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Izlaidumi
Olaines skolās
Olaines Mūzikas un mākslas skolā
• 2018. gada 30. maijā plkst. 18.00.

Olaines 1. vidusskolā

• 12. klašu izlaidums – 2018. gada 8. jūnijā plkst. 18.00;
• 9. klašu izlaidums – 2018. gada 15. jūnijā plkst. 16.00
(9c) un plkst. 18.00 (9a un 9b).

Olaines 2. vidusskolā

• 12. klašu izlaidums – 2018. gada 15. jūnijā plkst. 13.00;
• 9. klašu izlaidums – 2018. gada 15. jūnijā plkst. 16.00.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas
koledžā

Profesionālās vidējās izglītības diplomi par iegūto
profesionālo vidējo izglītību (kvalifikāciju "Biotehnologa
palīgs" un "Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu
mehāniķis") absolventiem tiks pasniegti 29. jūnijā
plkst. 14.00 koledžas zālē.

SUMINĀTI MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU
UZVARĒTĀJI UN VIŅU SKOLOTĀJI

15. maija pēcpusdienā Olaines
novada dome svinīgā pasākumā
"Olimpiešu pēcpusdiena" sumināja novada izglītības iestāžu
skolēnus, kuri ieguvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu
olimpiādēs un dažādos valsts un
starpnovadu konkursos, un viņu
skolotājus.
Atklājot pasākumu, Olaines novada domes priekšsēdētājs uzteica skolēnus: "Lielu lietu pamatā
ir daudzu mazu lietu kopums.

Attīstības pamatā ir zināšanas.
Jūs veidojat ceļu lielām lietām
savā nākotnē!"
2017./2018. mācību gadā novada skolēni piedalījušies 33 mācību priekšmetu olimpiādēs.
Visvairāk godalgu saņemts
starpnovadu matemātikas un
bioloģijas olimpiādēs.
Šis mācību gads īpaši izcēlies ar
vairākiem augstiem rezultātiem
valsts līmeņa mācību priekšmetu
olimpiādēs – Olaines 2. vidus-

Olaine
atceras

Olaines novada
uzņēmējs

Kādreizējā Olaines pagasta
padomes priekšsēdētāja –
Aija Zandere

2. lpp.

Saruna ar uzņēmēju
Kristīnu Kauliņu

3. lpp.

skolas skolēni ieguvuši 2. vietu
latviešu valodas olimpiādē un 3.
pakāpi matemātikas olimpiādē,
savukārt Olaines 1. vidusskolas
skolēniem piešķirta 3. pakāpe
ģeogrāfijas olimpiādē, kā arī
1. un 3. vieta ekonomikas olimpiādē.
Kopumā mācību gada izskaņā
tika sumināti 48 Olaines 1. vidusskolas skolēni, 32 Olaines
2. vidusskolas skolēni, 10 Olaines Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi, 5 Olaines Mehānikas
un tehnoloģijas koledžas audzēkņi un 74 viņu skolotāji.

Attīstība
Būvdarbi vasaras periodā

4. lpp.

Latvijai 100
Pošamies Dziesmu un deju
svētkiem

5. lpp.

Aktuāli
Domes lēmumi

7. lpp.

AR DZIĻĀM SAKNĒM SAVĀ ZEMĒ

Z

anderu mājas Medemciemā
ir viena no dažām senākajām saimniecībām šajā pusē –
dzimtas saknes sniedzas tālu
18. gadsimtā, un šodien "Zanderos" saimnieko jau ceturtā un
piektā paaudze. Aija un Alfrēds
Zanderi izrāda līdz šim apzināto dzimtas ciltskoku. Nozīmīga
vieta tajā ir pazīstamajai vācbaltiešu Medemu dzimtai – 1856.
gadā Olaines baznīcā mācītājs
salaulāja barona Medema meitu
un Alfrēda Zandera vecvectēvu.
Barons ļāva jaunajai ģimenei izpirkt mājas un zemi, un tā sāka
veidoties Zanderu dzimtas nams.
Pēc 160 gadiem, pārdzīvojot divus karus, revolūcijas, dedzināšanas, tautas atmodas un citus
notikumus, Zanderu mājās aizvien ir darbīga un dzīvīga noskaņa. Māju saimniece Aija Zandere – kādreizējā Olaines pagasta
padomes priekšsēdētāja, kura
šeit dzīvo no 1972. gada, – intervijā atskatās uz Olaines attīstības
pirmsākumiem 90. gados.
Kāpēc un kā sākāt pētīt Zanderu dzimtas vēsturi?
Vīram bija apaļa jubileja, tad
nu es ar vēsturnieku palīdzību
apkopoju ziņas par Zanderiem.
Man šķiet, ir ļoti būtiski apzināt savus senčus, saprast to, no
kā esam cēlušies, kas ir bijis un
paveikts pirms mums. Līdzīgi
esmu pētījusi arī savus vecākus,
pamazām top ciltskoks pa manas
mammas senču līniju.
Pati arī esat veidojusi Olaines
vēsturi. Kā nonācāt pagasta
pārvaldē?
Tur ir gan sava daļa sakritības,
gan sava daļa likumsakarības.
Tās bija 80. gadu beigas, lielo
pārmaiņu laiku sākums. Lāpu
gājieni, Tautas fronte, barikādes,
Baltijas ceļš un citi ļoti pacilājoši
notikumi. Es tad strādāju uzņēmumā "Latvijas papīrs" Rīgā,
kur nonācu pēc Industriālā politehnikuma Celulozes un papīra
ražošanas tehnologu kursa beigšanas. Starp citu, mēs bijām pirmais kurss šajā specialitātē.
Līdzīgi kā vīram, arī mani vecāki un vecvecāki ir ar dziļām saknēm lauksaimniecībā, un, iespējams, tur arī ir likti pamati šim
īpašību apvienojumam manī,
kas velk uz lauksaimniecību un
atbildības uzņemšanos. Atceros,
1989. gadā bija izziņots, ka iedzīvotājiem ir jātiekas ar ciema
padomes pārstāvjiem. Apdarījām neatliekamākos darbus mājās un abi ar vīru gājām paklausīties. Tur stāsts par vēlēšanām,
mūsu apkaimē būšot pirmais
iecirknis, vajagot nominēt kandidātu. Viena no senākajām šīs
apkaimes iedzīvotājām – Lindas
kundze – saka, lai taču Zanderes
vedekla iet. Tobrīd uztvērām to
vairāk kā joku, jo man pat domas
nebija par administratīvu darbu.
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Tomēr, tā kā neviens kandidēt
tā arī nepieteicās, piekritu, – lai
jau raksta manu vārdu, ja vajag. Gada nogalē notika tautas
deputātu vēlēšanas, pamatā tur
piedalījās brigadieri, agronomi,
kolhozu priekšsēdētāji, bet pirmajā Tautas deputātu padomes
trīsdesmitniekā līdz ar viņiem
iekļuvu arī es.
Ar ko sākās Jūsu pienākumi?
Pirmais lielais darbs bija aktīva
iesaiste zemes reformā, zemes
komisiju veidošanā un šo komisiju darbā. Tautas deputātu padomes priekšsēdētājs piedāvāja
uzņemties vadīt zemes komisijas
darbu. No sākuma neaptvēru,
kas tas būs par "zvēru". Zinu, ko
nozīmē pie zemes strādāt, dārzā
rušināties, bet zemes komisija…
Sastāvs tur bija ļoti daudzpusīgs
un kompetents – pārstāvēti bija
tādi amati kā sovhoza vadītājs,
mežsaimnieks, agronoms, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas mācībspēks un citi. 1991.
gada oktobrī mani pieņēma darbā par Olaines pagasta Tautas
deputātu padomes valdes priekšsēdētāja vietnieci. Un tā sākās
manas kā algotas darbinieces
darba attiecības ar pagasta, vēlāk
novada, izpildvaru, kas turpinās
vēl tagad. Šobrīd esmu būvvaldes speciāliste teritoriālplānojuma un zemes ierīcības jautājumos.

struktūras būves. Tās bija diezgan komplicētas un emocionālas
sarunas par kompensācijām,
līdzvērtīgiem zemes gabaliem
un tamlīdzīgi. Daži tā arī neatkāpās no savas prasības, sūdzēja
mūs tiesā, bija pat gadījums, kad
zemes komisiju solīja uzspridzināt. Pieredze ļoti bagātīga.
Šī procesa rezultātā izveidojās
pirmais zemes ierīcības projekts
visā Olaines pagastā.
Tolaik bijāt pagasta priekšsēža vietniece?
Par pagasta padomes priekšsēdētāja Aivara Pozņaka vietnieci
es nostrādāju no 1989. gada līdz
2002. gadam – šajā laikā bija

Viena liela problēma, ko atrisinājām, bija siltumapgāde. Vēsturiski izveidotā siltumtrase bija
piecus kilometrus gara, kas nozīmēja lielus siltuma zudumus.
Uzbūvējām savu katlumāju, kas
bija krietni efektīvāks risinājums
apkurināšanai.
Nākamais jautājums bija bērnudārzi, jo vienubrīd māmiņām
sāka maksāt pieklājīgus pabalstus un daudzviet Latvijā bērnudārzus privatizēja, to vietā
veidojās uzņēmumi un bankas.
Mēs tomēr nolēmām bērnudārzu saglabāt, vēlāk nodibinājām
arī sākumskolu, un pēc tam,
valsts politikai mainoties, bija
redzams, ka šis lēmums ir bijis
pareizs.
Trešais lielākais problēmjautājumu bloks bija un aizvien vēl
ir – ar ekoloģiju saistītas lietas,
kas tradicionāli ir Olaines sāpīgā tēma. No vienas puses, mums

bija ap 12 tūkstošiem dārziņu,
arī dažādas juridiskās personas
– sākotnēji tas bija milzīgs dokumentu kalns. Par katru iesniegumu īsā laikā bija jāpārliecinās,
cik tas pamatots, jāveic dokumentu pārbaude, tostarp jādodas
pētīt papildu informāciju arhīvā.
Sākām risināt daudzas un dažādas situācijas, kad mantoto zemi
faktiski atdot lietošanā nevarēja,
jo, piemēram, uz tās jau uzbūvēts ciemats vai kādas infra-

Pašvaldību teritoriālā reforma
2009. gadā apvienoja Olaines
pagastu un pilsētu. Bijāt šīs
reformas piekritēja vai pretiniece?
Domāju, ka bijām gana pašpietiekami un aptuveni ar pieciem
tūkstošiem iedzīvotāju varējām
attīstīties. Bet reforma visā Latvijā bija politisks lēmums un
viena pagasta spēkos jau nebija
šo kursu izmainīt. Lai gan mēs
nebijām vienīgie oponenti – izveidojās Rīgas apriņķa apvienība, kurā apvienojās Rīgas apkārtnē esošās pašvaldības.
Atskatoties uz Jūsu kā pagasta vadītājas darbību, – vai ar
šodienas zināšanām un pieredzi Jūs būtu kaut ko darījusi
citādi?

Zemes komisijas darbs – tie
faktiski tādi neatkarīgās Latvijas pirmie mērnieku laiki.
Jā, tie bija mērnieku laiki un
visai vētraini laiki, jo spēles noteikumi, likumdošana, mainījās
kādas reizes desmit divpadsmit.
Līdz 1991. gada vasarai cilvēkiem un organizācijām bija
jāiesniedz pieprasījumi par zemes piešķiršanu lietošanā. Bija
zemju mantinieki, bija tādi, kam
zeme piešķirta mūža lietošanā,

Papildus trīs minētajiem jautājumiem jāpiemin arī mūsu teritorijas sadrumstalotība. Olaines
lielais izaicinājums vienmēr ir
bijis un būs no novada fiziski
atdalītā Jāņupe, kas ir tāds sava
veida anklāvs, – dažādu iemeslu
dēļ ciematu savā paspārnē negribēja ne Ķekava, ne Iecava. Mēs
centāmies ciematu integrēt savā
saimniecībā, rūpēties par iedzīvotājiem, taču arī šī problēma
vēl prasa turpmākus risinājumus.

trīs pašvaldību vēlēšanu cikli.
2002. gadā saskārāmies ar padomju laiku mantojuma problēmu, – aktualizējās jautājums
par ķīmisko atkritumu klātbūtni, rezultātā man bija jāpārņem
pagasta vadība. Kā vadītāja es
nostrādāju turpmākos septiņus
gadus, kad atbilstoši pašvaldību
teritoriālajai reformai mūs apvienoja ar Olaines pilsētu.
Jūs pati gribējāt vadīt pagastu
vai uzņēmāties to darīt apstākļu spiesta?
Alfrēds Zanders: "Kas viņai
cits atlika – visi jau arī pirms
tam viņu sauca par valdnieci…"
(Smejas.)
Nu, ja jau tā sauca, tad laikam
bija pamats un nācās vien šo
priekšstatu iemiesot. Kādi bija
lielākie izaicinājumi, ar ko saskārāties pašā sākumā?

ir attīstīts industriālais centrs,
mēs dodam darbavietas, bet tas
vienmēr arī kaut ko "maksā".
No saviem kā pagasta vadītājas
laikiem visspilgtāk atceros mūsu
cīņu pret sadzīves atkritumu poligona izveidi Pēternieku teritorijā. Aptuveni 60 hektāru platībā,
likvidējot skaistu mežu, bija iecerēts būvēt atkritumu glabātuvi,
taču iedzīvotāji iestājās pret un
savā veidā mums palīdzēja arī
melnais stārķis, kas ligzdoja šajā
apkārtnē. Otrs līdzīgs stāsts –
ideja veidot šķidro bīstamo atkritumu dedzinātavu, ko arī izdevās
apturēt. Jāsaka, ka dažāda veida
ķīmisko atkritumu problēma, ko
esam mantojuši no padomju laikiem, prasa risinājumu, taču, lai
pamatīgi attīrītu augsni no ilgus
gadus krāta piesārņojuma, – tas
ir ļoti dārgs pasākumu komplekss, kur es ceru uz ES fondu
atbalstu. Daļa augsnes jau ir attīrīta, šis darbs būtu jāturpina.

Zemes reformas laikā, iespējams, vajadzēja dažus cilvēkus
censties pārliecināt par ilgtspējīgākiem, prātīgākiem risinājumiem. Pieļauju, ka varējām
mērķtiecīgāk piesaistīt pagastam
dažādu pakalpojumu sniedzējus, lai dzīve iedzīvotājiem būtu
ērtāka un patīkamāka. Ja pilsētā tas atrisinājās, tad ārpus tās
veikali, sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumi, arī kultūras iestādes
attīstījās lēni. Tomēr jāsaprot, ka
ilgus gadus mēs risinājām faktiski izdzīvošanas jautājumus – lai
būtu siltums, lai cilvēkiem būtu
darbavietas, bērniem – pirmsskolas mācību iestādes. Tas bija
mūsu primārais uzdevums.
Kas ir būtiskākās Olaines
priekšrocības – iedzīvotājiem,
uzņēmējiem?
Pēdējos gados Olaine pasniedz
sevi kā zaļu un vienlaikus ekonomiski augošu pilsētu. Tas ir
pareizi, – atceros, ka jau 2004.
gadā, domājot par teritorijas attīstību, mēs nonācām pie ļoti
līdzīga stratēģiskā redzējuma.
Ņemot vērā pēdējo gadu tendences ekonomikā, es kā perspektīvu pievienotu arī transporta
un loģistikas virzienu, jo esam
tuvu Rīgai un šeit ir teritorijas,
kur var attīstīt uzņēmējdarbību.
Iespējams, arī privātmāju rajoni
varētu paplašināties, bet abām
minētajām lietām ir nepieciešama infrastruktūra – ceļi, gāze,
ūdens, kanalizācija.

Olaines novada uzņēmējs

Uzņēmēja ar mākslinieces dvēseli

K

Olaines novada uzņēmēja Kristīna Kauliņa saka: "Lai arī nauda man ir svarīga, es savā biznesā nekoncentrējos tikai uz to.
Man ir svarīgi būt laimīgai savā darbā."

ristīna ar ģimeni Olaines
novadā ir jaunpienācēji, taču tieši šeit viņa atradusi
īsto vietu un enerģiju, lai savu
aizraušanos pārvērstu biznesā.
Kristīnas sākotnējais mērķis –
apgūt Latvijai neierasto griezto
sveču izgatavošanu – kopš pērnā
gada oktobra rezultējies mājīgā
veikaliņā, kur olainieši var atrast
ne tikai viņas veidotās sveces,
bet arī 65 citu Latvijas mazo ražotāju darinājumus.
Kāds ir bijis Tavs ceļš līdz uzņēmējdarbībai?
Pēc profesijas esmu friziere stiliste un šajā profesijā esmu nostrādājusi 12 gadu. Taču manī
vienmēr mitusi mākslinieciska
dvēsele, vienmēr gribējies ko
vairāk, tāpēc papildus esmu gan
gleznojusi, zīmējusi un izšuvusi
krustdūrienā, gan arī apguvusi
ainavu dizainu.
Pirms sešiem gadiem ieraudzīju
sarežģītā tehnikā veidotas grieztās sveces, kuras tobrīd Latvijā
neviens īsti netaisīja. Man radās
vēlme iemācīties tās izgatavot.
Visu apguvu pašmācības ceļā
pēc internetā atrastām pamācībām. Kamēr iemanījos izveidot kvalitatīvas sveces, pagāja
pusgads, un tā laikā es izlietoju
apmēram 200 kilogramu parafīna. Ar laiku sapratu, ka esmu
visā procesā ieguldījusi jau tik
daudz enerģijas un līdzekļu, ka
tas vairs nevar palikt tikai hobija
līmenī. Es arī uzskatu, ka cilvēks
ir laimīgs tikai tad, kad sasniedz
to, ko vēlas, nevis gadiem strādā
vienā darbā un neko ārpus tā neredz. Sapratu, ka pienācis laiks
no friziera amata pāriet nākamajā dzīves posmā. Vīrs mani ļoti
atbalstīja – ja patiešām gribi, tad
ej un dari. Tā es nonācu līdz sava
interneta veikala izveidei.

Kā Tu atradi savām svecēm
pircējus?
Manā gadījumā lieliski nostrādāja "Facebook" reklāma – nekādas citas metodes nebija vajadzīgas. Pirmais darbības gads
izdevās kolosāls, visu saražoto
veiksmīgi notirgoju. Otrajā gadā
jau man talkā nāca mamma, kura
braukāja pie manis no Saldus,
palīdzēja ieliet svecēm viducīšus
un tās iepakot. Tad man pieteicās
bērniņš, un ar ražošanu kādu brīdi nācās ieturēt pauzi, iztirgojot
tikai to, kas jau bija saražots.
Tagad Tev ir arī pašai savs
veikals. Kāpēc izvēlējies to
veidot Olainē nevis, piemēram,
Rīgā?
Pirms vairāk nekā desmit gadiem mēs ar vīru nolēmām pārcelties no Saldus uz Rīgu. Taču
secinājām, ka galvaspilsēta
mums tomēr neiet pie sirds – pārāk daudz stresa un sastrēgumu.
Tāpēc sākām skatīties uz Pierīgu. Secinājām, ka Jāņupē, kas
atrodas Olaines novadā, iespējams tikt pie privātmājas par Rīgas dzīvokļa cenu. Tā pieņēmām
lēmumu pārcelties uz šejieni un
dzīvot mājā.
Tajā brīdī, kad sapratu, ka man
no vienas 6 m2 lielas mājās iekārtotas darbnīcas jāpāriet uz
plašākām telpām, izlēmu, ka
vēlos savu biznesu veidot tieši
Olainē. Protams, es apzinos, ka
Rīgā cilvēku plūsma ir lielāka,
bet man patīk, ka mana darbnīca
atrodas tuvu mājām, un, izmantojot internetu, pircējus varu uzrunāt visā pasaulē. Turklāt man
bija nepieciešamas samērā lielas
telpas gan izejmateriālu un gatavās produkcijas glabāšanai, gan
darbnīcai – pašreizējie 120 m2
Rīgā izmaksātu krietni dārgāk.

Protams, ar nosacījumu, ka esi
gatavs smagi strādāt.

Uzņēmums:
SIA "Kart"
Vadītāja:
Kristīna Kauliņa
Darbības joma: Sveču izgatavošana

Kāpēc Tu nolēmi uzņemties
papildu pienākumus un piedāvāt ne tikai savas sveces, bet
arī citu ražotāju preces?
Sveču specifika ir tāda, ka vislielākais noiets tām ir gada tumšākajā laikā – rudenī un ziemā –,
tāpēc nolēmu, ka paralēli sveču
darbnīcai un veikalam piedāvāšu
arī citas Latvijā tapušas preces
un organizēšu dažādas meistardarbnīcas. Turklāt Olainē tā bija
brīva niša.
Sākumā bija sarežģīti paralēli
gan ražot sveces – sagadījās, ka
man tieši tobrīd bija pasūtīts izgatavot 700 sveču –, gan iekārtot
veikalu un meklēt ražotājus, taču
tagad veikals jau ir nostājies uz
kājām, un visi plaukti ir pilni.
Man ir parādījusies arī kolēģe
Marija, kas palīdz ar sveču iz-

gatavošanu. Paveicās, ka atradu
viņu ar sludinājuma palīdzību tepat Olainē. Turklāt arī viņa ir bijusi friziere un kādreiz strādājusi
telpās, kur tagad atrodas mūsu
veikaliņš.
Vai šodien atskatoties redzi kādas kļūdas, ko, uzsākot biznesu, esi pieļāvusi?
Jā, bez kļūdīšanās uzņēmējdarbībā iztikt nav iespējams. Piemēram, viena no manām būtiskākajām kļūdām bija sākumā
pārāk strauji mēģināt paplašināt
sveču klāstu. Vienā brīdī sapratu,
ka sezona tuvojas, bet man ir ļoti
maz saražotas grieztās sveces,
pēc kurām bija vislielākais pieprasījums.
Tomēr es no sirds ieteiktu citiem
nebaidīties realizēt savas idejas.

Vai, biznesu veidojot, esi izmantojusi arī kādus atbalsta
rīkus?
Līdz šim viss ir sasniegts saviem
līdzekļiem un spēkiem, bet nākotnē apsveru domu par ārēja
finansiāla atbalsta piesaisti, jo ar
saviem līdzekļiem nav iespējams
attīstīties tik ātri, kā gribētos.
Toties esmu saņēmusi vērtīgu
informatīvo un arī praktisko palīdzību no Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra un
biedrības "Pierīgas partnerība".
Gribu uzsvērt, ka vislielākais atbalsts man ir bijusi ģimene – gan
vīrs, gan vecāki, kuri, starp citu,
tagad arī pārcēlušies no Saldus
uz Jāņupi. Bez viņiem nebūtu
varējusi izdarīt ne pusi no tā, kas
paveikts.
Kādi ir Tavi tuvākie nākotnes
plāni?
Nākamā gada laikā es gribētu
atvērt vēl vienu veikaliņu citā
pilsētā. Tuvākajā laikā pārtaisīsim un aktīvi attīstīsim arī savu
mājaslapu, kas šobrīd ir palikusi veikala ēnā, – plānojam tajā
tirgot ne tikai sveces, bet arī
izejmateriālus. Tāpat intensīvi
strādāsim pie tā, lai mūsu sveces
varētu iegādāties arī citos Latvijas veikalos.
Savā nozarē saredzu eksporta
potenciālu. Jau iepriekš interneta veikalā daļa pircēju bijuši no
citām valstīm, piemēram, Īrijas,
Lielbritānijas, Vācijas un Norvēģijas. Šobrīd veicam sarunas ar
lielu ārvalstu sadarbības partneri, kam ir savs veikalu tīkls, – ja
šis plāns īstenosies, tad šajā tīklā
nodrošināsim noietu gan savai
produkcijai, gan sadarbības partneru ražotajiem produktiem.

OLAINES "ŠAHA PAVASARA" SVĒTKI AIZVADĪTI AR VĒRIENU
12. un 13. maijā risinājās nu jau tradicionālais Olaines "Šaha pavasaris", kurā aizvien lielāku popularitāti gūst pirmās dienas bērnu
turnīrs. Otrajā dienā pulcējas jau pieredzējuši šaha spēlētāji un visi tie, kuri vēlas izmēģināt savus spēkus šaha spēlē.
Šogad viena bērnu turnīra vietā dalībnieki tika sadalīti divos:
A turnīrā – spēlētāji no III līdz
I sporta klasei, bet B turnīrā –
iesācēji un IV sporta klase. Vai
nu dalībniekiem īpaši pievilcīgs
likās šis jaunais turnīru formāts,
vai jau praksē pārbaudītā Olaines turnīru augstā organizācijas
kvalitāte un viesmīlība, bet sestdienā par daudzajiem kausiem
un medaļām dažādās kategorijās cīņas uzsāka 143 dalībnieki
no Olaines, Rīgas, Limbažiem,
Jelgavas, Jēkabpils, Ventspils,
Ogres, Siguldas, Jaunmārupes,
Piņķiem, Babītes un pat no Lietuvas.

Abos turnīros pie piemiņas kausiem, diplomiem un medaļām
tika turnīra pirmo trīs vietu ieguvēji, trīs labākās meitenes un trīs
labākie no Olaines Sporta centra – viņi visi varēja izvēlēties
sev tīkamāko no bagātīgā balvu
klāsta, kur bija gan šaha pulkstenis, magnētiskais šahs, šaha
komplekti – galdiņš un figūras,
gan krāšņas puzles. Piemiņas
kausi, diplomi un medaļas ceļoja pie uzvarētājiem savā vecuma
grupā. Apbalvošanā tika piedzīvoti arī vairāki jauki pārsteigumi, jo viens dalībnieks varēja
iegūt tikai vienu balvu, līdz ar to
balva kādā kategorijā "pārceļo-

ja" pie nākamā. Savukārt skaistās piedalīšanās medaļas saņēma
ikviens dalībnieks, kuram netika
galvenās balvas!
"Open" turnīrā 13. maijā startēja
52 dalībnieki. Deviņās kārtās ar
8 punktiem par uzvarētāju kļuva olainietis, lielmeistars Normunds Miezis. Vēl uz goda pjedestāla kāpa Matīss Mustaps un
Aivars Laizāns.
Olaines Sporta centrs sveic
uzvarētājus!
Pilns raksts un fotoattēli
pieejami mājaslapā
www.olainessports.lv.
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X stunda zem Olaines
Olaines Vēstures un mākslas
muzejs šā gada februārī noslēdza
sadarbības līgumu ar SIA "Nord
Industrial Park" par telpu izmantošanu Rūpnīcu ielā 4 "Bumbu
patvertnē" ekskursiju un programmas "X stunda zem Olaines"
īstenošanai.
"Bumbu patvertnē" muzejs piedāvā ekskursijas un interaktīvo
programmu "X stunda zem Olaines". Ekskursijas laikā dalībnieki iepazīs Olaines Plastmasas
pārstrādes rūpnīcas civilās aizsardzības sistēmu un pazemes
būves. Redzētais, dzirdētais un
piedzīvotais paplašinās izpratni
par vispārējo politisko situāciju
sešdesmitajos gados un aukstā

kara notikumiem. Savukārt interaktīvās programmas dalībnieki papildus ekskursijai varēs
izmēģināt civilās aizsardzības
programmu realitātē, izmantojot autentiskas padomju laika
gāzmaskas un ķīmiskos aizsargtērpus. Sīkāka informācija par
pieteikšanos un cenrādi pieejama Olaines Vēstures un mākslas
muzeja mājaslapā: www.olainesmuzejs.lv/xstundazemolaines.
Olaines Vēstures un mākslas
muzejs izsaka pateicību SIA
"Olainfarm" par saņemto dāvinājumu, kurā ietilpa programmai
nepieciešamais inventārs, kā arī
SIA "Nord Industrial Park" par
sadarbību.

Īsumā par novada attīstības plāniem un
būvdarbiem, uzsākot vasaras sezonu
Iestājoties būvdarbiem atbilstošiem laikapstākļiem, daudzviet
novadā uzsākti infrastruktūras
izbūves, rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas darbi.
• Jau šīs vasaras beigās plānots,
ka tiks pabeigta pirmā kārta
vienotajam gājēju un velosipēdistu celiņam, kas savienos
Jaunolaini ar privātmāju ciematu (tautā sauktu par Lubaušiem – red.) un Lubaušus ar
pieturvietu "Tunelis" (A5 šoseja). Kopējais gājēju un velosipēdistu ceļa garums būs vairāk nekā 3 km, tas būs 2,5 m
plats ar apgaismojumu posmā
no Lubaušu ciema līdz pieturvietai "Tunelis". Otrajā kārtā
paredzēts savienot šos izbūvētos gājēju un velosipēdistu
ceļus Lubaušu ciema teritorijā
pēc kanalizācijas projekta realizācijas Lubaušu ciemā.
• Olaines novada pašvaldība
Autotransporta direkcijā saskaņojusi jaunas pieturvietas
iekļaušanu autobusu maršrutā Rīga–Olaine Jaunolainē,
pretim veikalam "Tops". Par
pašvaldības līdzekļiem uzsākti ceļa paplašinājuma un
pasažieru platformas izbūves
darbi, kurus paredzēts pabeigt
līdz maija beigām.

"X stunda zem Olaines" piedāvā
interaktīvās ekskursijas skolēnu
grupām, darba kolektīviem, draugu
kompānijām u.c.
Redzētais, dzirdētais un piedzīvotais paplašinās izpratni par
vispārējo politisko situāciju sešdesmitajos gados, Olaines
Plastmasas pārstrādes rūpnīcas civilās aizsardzības sistēmu un
būvēm un aukstā kara notikumiem.
Dalībniekiem iespēja izjust civilās aizsardzības programmu
realitātē, izmantojot autentiskas padomju laika gāzmaskas un
ķīmiskos aizsargtērpus!
Vairāk informācijas par pakalpojumiem un cenrādis:
www.olainesmuzejs.lv, fb.com/xstundazemolaines
Pieteikšanās programmām 1 nedēļu pirms pasākuma: 20172030,
muzejs@olaine.lv

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību
nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam

• Eiropas Savienības fondu projekta ietvaros ir noslēgti līgumi par būvdarbu uzsākšanu uz
grants ceļiem posmos Pēternieki–Ķesteri un Nameķi–Birzuļi. Šajos posmos tiks veikta
grants ceļu rekonstrukcija,
nodrošinot atbilstošu nestspēju un sakārtojot grāvjus.
Ceļa posmā Nameķi–Birzuļi
tiks turpināti arī Misas tilta
atjaunošanas darbi. Tiltam
jau iepriekš atjaunoti krasta
nostiprinājumi, veicot konusu
betonēšanu un izveidojot laukakmeņu krāvumu. Rekonstrukciju plānots uzsākt tuvākajā laikā un pabeigt līdz gada
beigām.

• Olainē, Jelgavas ielā 5, uzsākta 1. pasaules kara vēstures
Lauku atbalsta dienests (LAD) ar lauksaimniecību nesaistītu
izziņas maršruta izveide. Tajā
no 2018. gada 18. jūnija līdz 18. saimniecisko
ĪSTENO SAVASdarbību
IDEJAS un nodartiks izveidota autentiska blinjūlijam izsludina projektu
binātību
lauku1. kārtu
teritorijā,
arī 2014. —dāža,
Biedrība “Pierīgasiesniepartnerība” izsludina
projektu iesniegšanas
Lauku attīstības kā
programmas
2020.
atjaunots šaujamtornis,
19.2. pasākuma "Darbību īstenošana
saskaņāar
ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstībasnestratēģiju" ietvaros
gumu pieņemšanugadam
apakšpasākudažādot
lauksaimniecību
kā
arī
izbūvētas koka laipas
apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.
mā "Atbalsts ieguldījumiem arATTĪSTĪTA
saistītas
aktivitātes, lai attīstītu
un pulcēšanās laukums, kurā
UN KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
lauksaimniecību 1.1.
nesaistītu
alternatīvus
ienākumu avotus un
Atbalsts tūrisma undaraktīvās atpūtas
veicināšanai | € 100 000
atradīsies piemineklis 1. pa1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu
pārstrādei, mājražošanai
un amatniecībai,līmeni
tai skaitā pašulausaražotās produkcijas
bību radīšanā un attīstīšanā".
palielinātu
ienākumu
saules kara un Brīvības cīņu
iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai | € 100 000
Trešās kārtas pieejamais
publisreģionos.
1.3. Atbalsts uzņēmumu
radīšanai unku
attīstībai
| € 50 000
varoņiem. Projekts tiek īsteMĒRĶI, RĪCĪBAS UN
vienam projektam —
20 000 EUR; jaProjektu
būvniecības izmaksas
pārsniedz 70% — 50 000
EUR
kais finansējums pieejams
vairāiesniegumi
jāiesniedz,
1. KĀRTĀ nots ar Eiropas LauksaimnieUZLABOTAS SOCIĀLĀS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
PIEEJAMAIS cības fonda lauku attīstībai fikām aktivitātēm: 2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana|
izmantojot
LAD Elektroniskās
€ 80 000
FINANSĒJUMS
vienam projektam
— 15 000 EUR; japieteikšanās
plānots izveidot jaunu publisko
ēku — 50 000 EUR
• "Ar lauksaimniecību
nesaistīsistēmu.
nansējumu un Olaines novada
tu darbību attīstība"
un "Ar lauk- SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE
pašvaldības līdzfinansējumu.
3.2. Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
saimniecību nesaistītu
saimnieProjekta iesnieguma veidlapas,
sasniedzamībai
| € 80 000
Darbi jau ir uzsākti, un tos ir
vienam projektam — 15 000 EUR; kultūras objekta labiekārtošanai — 50 000 EUR
cisko darbību dažādošana"
11,99 plašāka informācija par pieejaparedzēts pabeigt līdz vasaras
miljonu eiro apmērā;
mo
finansējumu
beigām.
KAD? | 15.
APRĪLIS
— 16. MAIJS katram reģio• "Tūrisma aktivitāšu veicinānam,| kā arī nosacījumi atbalsta
KUR IESNIEGT?
Mazcenu aleja 33, Jaunmārupe (28644888) / Zemgales iela 33, Olaine (67146030)
šana" 10 miljonu eiro apmērā. Klātienē:
saņemšanai ir pieejami mājasla- • Šobrīd norit pēdējie darbi pie
Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā: eps.lad.gov.lv
Ar drošu elektronisko
parakstu un laika zīmogu: lad@lad.gov.lv
Finansējums ir sadalīts pēc repā www.lad.gov.lv
sadaļā "Atgājēju un velosipēdistu celiņu
PROJEKTU
ĪSTENOŠANAS
TERMIŅŠ
ģionalizācijas principa.
balsta
veidi"
–
"Projekti
un inizbūves Olainē, Jelgavas ielā.
Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
Pasākuma mērķis ir veicināt
būvniecībasvestīcijas".
un teritorijas labiekārtošanas gadījumā — divi gadi
Celiņi tiek izbūvēti līdz Rīgas
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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UZZINI
PIESAKIES
IESAISTIES

Biedrība “Pierīgas Partnerība”,
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe,
Kontaktpersona — Alīna Lukjanceva,
Mob.tālr. 28644888, info@pierigaspartneriba.lv
www.facebook.com/pierigaspartneriba
www.pierigaspartneriba.lv

Lubaušu veloceļš

Jaunolaines pietura

Gājēju ceļš uz "Maxima" noliktavām

1. pasaules kara vēstures izziņas maršruts
ielai, tādējādi savienojot Jelgavas ielu, Celtnieku ielu un
Ziemeļaustrumu apvedceļu,
kas ved līdz "Maxima" noliktavām. Celiņi būs nodrošināti
arī ar gājēju pārejām un apgaismojumu.
• Olaines 2. vidusskolā ir uzsākta metodiskā informācijas centra un trenažieru zāles rekonstrukcija, kuras ietvaros tiks atjaunoti darbmācības kabineti,
trenažieru zāle, bibliotēka un
lasītava. Šo projektu plānots
pabeigt līdz gada beigām.
• Ir noslēgts līgums par Jelgavas ielas 9 Olainē ēkas daļas
rekonstrukciju, pielāgojot to
Olaines Vēstures un mākslas
muzeja vajadzībām. Šobrīd
objektam tiek izstrādāts būvprojekts, un tuvākajā laikā tiks
uzsākti rekonstrukcijas darbi.

Arī šo projektu iecerēts pabeigt līdz gada beigām. Aktīva
teritorijas labiekārtošana "Leader" programmas ietvaros un
ar pašvaldības līdzfinansējumu paredzēta Līduma karjerā
jeb Klīvēs. Virs ūdens virsmas
tiks izveidotas laipas, kas būs
domātas makšķerēšanai un pastaigām, savukārt uz sauszemes – jaunas piknika vietas ar
soliem un galdiem, stacionāri
sauļošanās krēsli un ugunskura vietas. Šos darbus plānots
pabeigt līdz augusta beigām.
Paralēli tam vasaras periodā,
dienās, kad nav nokrišņu, tiek
laistīts ceļš uz Līduma karjeru,
lai mazinātu putekļu pacelšanos gaisā.
Aicinām gājējus un autobraucējus būt uzmanīgiem un ievērot
remontdarbu laikā izvietotās ceļazīmes un norādes.

OLAINES NOVADS POŠAS DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM
No 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam Rīgā norisināsies XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI Deju svētki.
Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošie svētki pulcēs 43 000 dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām,
kā arī citām pasaules valstīm, kur latvieši uztur un attīsta Dziesmu un deju svētku tradīciju.
Septiņās dienās svētku dalībnieki piedalīsies vairāk nekā 65 pasākumos – koru, deju, pūtēju
orķestru, kokļu, tautas mūzikas, vokālo ansambļu, folkloras
kopu u. c. koncertprogrammās,
latviešu tautastērpu skatē, tautas lietišķās mākslas izstādē un
amatierteātru izrādēs. Olaines
novadu šajos svētkos pārstāvēs
178 dalībnieki, starp kuriem būs
gan koristi, gan dejotāji, gan muzikālo un instrumentālo kolektīvu pārstāvji.

dzirkstelītes, tomēr ar savu muzicēšanu tās spēj sasildīt jebkuru
sirdi!
Savukārt Olaines Mūzikas
un mākslas skolas pūtēju orķestris, kura diriģente ir Māra
Zandersone, pirmo reizi piedalās Dziesmu un deju svētkos.

Kolektīvā spēlē vienīgi mūzikas
skolas audzēkņi.
Atbalstīsim savus draugus, paziņas, bērnus un tuviniekus XXVI
Vispārējo latviešu dziesmu un
XVI Deju svētku gājienā, skaļi
uzgavilējot 2018. gada 1. jūlijā
Rīgā!

Olaines novada Jaunolaines
Kultūras nama jauniešu deju
kolektīvs "Kalējs" (vadītājs
Mārcis Zeibots) dibināts 2013.
gada 3. oktobrī, un jau šajā gadā,
piedaloties starptautiskā konkursā Sanktpēterburgā, iegūts augstākais novērtējums – "Grand
Prix".
Jaunolaines Kultūras nama
vidējās paaudzes deju kopa
"Viducis", kuras vadītāja ir Elīna Grebežniece, par sevi saka:
"Moža gara pilns ir viss – Jaunolaines "Viducis"!"
Olaines novada Olaines Kultūras nama vidējās paaudzes
deju kolektīvam "Janita" ir ne
vien skanīgs nosaukums, bet tas
radies, apvienojot deju kolektīva
vadītāju Jāņa un Anitas Precinieku vārdus un enerģiju: "Janita"
– jautra, atraktīva, naska, izcila,
tautiska, aktīva!
Olaines Kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa "Ivuški"
dalībnieces līdz ar vadītāju Olgu
Zujeviču ir krāšņas, skanīgas,
temperamentīgas un azartiskas
dziedātājas, kuru dziesmu ritmam ir grūti nepievienoties.
Tāpat Olaines Kultūras nama
jauktais koris "Dziesma" (diriģente Ilze Bērziņa) ir atraktīvs,
jautrs un humoru mīlošs kolektīvs, kas izceļojies pa malu malām, bet pāri visam Latvija tam
ir vismīļākā un skaistākā zeme,
kur dzīvot un dziedāt. Koris ap
sevi pulcē trīs paaudžu cilvēkus,
te satiekas pat 10 ģimeņu, un tā
jau pusgadsimta garumā! "Lai
dzīvo Latvija un dziesma!" vēl
kora dalībnieki.
Olaines 1. vidusskolas jauniešu
deju kolektīvs "Dzērve", kura
vadītājs ir Juris Gogulis, 2017.
gadā savas skaistākās piedzīvojumu dienas aizvadīja Dziesmu
un deju svētkos Baltimorā, ASV.
"Tās ir atmiņas, kuras nekad neatņemt," teic dejotāji.
Olaines Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansambli
"Dzirksts" (vadītāja Anda Eglīte) veido tikai piecas mazas

Latvijas valsts simtgadei veltītā
"Deju pīne" izdejota!
Piedaloties četriem simtiem tautas deju dejotāju no Lietuvas,
Moldovas, Baltkrievijas Ukrainas un Latvijas deju kolektīviem,
19. maijā Olaines mežaparka estrādē notika krāšņs un sirsnīgs
koncerts, kurā lieli un mazi dejotāji, sveicot Latviju simtgadē,
izdejoja savas tautas dejas.
Starptautiskais deju festivāls "Es nopīšu deju pīni" tika organizēts jau desmito reizi. To organizē Olaines 2. vidusskolas deju
kolektīva "Dzērvene" vadītājs Dzintars Zeibots kopā ar Lietuvas
kolēģi Ričardu Bakanausku (Ričardas Bakanauskas). Festivāls
tiek organizēts divās daļās: viena daļa norit Olainē, otra daļa –
Panevēžas pilsētā Lietuvā.
"Šis ir no sirds lolots deju projekts, kas prasa lielu organizatorisko darbu, bet esam priecīgi," teic Dz. Zeibots. "Šo desmit gadu
laikā festivālā piedalījušies aptuveni seši tūkstoši dejotāju no
tādām valstīm kā Turcija, Gruzija, Vācija, Slovākija, Ukraina,
Baltkrievija, Krievija, Lietuva, Polija, Maķedonija, Serbija un,
protams, Latvija. Festivāla mērķis ir ne tikai skatītājiem sniegt
estētisko baudījumu, iepazīstot dažādu tautu dejas, tērpus, temperamentu, bet arī festivāla dalībniekiem ļaut iepazīt Latviju, noslēgumā rīkojot ekskursijas. Daudz laimes, Latvija!"
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PAPĪRA RĒĶINA SAŅEMŠANA TURPMĀK
BŪS MAKSAS PAKALPOJUMS
AS "Olaines ūdens un siltums"
un SIA "Zeiferti" informē, ka no
2018. gada jūnija ikmēneša rēķinu saņemšana papīra formātā
būs maksas pakalpojums. Maksas ieviešana saistīta ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu,
kas reglamentē personas datu
apstrādi un ir piemērojama, sākot ar 2018. gada 25. maiju.
Regulas prasību ievērošana saistīta ar papildu izmaksām, tādēļ
tiem klientiem, kuri no jūnija
vēlēsies saņemt rēķinus papīra
formā, ikmēneša rēķinos tiks
iekļauta maksa 0,48 (t. sk. PVN
21%) eiro apmērā par rēķina sagatavošanu un piegādi klienta
norādītajā adresē.
AS "Olaines ūdens un siltums"
un SIA "Zeiferti" aicina klientus
pieteikties rēķinu saņemšanai
savā e-pastā, kas ir bezmaksas
pakalpojums!
Kā pieteikties e-rēķinu
saņemšanai?
Aizpildi pieteikuma formu par
e-rēķina saņemšanu AS "Olaines

ūdens un siltums" Klientu apkalpošanas daļā vai uzņēmuma
mājaslapā www.ous.lv sadaļā
"Pakalpojumi" un iesniedz AS
"Olaines ūdens un siltums". To
var izdarīt dzīvokļa īpašnieks:
* parakstot ar drošu elektronisko
parakstu un atsūtot uz e-pastu:
info@ous.lv;
* nosūtot pieteikumu no e-pasta,
kuru dzīvokļa īpašnieks jau ir
reģistrējis Namu apsaimniekošanas daļas klientu datubāzē;
* personīgi iesniedzot AS "Olaines ūdens un siltums" Klientu
apkalpošanas daļā Kūdras ielā
27 (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).
Detalizētāku informāciju par
e-rēķinu saņemšanu iespējams
uzzināt, zvanot uz AS "Olaines
ūdens un siltums"
tālr. 67962589. Sīkāka
informācija par SIA "Zeiferti"
rēķinu saņemšanu pieejama,
zvanot pa tālr. 67965867,
67965897 vai rakstot uz e-pastu
zeiferti@inbox.lv.

"LUCAS 2018" APSEKOJUMS – ZEMES
LIETOJUMA UN ZEMES SEGUMA
STATISTISKAIS APSEKOJUMS
SIA "Vides eksperti" pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja
"Eurostat" pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu Baltijas valstīs, tostarp
Olaines novada pašvaldībā. Apsekojums notiks no 2018. gada
maija līdz oktobrim.
Apsekojumā Latvijā ir iekļauti
3192 punkti. Punkti var atrasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža
zemēs, apbūvētās teritorijās,
transporta tīklos utt.). Apsekotāji
nosaka zemes seguma un lietojuma veidu, zālājus, meliorācijas
esamību un ainavas struktūras
elementus.
Vienlaikus 221 punktā tiek paņemts augsnes virskārtas paraugs. Tas tiek analizēts laboratorijā un izmantots ar vides
faktoru novērtēšanu saistītiem
mērķiem, piemēram, Eiropas
augšņu karšu atjaunināšanai,
augsnes modeļu validācijai un
organiskas izcelsmes oglekļa
satura noteikšanai augsnē, kas ir

Saņem
Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums

pa pastu!
Ja vēlaties saņemt "Olaines
Domes Vēstis" savā pasta
kastītē, tad piesakieties pakalpojuma saņemšanai.
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būtisks klimata pārmaiņu ietekmes faktors. Piecpadsmit punktos tiek paņemts augsnes papildu
paraugs, lai analizētu augsnes
bioloģisko daudzveidību.
Apsekotājs darbojas saskaņā ar
precīzām instrukcijām, lai kartētu un nofotografētu izvēlēto
punktu, radot pēc iespējas mazāk
traucējumu un nebojājot augu
segu, kas atrodas punktā.
Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga
statistikas apkopošanai, un tā
neatspoguļos nekādus personiska rakstura datus vai datus par
zemes īpašumu. "Lucas 2018"
apsekojuma dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju
kontrolei, un tie nav piemēroti
šādam mērķim.
Atvainojamies par iespējami sagādātajām neērtībām un traucējumu zemju īpašniekiem.
Ivars Pavasars,
SIA "Vides eksperti"
valdes loceklis

Pieteikuma forma pieejama
www.olaine.lv un klātienē uz
vietas pašvaldībā (Zemgales
ielā 33, Olainē un Meža ielā
2, Jaunolainē) un Gaismu
bibliotēkā (Gaismas ielā 1-1,
Gaismās, Stūnīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma
numuri elektroniskā formā
(sākot no 2006.gada) ir atrodami www.olaine.lv

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA IZSAKA PATEICĪBU VISIEM
TALCINIEKIEM, KURI IEGULDĪJUŠI DARBU, PIEDALOTIES
OLAINES NOVADA SAKOPŠANĀ LIELĀS TALKAS IETVAROS!
Mēs lepojamies ar kuplu talkas
dalībnieku skaitu – 875 cilvēki,
kuri sakopuši 36 talkai izvēlētas
vietas Olaines novadā. Kopā ir
paveikts liels darbs, kā rezultātā
uz atkritumu poligonu izvesto
atkritumu daudzums veido 54,3
tonnas. Lielās talkas ietvaros
ne tikai vākti atkritumi, bet arī
veikti labiekārtošanas darbi, tajā
skaitā koku un citu augu stādīšana. Mūs priecē, ka varam paveikt
tik daudz, taču izjutām arī sarūgtinājumu, kad, apzinot talkas
vietas, konstatējām, ka līdzcilvēki piegružo ar atkritumiem novadu – vietu, kur mēs visi kopā
dzīvojam un strādājam. Aicinām
ikvienu nebūt vienaldzīgam un
aizrādīt gadījumos, kad novērojat, ka kāds izmet atkritumus tam
neparedzētā vietā.
Tāpat īpašu paldies vēlamies
teikt ilggadējam sadarbības partnerim Lielās talkas ietvaros –
AS "BAO", kurš sniedz iespēju
iedzīvotājiem saudzēt vidi, bez
maksas nododot bīstamos sadzīves atkritumus un elektropreces.

Atgādinām, ka AS "BAO" arī
ikdienā piedāvā šo atkritumu
nodošanu bez maksas Olaines
bīstamo atkritumu pārstrādes
kompleksā Celtnieku ielā 3A,
Olainē.
Privātpersonas sadzīves tehniku
un citas elektropreces un tās sastāvdaļas var nodot bez ierobežojuma, nogādājot darba dienās
no plkst. 9.00 līdz 16.00.
Bīstamos sadzīves atkritumus
(maksimums 10 kg no iedzīvo-

tāja) var nodot pirmdienās no
plkst. 9.00 līdz 19.00, otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00,
kā arī sestdienās no plkst. 9.00
līdz 10.00.
Detalizētāka informācija
pieejama pa tālr. 67612259
(darbadienās no plkst. 9.00 līdz
17.00), uzņēmuma mājaslapā
www.bao.lv vai rakstot uz
e-pastu bao@bao.lv.

Iepriekšminētais apliecina,
ka esam izvēlējušies Olaines
novadam atbilstošu saukli –
"Aktīvs, industriāls, zaļš".

OLAINIEŠI IZCĪNA CETURTO VIETU PIERĪGAS
NOVADU SPORTA SPĒLĒS NOVUSĀ
Sacensībās Babītes Sporta kompleksā Piņķos šoreiz piedalījās
desmit Pierīgas novadu komandas – par vienu vairāk nekā
pirms gada. Turnīrs aizritēja pēc
viena apļa sistēmas, katrai komandai tiekoties ar katru. Spēles
notika pie četriem galdiem, pie
ceturtā spēlēja dāmas.
Ceturto gadu pēc kārtas Pierīgas
novadu sporta spēļu novusa turnīrā pirmo vietu izcīnījusi Babītes novada komanda. Tāpat kā
pērn nākamās divas vietas kopvērtējumā ieņēma Ķekavas un
Mālpils novusa meistari. Olaines
novada spēlētāji šoreiz palika
uzreiz aiz godalgotā trijnieka.

Sveicam Olaines novada komandu ar panākumiem!

OLAINES ROGAININGA SACENSĪBAS
12. maijā Olaines mežaparkā
tika dots starts vairāk nekā 300
dalībniekiem Olaines rogaininga
sacensībās, kuras norisinājās jau
otro gadu. Tās pulcēja dažāda
veida komandas gan no Olaines,
gan citām Latvijas pilsētām.
Pasākumu organizēja Olaines
Sporta centrs sadarbībā ar piedzīvojumu sacensību apvienību
"Xrace".
Olaines Sporta centrs un "Xrace" saka lielu paldies visiem,
kuri piedalījās un izturēja lielo
karstumu! Ikviena distance bija
izaicinājums. Rogainings ir apvidus orientēšanās komandu

sacensības. Komandas varēja izvēlēties sev piemērotu distanci –
2 h, 4 h, 6 h, MTB vai rogaininga
skrējienu.

Pašiem mazākajiem dalībniekiem bija iespēja iepazīt orientēšanās sporta veidu kopā ar instruktoru.

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒS PIEŅEMTIE LĒMUMI (APRĪLIS)
2018. gada 25. aprīlī
• Grozīt 2017. gada 22. februāra
nolikuma Nr. NOL2/2017 "Olaines
novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums" 33. punktu, izsakot
to šādā redakcijā:
"33. Daudzbērnu ģimeņu bērniem
papildus piemērojama 50% atlaide no konstantā finansējuma (N),
kas noteikts nolikuma 28. punktā,
vienam bērnam dienā diennakts nometnei un dienas nometnei, ko sedz
Olaines novada pašvaldība." Lēmums spēkā no 2018. gada 1. maija.
• Apstiprināt saistošo noteikumu
Nr. SN5/2018 "Par ielu tirdzniecību
un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā"
projektu. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. SN5/2018 "Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu
tirdzniecību publiskā vietā Olaines
novadā" Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
• Olaines novada p/a "Olaines Sociālais dienests" sociālās aprūpes
centrā uzņemti trīs cilvēki.
• Apstiprināt zemesgabalu nomas
tiesību izsoles noteikumus. Izveidot
zemesgabalu nomas izsoles procedūras organizēšanai un nodrošināšanai komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Ģ. Batrags,
pašvaldības izpilddirektors; komisijas locekles – I. Celma, Īpašuma
un juridiskās nodaļas speciāliste
nekustamo īpašumu pārvaldīšanā,
Marita Avotiņa, Īpašuma un juridiskās nodaļas juriste, Sandra Straume, Īpašuma un juridiskās nodaļas
ekonomiste un nodokļu inspektore.
Uzdot komisijai informēt personas,
no kurām saņemti iesniegumi par
zemesgabalu nomu, par nomas tiesību izsoli un apstiprinātajiem izsoles
noteikumiem.
• Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2017. gada pārskatu ar pielikumiem, kuri kalpojuši par pamatojumu grāmatvedības ierakstiem.
Iekļaut Olaines novada pašvaldības
2017. gada pārskatu Olaines novada
pašvaldības 2017. gada konsolidētajā finanšu pārskatā. Apstiprināt
Olaines novada pašvaldības 2017.
gada konsolidēto finanšu pārskatu ar
pielikumiem.
• Apstiprināt p/a "Olaines Sociālais
dienests" 2017. gada darba plāna izpildi un 2018. gada darba plānu.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu "Zīles"
Nr. X, Vaivadi, Olaines pag., Olaines nov. Piekrist, ka LR nepilsone J.
D. iegūst īpašumā zemi "Zīles" Nr.
X, Vaivados, 0,0583 ha platībā ar zemes lietošanas mērķi – "Individuālo
dzīvojamo māju apbūve". Informēt
J. D. par pienākumu pieteikties kooperatīvajā dārzkopības sabiedrībā
"Zīles" (pie valdes) kā jaunajai nekustamā īpašuma īpašniecei.
• Atsavināt piecus zemes gabalus
(trīs Stīpniekos, viens Medemciemā un viens Jāņupē) dārzkopības
sabiedrībās ("Rītausma", "Tiltiņi",
"Vizbuļi-2", "Jaunība" (2 zemesgabali)), apstiprināt pirkuma maksas

un noslēgt pirkuma līgumus ar zemes nomniekiem.
• Atsavināt nekustamo īpašumu
– zemi Celtnieku ielā 1H, Olainē,
Olaines novadā, kadastra numurs
8009 007 0007, 2000 kv. m platībā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Apstiprināt zemes Celtnieku ielā
1H, Olainē, atsavināšanas izsoles
noteikumus.
• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no Olaines novada
pašvaldības bilances (ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) nekustamos
īpašumus:
- zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā "Tiltiņi" Nr. X, Stīpniekos,
Olaines pagastā, Olaines novadā,
0,0629 ha platībā;
- dzīvokli Zeiferta ielā X, Olainē,
Olaines novadā, ar dzīvokļa īpašumā esošo mājas un zemes domājamo daļu.
• Izbeigt 2015. gada 7. maijā noslēgto rezerves zemes fonda zemes
nomas līgumu Nr. RZ-41 par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā
"Tiltiņi" Nr. X, Stīpniekos, Olaines
pagastā, Olaines novadā, 0,0600 ha
platībā iznomāšanu I. J. sakarā ar
personas iesniegumu ar 2018. gada
30. aprīli.
• Izbeigt (lauzt) pirms termiņa
2009. gada 23. decembrī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr. 226 par zemesgabala dārzkopības sabiedrībā "Ostinieks" Nr. X,
Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines
novadā, 0,0600 ha platībā iznomāšanu V. I. ar 2018. gada 30. aprīli.
Uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai nodrošināt maza apmēra prasības
sagatavošanu un iesniegšanu tiesā
par zemes nomas maksas parāda
piedziņu. Uzdot izpilddirektoram
organizēt nekustamā īpašuma "Ostinieks" Nr. X, Stīpniekos, sakopšanu.
• Pilnvarot domes priekšsēdētāju
noslēgt nodomu protokolu ar A. G.
un D. M. atbilstoši šī lēmuma pielikumiem (nodomu protokols un
zemes gabalu sadales topogrāfija).
Uzdot Attīstības nodaļai organizēt
nodomu protokola parakstīšanu un
detālplānojuma izstrādi atbilstoši
nodomu protokolam.
• Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma "M" Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, zemesgabalus,
izveidojot divus atsevišķus nekustamos īpašumus, nodrošinot tiem
piekļūšanu no valsts vai pašvaldības ceļa, precizējot apgrūtinājumus.
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu X nosaukumu: M, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines
novads. Noteikt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu X nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība. Piešķirt zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu Y
nosaukumu: M, Jaunolaine, Olaines

pagasts, Olaines novads. Noteikt
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Y nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Uzdot nekustamā īpašuma
īpašniekam un/vai viņa pilnvarotajai
personai iesniegt Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā uzmērītās
zemes vienības robežas, situācijas
elementu, aprēķināto zemes vienību raksturojošos datus, sagatavotos
kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, zemes vienības apgrūtinājumu
plānus apstiprināšanai pašvaldībā.
Uzlikt par pienākumu nekustamā
īpašuma īpašniekam un/vai viņa
pilnvarotajai personai veikt izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā zemesgrāmatā.
• Sakarā ar īrnieka maiņu grozīt
īres līgumu dzīvoklim Stacijas ielā
X, Olainē.
• Noslēgt īres līgumu ar T. J.
• Piešķirt L. L. sociālo istabu Zemgales ielā X, Olainē.
• Pagarināt sociālās istabas Zemgales ielā X, Olainē, īres līgumu A. P.
ģimenei.
• Piekrist, ka LR nepilsone L. M.
iegūst īpašumā zemi dārzkopības
sabiedrībā "Stūnīši" Nr. X, Stūnīšos,
Olaines pagastā, Olaines novadā,
0,0609 ha platībā ar zemes lietošanas mērķi – "Individuālo dzīvojamo
māju apbūve".
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Olaines novada teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu "J"
(adrese/nosaukums: "J", Pārolainē,
Olaines pag., Olaines nov.).
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu "Straume" Nr. X (adrese: "Straume X",
Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.).
Piekrist, ka LR nepilsonis P. M. iegūst īpašumā zemi "Straume" Nr.
X, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines
novadā, 0,0590 ha platībā ar zemes
lietošanas mērķi – "Individuālo dzīvojamo māju apbūve". Informēt P.
M. par pienākumu pieteikties kooperatīvajā dārzkopības sabiedrībā
"Straume" (pie valdes) kā jaunajam
nekustamā īpašuma īpašniekam.
• Apstiprināt L. L. un A. L. dzīvojamās mājas, palīgēkas (saimniecības ēka) un palīgēkas (pagrabs)
ar nosaukumu "M" (adrese: Priežu
iela, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.) uzturēšanai nepieciešamo
zemes platību 0,1740 ha. Iznomāt
L. L. un A. L. zemesgabalu 0,1740
ha platībā Priežu ielā X, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, noslēdzot lauku apvidus zemes
nomas līgumus līdz 2021. gada 31.
decembrim, nosakot gada nomas
maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Uzmanību!
No 2018. gada 4. jūnija Olaines Sociālā dienesta klientu
pieņemšana pabalstu pieteikšanai (sociālās un materiālās
situācijas izvērtēšanai) Gaismās notiks tikai pēc
iepriekšēja pieraksta.
Pieteikties var, zvanot pa tālr. 67931164.

Paziņojums par detālplānojuma
apstiprināšanu
Olaines novada dome 28.03.2018. pieņēma lēmumu
(sēdes protokols Nr. 6, 23. p.) "Par nekustamā īpašuma "Kallas"
(kadastra Nr. 80800010077) Stūnīšos detālplānojuma apstiprināšanu
un vispārīgā administratīvā akta izdošanu". Ar apstiprināto
detālplānojumu var iepazīties portālā www.geolatvija.lv un
Olaines novada būvvaldē Zemgales ielā 33, Olainē, apmeklētāju
pieņemšanas laikā.

OLAINES NOVADA
PAŠVALDĪBAS IZSOLES
Olaines novada pašvaldība ir iecerējusi mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli atsavināt:
• pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – zemi dārzkopības
sabiedrībā "Bērziņi" Nr. 174, Rājumos, Olaines pagastā, Olaines
novadā, kadastra apzīmējums 8080 015 0252, 0,0580 ha platībā.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, kods 0601, – individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
Atsavināšanas sākumcena – 1800,00 EUR. Pieteikšanās izsolei līdz
2018. gada 12. jūlija plkst. 12.00;
• pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – zemi dārzkopības
sabiedrībā "Rīts" Nr. 336/337, Medemciemā, Olaines pagastā,
Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 002 0996, 0,1202
ha platībā. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, kods 0601, –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Atsavināšanas sākumcena – 8000,00 EUR;
• pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – zemi dārzkopības
sabiedrībā "Ezītis" Nr. 300, Ezītī, Olaines pagastā, Olaines
novadā, kadastra apzīmējums 8080 012 0399, 0,0641 ha platībā.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, kods 0601, – individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
Atsavināšanas sākumcena – 2700,00 EUR.
Pieteikšanās izsolēm līdz 2018. gada 12. jūlija plkst. 12.00.
Detalizēta informācija par šo nekustamo īpašumu izsolēm pieejama
izsoļu noteikumos, kuri ir atrodami Olaines novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā un uz ziņojumu
dēļa pie pašvaldības (Zemgales ielā 33, Olainē) un publicēti
pašvaldības mājaslapas www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
IZSLUDINA KONKURSU
Olaines Mūzikas un mākslas skolas
DIREKTORA AMATA pretendentu atlasei.
Pagarināts pieteikšanās datums
līdz 15. jūnijam.

JAUNA
VAKANCE

Sīkāka informācija par aktuālajām vakancēm:
olaine.lv / vakances / vakances valsts un
pašvaldības iestādēs

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

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

KAS

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

01.06. plkst. 19.00

Jauniešu deju kolektīva "Dzērve" koncertuzvedums

Olaines 1. vidusskolā

01.06. plkst. 23.00

Brīvdabas kino seanss "Kriminālās ekselences fonds"

Olaines mežaparka estrādē

09.06. plkst. 16.00

Senioru deju kolektīvu koncerts "Latvija – dejas dzīpariem vīta"

Olaines mežaparka estrādē

16.06. plkst. 12.00

Pasākums bērniem "Sveika, jaukā vasariņa!" (spēles un rotaļas, radošās darbnīcas,
sejiņu apgleznošana, glitertetovējumi, cukurvate un citi jautri notikumi)

Olaines mežaparka estrādē

23.06.

"Līgo auto tūre"

Olaines novadā

23.06. plkst. 20.00

Līgo vakara balle ar grupu "P.V.N."

Olaines mežaparka estrādē
IZSTĀDES

12.06.

Olaines Mūzikas un mākslas skolas absolventu darbu izstādes atklāšana

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

19.06.

Intas Konošonokas gleznu izstādes atklāšana

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
10.06.

Pauerliftinga čempionāts

Olaines mežaparkā

Atkarībā no spēļu grafika

Minifutbola turnīrs "Olaines kauss 2018"

Olaines stadionā

Atkarībā no spēļu grafika

Olaines novada tenisa čempionāts

Olaines stadionā

Atkarībā no spēļu grafika

Latvijas Inline hokeja čempionāts

Olaines slidotavā

Atkarībā no spēļu grafika

Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts

Olaines stadionā
IZGLĪTĪBA

04.06.–12.06.

Arheoloģiskie izrakumi – Pirmā pasaules kara izziņas maršruta izpēte
(pieteikšanās: www.brivpratigie.lv)

Olainē, Jelgavas ielā 5

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

"OLAINES CĀLĪŠI" ATVED TITULUS
NO STARPTAUTISKA KONKURSA
19. maijā Lietuvas pilsētā Palangā norisinājās starptautiskais
vokālās un dejas mākslas konkurss "Golden Fish".
Tajā piedalījās dažādu mūzikas žanru dziedātāju grupas, ansambļi,
solo izpildītāji un dejotāji no Latvijas un Lietuvas –
kopā ar 34 priekšnesumiem.
Olaines novadu konkursā ansambļu grupā ar lielisku sniegumu
pārstāvēja bērnu vokālā ansambļa "Olaines cālīši" vecākā grupa
(vadītāja Aija Liepiņa), savukārt solistu grupā uzstājās sešgadīgā
olainiete Marta Antoņēviča, kura bija jaunākā konkursa dalībniece.
Priekšnesumus vērtēja žūrija no Latvijas un Lietuvas, kas piešķīra
nominācijas un godalgotas vietas dalībniekiem.
Ansamblis "Olaines cālīši" ar vislielākajām publikas ovācijām
ieguva nomināciju "Publikas Grand Prix", bet Marta
Antoņēviča savā vecuma grupā saņēma nomināciju
"Vislabākā vokālā māksla".
Piedalīšanās šajā konkursā mazajiem dziedātājiem deva jaunu un
vērtīgu pieredzi. Ansambļa dalībnieku vecāki saka lielu paldies
Olaines novada pašvaldībai un Olaines Kultūras centram par
sniegto atbalstu. Ļoti liels paldies ansambļa vadītājai Aijai Liepiņai!
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BĒRNU UN JAUNIEŠU SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRĀ "OLAKS"
Stacijas 38A, Olainē, no 6. jūnija katru trešdienu plkst. 10.00–12.00

notiks bezmaksas keramikas nodarbības
bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem.

OBLIGĀTI! Pirmajai keramikas nodarbībai pieteikšanās līdz 5. jūnijam
Sīkāka informācija – sociālā darbiniece Iveta Lejniece, tālr. 27819675,
e-pasts iveta.lejniece@soc.olaine.lv
Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines Domes Vēstis".
Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: marite.ruja@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 67146026, 27838129.

