvienotajai zemes vienībai
Rīts 330, Medemciems, Olaines pag.,
Olaines nov., LV-2127, mainot iepriekš
noteiktās adreses pierakstu. Noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi apvienotajai zemes vienībai –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
• Apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma
Mazā Vaļņu iela 2A (kadastra
Nr. 8080 005 0192) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8080 005 0189.
• Apstiprināt detālplānojumu
nekustamajam īpašumam "Dālijas"
(kadastra Nr. 8080 007 0057) Pārolainē,
Olaines pagastā, Olaines novadā.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā
dienā pēc administratīvā līguma
noslēgšanas.
• Ierakstīt Rīgas rajona tiesas Olaines
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
uz Olaines novada pašvaldības vārda
dzīvokļa īpašumu Jelgavas ielā
14-50, Olainē.
• Piešķirt dzīvokļa Skolas ielā 2-65,
Olainē, Olaines novadā, remontam
9999 eiro (ar PVN).
• Noteikt pašvaldības dzīvoklim
Zemgales ielā 12-73, Olainē, dienesta
dzīvokļa statusu (kopējā platība
46,21 kv. m). Nodot dzīvokļa īpašumu
Zemgales ielā 12-73, Olainē, Olaines
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Pašvaldības informācija
Turpinājums no 6. lpp.
novadā, p/a "Olaines Sociālais
dienests" rīcībā ar mērķi izīrēt
iestādes darbiniekam uz darba
attiecību laiku. Uzdot:
- AS "Olaines ūdens un siltums" noslēgt
dienesta dzīvokļa īres līgumu par
Zemgales ielā 12-73, Olainē, Olaines
novadā, dienesta dzīvokļa/īres
dzīvokļa lietošanu ar Olaines novada
pašvaldības aģentūras "Olaines
Sociālais dienests" darbinieku (uz
darba attiecību laiku bez tiesībām
iegūt īpašumā), ievērojot likuma
"Par dzīvojamo telpu īri" 26. panta
prasības un Olaines novada domes
2014. gada 22. jūlija noteikumu
"Dienesta dzīvokļu izīrēšanas kārtība
un lietošanas noteikumi" 7. punktu;
- pašvaldības izpilddirektoram
nodrošināt dzīvoklim Zemgales
ielā 12-73, Olainē, Olaines novadā,
nepieciešamos remontdarbus
(jaunas elektroinstalācijas montāža,
kontaktligzdu ar sazemējumu
uzstādīšana, ūdens un kanalizācijas
sistēmas nomaiņa, grīdas seguma
nomaiņa, logu, durvju, ārdurvju
nomaiņa, vannas, klozetpoda un
izlietņu nomaiņa) par summu
14 393 eiro.
• Reģistrēt S. P. un N. B. Olaines novada
pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanā sniedzamās palīdzības
pirmās kārtas reģistrā.
• Ierādīt vietu M. K. sociālajā istabā
Zemgales ielā 31-M, Olainē, uz sešiem
mēnešiem. Uzdot Olaines novada p/a
"Olaines Sociālais dienests" apmaksāt
sešus mēnešus 100% īres maksu un
100% apkuri M. K. par sociālās istabas
Zemgales ielā 31, Olainē, lietošanu
no sociālās palīdzības pabalstiem
paredzētajiem līdzekļiem.
• Uzņemt V. V. R. ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma saņemšanai Olaines
novada p/a "Olaines Sociālais
dienests" Sociālās aprūpes centrā uz
pastāvīgu laiku.
• Piekrist, ka Ukrainas Republikas
pilsonis O. N. iegūst īpašumā zemi d/s
"Vaivadi" Nr. 57, Vaivados, ar kadastra
numuru 8080 016 0207 0,0611 ha
platībā, ar zemes lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
Olaines novada teritorijā atsavināmo
nekustamo īpašumu "Puriņi" Nr. 3269
ar kadastra numuru 8080 022 0540.
• Slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa
īpašuma Skolas ielā 2-6, Olainē
(kopējā platība 47,64 kv. m),
atsavināšanu dzīvokļa īrniekam V. D.
un apstiprināt dzīvokļa pārdošanas
cenu.

Olaines novada pašvaldības rīkotas

izsoles

Zeme "Atlantika" Nr. 67,
Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines
novads, ar kadastra apzīmējumu
8080 020 0202 0,0559 ha platībā
(kadastra numurs 8080 020 0202).
Izsoles sākumcena – 1900,00 eiro.
Izsoles solis – 100,00 eiro. Drošības
nauda – 190,00 eiro. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju
apbūve. Samaksas kārtība – viena
mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles reģistrācijas maksa –
30,00 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiks
pārtraukta 2020. gada 9. jūlijā
plkst. 12.00. Izsole notiks
2020. gada 14. jūlijā plkst. 10.30
Olaines novada pašvaldības telpās,
2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33,
Olainē, Olaines novadā.
"Atlantika" Nr. 149, Jāņupe,
Olaines pagasts, Olaines novads,
ar kadastra apzīmējumu
8080 020 0893 0,0611 ha platībā
(kadastra numurs 8080 020 0893).
Izsoles sākumcena – 2000,00 eiro.
Izsoles solis – 100,00 eiro. Drošības
nauda – 200,00 eiro. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju
apbūve. Samaksas kārtība – viena
mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles reģistrācijas maksa –
30,00 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiks
pārtraukta 2020. gada 9. jūlijā
plkst. 12.00. Izsole notiks
2020. gada 14. jūlijā plkst. 11.00
Olaines novada pašvaldības telpās,
2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33,
Olainē, Olaines novadā.
"Bērziņi" Nr. 69, Rājumi,
Olaines pagasts, Olaines novads,
zemes vienības kadastra
apzīmējums 8080 015 0494,
0,0619 ha platībā.
Izsoles sākumcena – 2100,00 eiro.
Izsoles solis – 100,00 eiro. Drošības
nauda – 210,00 eiro. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju
apbūve. Samaksas kārtība – viena
mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles reģistrācijas maksa –
30,00 eiro.

Dalībnieku reģistrācija tiks
pārtraukta 2020. gada 9. jūlijā
plkst. 12.00. Izsole notiks
2020. gada 14. jūlijā plkst. 11.30
Olaines novada pašvaldības telpās,
2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33,
Olainē, Olaines novadā.
"Celtnieks" Nr. 30, Stīpnieki,
Olaines pagasts, Olaines novads.
Zemes vienības kadastra
apzīmējums 8080 018 0640,
0,0589 ha platībā (adrese –
Kurpnieku iela 2, Stīpnieki,
Olaines pag., Olaines nov.).
Izsoles sākumcena – 2000,00 eiro.
Izsoles solis – 100,00 eiro. Drošības
nauda – 200,00 eiro. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju
apbūve. Samaksas kārtība – viena
mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles reģistrācijas maksa –
30,00 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiks
pārtraukta 2020. gada 9. jūlijā
plkst. 12.00. Izsole notiks
2020. gada 14. jūlijā plkst. 13.30
Olaines novada pašvaldības telpās,
2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33,
Olainē, Olaines novadā.
"Jaunība" Nr. 110, Stīpnieki,
Olaines pagasts, Olaines novads,
ar kadastra apzīmējumu
8080 018 0244 0,0614 ha platībā
(kadastra numurs 8080 018 0244).
Izsoles sākumcena – 2100,00 eiro.
Izsoles solis – 100,00 eiro. Drošības
nauda – 210,00 eiro. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju
apbūve. Samaksas kārtība – viena
mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles reģistrācijas maksa –
30,00 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiks
pārtraukta 2020. gada 9. jūlijā
plkst. 12.00. Izsole notiks
2020. gada 14. jūlijā plkst. 14.00
Olaines novada pašvaldības telpās,
2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33,
Olainē, Olaines novadā.
"Liepkalnes 1" Nr. 81, Jāņupe,
Olaines pagasts, Olaines novads,
ar kadastra apzīmējumu
8080 020 0468 0,0620 ha platībā
(kadastra numurs 8080 020 0468).

Izsoles sākumcena – 2000,00 eiro.
Izsoles solis – 100,00 eiro. Drošības
nauda – 200,00 eiro. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju
apbūve. Samaksas kārtība – viena
mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles reģistrācijas maksa –
30,00 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiks
pārtraukta 2020. gada 9. jūlijā
plkst. 12.00. Izsole notiks
2020. gada 14. jūlijā plkst. 14.30
Olaines novada pašvaldības telpās,
2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33,
Olainē, Olaines novadā.
"Medņi" Nr. 106, Jāņupe,
Olaines pagasts, Olaines novads,
ar kadastra apzīmējumu
8080 020 1150 0,0722 ha platībā
(kadastra numurs 8080 020 1150).
Izsoles sākumcena – 2100,00 eiro.
Izsoles solis – 100,00 eiro. Drošības
nauda – 210,00 eiro. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju
apbūve. Samaksas kārtība – viena
mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles reģistrācijas maksa –
30,00 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiks
pārtraukta 2020. gada 9. jūlijā
plkst. 12.00. Izsole notiks
2020. gada 14. jūlijā plkst. 15.00
Olaines novada pašvaldības telpās,
2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33,
Olainē, Olaines novadā.
Plašāka informācija par izsoļu
noteikumiem: www.olaine.lv/
izsoles.

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

Rīgas Tehniskās universitātes
aģentūra piedāvā mācīties!
Koledžā ir notikušas kvalitatīvas pārmaiņas – gan vizuālas, gan saturiskas –, tāpēc mācīties gribētājus aicinām studēt un iepazīties ar jaunu
izglītības programmu un kvalifikāciju piedāvājumu. Izglītību var iegūt jaunatklātās, mūsdienīgās un moderni aprīkotās mācību laboratorijās!
Valsts finansētas budžeta vietas! Stipendija!  
1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība. 2020./2021. akadēmiskajā gadā uzņemšana notiek šādās programmās
Studiju programma

Iegūstamā kvalifikācija

Apgūstamie studiju kursi

Mācību ilgums
pēc vidusskolas

Biotehnoloģija

Biotehnoloģijas
speciālists

"Ģenētika un DNS tehnoloģijas", "Rūpnieciskā
biotehnoloģija", "Analītiskā ķīmija", "Mikrobioloģija",
"Šūnu bioloģija", "Pārtikas biotehnoloģija",
"Vides biotehnoloģija", "Organiskā ķīmija" u. c.

2,5 gadi

Vides aizsardzības
tehnoloģija

Vides speciālists

"Ekoloģija", "Atkritumu apsaimniekošana",
"Dabas resursi un pārvalde", "Notekūdeņu attīrīšana",
"Vides mikrobioloģija", "Vides ķīmija un toksikoloģija",
"Organiskā ķīmija" u. c.

2,5 gadi

Uzturs un pārtikas
produktu kvalitātes
kontrole

Pārtikas kvalitātes
speciālists

"Uzturzinātne", "Pārtikas mikrobioloģija",
"Uztura sanitārija un higiēna", "Pārtikas kvalitāte un
likumdošana", "Pārtikas ķīmija", "Pārtikas produktu ražošanas
tehnoloģija", "Cilvēka anatomija un fizioloģija" u. c.

2 gadi

Dokumentus varēs iesniegt
klātienē (iepriekšēja
pieteikšanās, zvanot, rakstot
"Whatsapp" uz tālruni 26117783)
vai neklātienē, nosūtot
nepieciešamos dokumentus
uz e-pasta adresi
studijudala@otk.lv.
Reflektantiem jāiesniedz šādi
dokumenti:
• iesniegums;

• dokumenta par vispārējo
vidējo izglītību vai
profesionālo vidējo izglītību
un sekmju izraksta kopijas,
uzrādot dokumentu
oriģinālus;
• VISC eksāmenu latviešu
valodā un matemātikā
sertifikātu kopijas, uzrādot
oriģinālus;
• pases kopija (personiski

uzrādot pasi);
• ja mainīts uzvārds,
uzvārda maiņu apliecinoša
dokumenta kopija, uzrādot
oriģinālu;
• medicīniskā izziņa (veidlapa
Nr. 027/u);
• divas fotogrāfijas (3 x 4 cm).
Kāpēc studēt Olaines
Tehnoloģiju koledžā?

Tāpēc, ka uz dabaszinībām
balstītai izglītībai ir paredzama
spoža nākotne, jo tā ir viena no
straujāk augošajām nozarēm
Latvijas tautsaimniecībā ar
izcilām izaugsmes iespējām.
Būs iespēja strādāt kvalificētu
darbu šo nozaru uzņēmumos,
saņemot konkurētspējīgu
atalgojumu virs valstī vidējā.
Iespēja ir, nāc un izmanto to!

Profesionālā vidējā izglītība – vidusskola. 2020./2021. mācību gadā uzņems audzēkņus šādās programmās
Profesionālās vidējās izglītības programma

Iegūstamā kvalifikācija

Mācību ilgums pēc 9. klases

Ķīmijas tehnoloģijas

Parfimērijas un kosmētikas procesu tehniķis

4 gadi

Ķīmijas tehnoloģijas

Analītiskās ķīmijas tehniķis

4 gadi

Ķīmijas tehnoloģijas

Biotehnoloģisko procesu tehniķis

4 gadi

Inženiermehānika

Ķīmisko un biotehnoloģisko iekārtu mehāniķis

4 gadi

Dokumentus varēs iesniegt
klātienē (iepriekšēja
pieteikšanās, zvanot, rakstot
"Whatsapp" uz tālr. 26117749)
vai neklātienē, nosūtot
nepieciešamos dokumentus uz
e-pasta adresi
macibudala@otk.lv.
Iesniedzamie dokumenti:
• iesniegums RTU OTK
direktoram;
• pamatizglītību, arodizglītību,
vispārējo vidējo izglītību
un citu iepriekšējo izglītību
apliecinošu dokumentu
kopijas (uzrādot dokumenta
oriģinālu);

• pases dati (uzrādot pasi);
• četras fotogrāfijas, ne lielākas
par formātu 3 x 4 cm;
• uzvārda maiņas dokumenta
kopija (ja tāda ir);
• medicīnas izziņa (veidlapa Nr.
027/u) ar norādi par atļauju
apgūt konkrētu profesiju.
Izvēloties iegūt diplomu
Olaines Tehnoloģiju koledžā,
būs iespējas aktīvi sportot,
piedalīties sacensībās un sporta
aktivitātēs, iesaistīties kultūras
dzīves aktivitātēs gan skolā,
gan Olaines pilsētā, īstenot
dažādus projektus, tajā skaitā

arī starptautiskus programmā
"Erasmus+", piedalīties
profesionālos konkursos,
pieredzes apmaiņas braucienos,
attīstīt savus talantus un jauki
pavadīt brīvo laiku. Varēsi
dzīvot dienesta viesnīcā un
mācīties izglītības iestādē,
kurā zināšanas un prasmes
ir ieguvuši daudzi veiksmīgi
uzņēmēji, darbu vadītāji,
nozares speciālisti, kā arī
praktizēties vadošajos nozaru
uzņēmumos Latvijā un Eiropā.
Vidusskolas absolventi turpina
studijas koledžā vai labākajās
augstskolās Latvijā vai citviet

pasaulē. Koledžā ir iespēja
ikvienam jaunietim izaugt par
kvalificētu speciālistu, radošu
un veiksmīgu personību,
iegūt gatavību dzīvesdarbībai
konkurences apstākļos, jo
iestādē strādā augsti kvalificēti
mācību spēki – docenti, lektori,
skolotāji –, kā arī neatsverams
atbalsts ir tehnisko darbinieku
ieguldījums, lai mums visiem
kopā būtu iespēja tiekties uz
izcilību!
Nāc iegūt kvalitatīvu izglītību!
Strādā nozarē pieprasītā
profesijā!

Olaines novada pašvaldības informatīvais izdevums "Olaines domes vēstis". Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 5000. Bezmaksas.
Iespiests: "Poligrāfijas grupa Mūkusala". Foto: Miervaldis Šteinbergs un Olaines novada pašvaldības foto arhīvs.
Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 27838129.

Sirsnīgi sveicam maijā
dzimušos novada jubilārus!
Esi laimīgs par to, kas tev
pieder, un tev būs daudz
iemeslu būt laimīgam.
Daudz laimes un stipru
veselību!

2020. gada aprīlī laulību
noslēguši 3 pāri.
Sveicam mūsu jaunās un
stiprās ģimenes!

2020. gada aprīlī piedzimuši
9 puisīši un 10 meitenītes.
Priecājamies kopā ar jums
par bērniņa ienākšanu
ģimenē. Lai daudz prieka,
smaida un mīlestības
jūsmājās!

2020. gada aprīlī
mūžībā aizgājuši
(uzvārds, vārds,
dzimšanas datums)
Ignatāns Jānis – 01.01.1945.
Beimo Vaclavs – 01.05.1941.
Priekule Aira – 03.06.1940.
Solovjovs Oļegs – 03.07.1949.
Narņicka Marijana – 04.04.1932.
Simakov Anatoly – 05.10.1937.
Ļvova Tamāra – 05.11.1950.
Koņuhova Antoņina – 06.04.1935.
Perhurovičs Arkādijs – 10.06.1933.
Teļaka Janīna – 12.12.1940.
Sherstnev Valery – 15.03.1951.
Blēķis Normunds – 15.10.1966.
Tikhomirova Nina – 19.01.1932.
Cauka Ausma – 19.11.1933.
Smiltniece Benita Edīte –
21.03.1938.
Lankovskis Roberts – 22.07.1996.
Krilova Marta – 24.06.1940.
Sevastjanovs Nikolajs – 24.08.1963.
Dūželis Dainis Jānis – 30.04.1935.
Izsakām līdzjūtību
piederīgajiem.
Informācija sagatavota saskaņā
ar Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Rīgas 1. nodaļas 2020. gada
14. maijā sniegtajiem datiem.

