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Intervija ar "Vilīšu"
māju saimnieci Laimu
Sprancmani

SIA "Drukātava" –
kvalitatīvas un ekskluzīvas
grāmatas

Gatavojamies XII Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkiem

Zelta medaļas un citi
panākumi

Esam aktīvi
daudzdzīvokļu ēku
siltināšanas programmā

Pieminot 1949. gada
marta deportāciju
70. gadadienu

Priecīgas un gaišas
Lieldienas!
Turpinājums 9. lpp.

Latvijā 25. marts ir sēru diena, kad tiek pieminētas
1949. gada deportācijas un komunistiskā genocīda upuri.

Olainē tiks izveidots
rotācijas aplis
Olainē, Zeiferta un Zemgales ielas krustojumā, tiek plānots veikt satiksmes organizācijas
izmaiņas, ieviešot mini rotācijas apli. Paredzams, ka šīs izmaiņas atvieglos satiksmes plūsmu –
īpaši rīta un vakara stundās, kad satiksme šajā krustojumā ir intensīvāka, kā arī uzlabos kopējo
satiksmes drošību, kas ir svarīgi, ņemot vērā tuvumā esošās izglītības iestādes.

Uz rūpnīcām
Zeiferta
iela

Olaines 1. vidusskola

Uz Rīgu

Š

ajā dienā notika visplašākā Padomju Savienības iestāžu
organizētā Latvijas iedzīvotāju deportēšana uz Sibīriju un citiem
attāliem Padomju Savienības reģioniem. Izsūtīti tika vairāk nekā
42 000 cilvēku, to skaitā ģimenes ar bērniem un sirmgalvjiem.
Daudzi no viņiem dzimtajā Latvijā vairs neatgriezās – daļa novārga,
aizgāja bojā un palika uz mūžiem Sibīrijas sniegos.
Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas, 1949. gadā no 25. līdz
29. martam no Olaines pagasta teritorijas tika izsūtītas 37 ģimenes,
kas bija 109 cilvēki. Visas ģimenes nometinātas Omskas apgabalā
dažādos rajonos. 1995. gadā Olaines pilsētas pašvaldība apzināja
140 deportētos iedzīvotājus.

Zemgales
iela

Veikals "Elvi"

RTU Olaines
Mehānikas un
tehnoloģijas
koledža

Zemgales
iela
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atiksmes plūsmas un drošības uzlabošanai tika meklēts
risinājums, kas ietilptu esošajās
krustojuma robežās, lai nebūtu
jāveic vērienīgi pārbūves darbi.
Izvēlētais risinājums – mini rotācijas aplis – nav darbietilpīgs un
līdz ar to ir arī salīdzinoši lēts risinājums. Rotācijas apļa ieviešanai
pašvaldības budžetā ieplānoti
15 000 eiro. Tika ņemta vērā arī
pozitīvā pieredze Rietumeiropā

Zeiferta
iela
un ASV mini rotācijas apļu ekspluatācijā nelielās pilsētās un
fakts, ka šīs izmaiņas neierobežos lielgabarīta transporta pārvietošanos.
Darbi pie rotācijas apļa izveides
tiks uzsākti vasaras sākumā –
paralēli Zemgales ielas asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošanas darbiem. Darbi ietvers
jaunu ceļazīmju uzstādīšanu,
horizontālo apzīmējumu uzklā-

šanu un asfaltbetona seguma
atjaunošanu krustojuma zonā
un tā pieejās. Krustojumu nav
paredzēts pilnībā pārbūvēt, bet
tikai izmainīt satiksmes organizāciju, uzstādot ceļazīmes un
ceļa apzīmējumus.
Precīzāka informācija par remontdarbu uzsākšanu un satiksmes ierobežojumiem remontdarbu laikā sekos.

Pieminot komunistiskā genocīda upurus, 25. martā Latvijā
notika plaši piemiņas pasākumi. Arī Olaines pilsētas politiski
represēto personu klubs "Atbalss" kā katru gadu organizēja
piemiņas brīdi pie komunistiskā genocīda upuriem veltītā
piemiņas akmens.
Piemiņas brīdī klātesošos uzrunāja Olaines novada priekšsēdētāja
pirmā vietniece Inta Purviņa: "Šodien tās ir atmiņas par tajā laikā
izjustām bailēm, neziņu, badu un tuvo cilvēku zaudējumu. Šīs
atmiņas ir un paliks ar mums, tās ir neizdzēšamas, bet mēs esam
dzīvi un atgriezušies. Tā ir lielākā dāvana. Paldies jums, ka esat
aktīvi, lai jums veselība un dzīvesprieks šo dāvanu izdzīvot."
Pasākumā 1. vidusskolas skolnieks Kārlis Eiduks runāja Knuta
Skujenieka patriotisko dzejoli "Asiņainā ābele".
Pēc piemiņas pasākuma visi bija laipni aicināti uz atmiņu
pēcpusdienu Olaines Kultūras centrā, kur atnākušos ar muzikāliem
priekšnesumiem priecēja Olaines Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi.

Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas, šobrīd Olainē dzīvo 57,
bet novadā – 22 personas, kuras pavadījušas laiku izsūtījumā.
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Intervija: atmiņas, vēsture, aktualitātes

Vēsturiska trijstūra centrā
Pagātnes godināšana un izzināšana sniedz vērtīgu mācību šodienai –
saruna ar Vilīšu dzimtas māju saimnieci Laimu Sprancmani

"E

sam šīs vietas vēsturiskajā
trijstūrī, ko veido baznīca,
"Zeiferti" un "Vilītes"," saka Laima Sprancmane, kad tiekamies
pie "Vilītēm" (Jaunolainē) – viņas
senču nama. Šī ir viena no Olaines novada senākajām apdzīvotajām vietām – tās vēsturiskās
saknes ietiecas 18. gadsimtā.
Laima Sprancmane var lepoties
ar savas dzimtas stāstu un īpaši ar vecākiem, kurus raksturo
drosmīga un aktīva iestāšanās
par viņiem būtiskām vērtībām.
"Saglabāt, sakopt, nevis graut.
Domāt arī par citiem, ne tikai
sevi," – ir šo vērtību pamats. To
pārstāv arī Laima – iesaistoties
Olaines Sv. Elizabetes Evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes
dzīvē, vadot Olaines pagasta
politiski represēto biedrību, iesaistoties senioru interešu aktivitātēs (biedrībās "Pīlādzis" un
"Liepas"), turpinot ilggadējo dalību senioru ansamblī "Sarma".

valdošā vara negribēja, ka ģimenes atgriežas savās dzimtas
mājās. Tēvs bija stipra rakstura
cilvēks, un to viņš pierādīja vairākkārt. Mūs negribēja pierakstīt
"Vilītēs", centās panākt, lai braucam prom, bet tēvs spītīgi palika
pie sava. Mājās bija iekārtotas
skolas telpas, kā arī te dzīvoja vairākas skolotāju ģimenes.
Tobrīd brīvas bija divas istabas
pirmajā stāvā, kurās atgriezāmies un palikām. Kaimiņos dzīvoja milicis Vasjka, kurš vairākas
reizes nāca mūs mest laukā no
mājām, gan jau ne savas gribas

Kāda ir Vilīšu māju vēsture?
Mājas šajā vietā ir bijušas jau ļoti
sen, vismaz kopš 18. gadsimta.
Vairākkārt pārbūvētas, arī cietušas ugunsnelaimēs, bet tagadējā veidolā mājas pagājušā gadsimta 30. gados būvēja mans
tēvs. Mēs esam ļoti sena dzimta,
kas ir dzīvojusi šajā vietā vairākās paaudzēs. Mans vecvectēvs
Juris Vilītis šo zemi izpirka no baroniem, saimniecību pārņēma
viņa dēls Jēkabs, pēc tam mans
tēvs Kārlis.
Olaines un arī Vilīšu pagātni padziļināti ir pētījusi mana māsīca
Valda Vilīte, ziņas ir apkopotas
vairākās grāmatās – gan "Teodors Zeiferts, 1865–1929", gan
"Olaines Sv. Elizabetes baznīca".
Vēstures izziņā un pētniecībā
ilgus gadus Valda kā zinātniskā
līdzstrādniece strādāja Rundāles
pils muzejā Imanta Lancmaņa
komandā. Starp citu, tur strādājuši vairāki Vilīši – arī mans
vecākais brālis Kārlis un brālēns
Andris.

vadīts. Cilvēcīgi gan arī teica
tēvam, ka padomju likumi bērniem pāri darīt neļaušot un tas
ir viņa stiprākais ierocis. Tā arī
palikām, un Vilīšu dzimta turpina dzīvot savās dzimtas mājās
toreiz un šodien.

Šeit arī esat dzimusi?
Es piedzimu Sibīrijā izsūtījuma
laikā. Vecākus izveda 1949. gadā,
visticamāk, kļūdas pēc vai kāda
nelabvēļa dēļ. Saimniecība nemaz tik liela nebija – aptuveni
36 hektāri. No izsūtījuma atgriezāmies 1956. gada rudenī. Es jau
kā bērns to neizjutu, bet zinu, ka
šī atgriešanās bija nevēlama –

Pa dzimtas māju logu varat
vērot, kā aug Jaunolaine, kam
gan drīzāk būtu jāsaucas par
seno Olaini.
Jā, nezinātājam nosaukums ir
maldīgs, jo vēsturiski senākā
vieta tagad saucas Jaunolaine.
Tagadējā Olaine agrāk tika dēvētā par Kūdru, jo tur bija kūdras
ieguves rūpniecība.

Mācījāties tepat, kaimiņos?
Pirmās klases pabeidzu Zeiferta
skolā, pēc tam – jaunatklātajā
Olaines 1. vidusskolā. Pēc vidusskolas bija iecere studēt angļu
valodu, jo valodas man padevās,
taču mazliet sabijos no lielā konkursa un izraudzījos tādu, no tā
laika skatpunkta, drošāku ceļu.
Sāku strādāt Olaines pagasta
Patērētāju biedrībā un paralēli
mācījos grāmatvedību Rīgas Kooperatīvajā tehnikumā. Šodien
varu teikt, ka esmu apmierināta
ar savu izvēli un arī ar to, kā vēlāk veidojās manas darba gaitas
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apgūtajā profesijā – 25 gadus
nostrādāju Patērētāju biedrībā,
pēc tam – Olaines bērnudārzā
"Zīle".
Ko tāda Patērētāju biedrība
vispār darīja?
Tie bija lieli un sazaroti uzņēmumi, kas apgādāja pagastu un
pilsētu ar pārtikas produktiem
un citām precēm. Strādājām
vairākos virzienos – biedrības
pārziņā bija gan ražošana, piemēram, desu cehs, maizes ceptuve, kā arī tirdzniecības tīkls,
sagādes tīkls, noliktavas, transporta parks. Vienkāršoti sakot,
ko varēja, saražoja paši, ko nē –

meklēja, kur var izdevīgi iepirkt.
Paši piegādāja un tirgoja. Patērētāju biedrībā es sāku strādāt
1970. gadā un šodien varu teikt,
ka tā man bija gan laba skola,
gan vērtīga pieredze, kas ļāva
secināt: man patika tas, ko daru.
Atceros, mans brīnišķīgais fizikas
skolotājs Kazimirs Beinārs, kad
beidzām vidusskolu, mums novēlēja: "Ja nevarat darīt to, kas
jums patīk, tad lai iepatīkas tas,
ko jūs darāt!" Tas bija par mani,
un tas piepildījās. Biju augusi
vidē, kur blakus pastāvīgi bija
skolotāji, spēcīgas un spilgtas
personības. Mēs taču vienmēr
esam bijuši līdzās slavenā pedagoga un literāta Teodora Zeiferta skolai, "Vilītēs" padomju laikā
dzīvoja skolotāju ģimenes. Tāpēc doma par skolotājas karjeru
bija, taču es laikam biju ļoti piesardzīga un izraudzījos citu ceļu.

Ja nevarat darīt
to, kas jums
patīk, tad lai
iepatīkas tas,
ko jūs darāt!

Vienmēr esat dzīvojusi blakus
baznīcai. Droši vien ir izveidojušās īpašas attiecības ar šo
namu un draudzi.
Jā, saikne ar baznīcu ir gana
sena – cik sevi atceros. Kad atgriezāmies no izsūtījuma, mani
un brāli Jāni nokristīja šajā
baznīcā. Tēvs bija cilvēks, kurš
vienmēr iestājās par baznīcu.
Padomju laikā katrai baznīcai
bija valstij jāsamaksā nodoklis.
Tēvs kā kasieris tad nu vāca naudu no draudzes locekļiem, lai šo
nodokli nomaksātu. Tas nebija
uzdevums vai pienākums, tā
bija pārliecība, kas veidojusies
audzināšanas rezultātā. Laikam
jau, beidzot draudzes skolā četras klases, tēvs bija apguvis labāku vērtību izpratni nekā citi
daudz ilgākos skolas gados.
Sešdesmitajos gados baznīcu izdemolēja – netālu bija pionieru
nometne, un tur jau neviens no

dievnama demolēšanas neatturēja. Laime, ka nepiepildījās
pilnīgi neprātīgas ieceres, piemēram, baznīcā ierīkot sporta
zāli. Padomju laikā baznīcas labā
daudz darīja profesors Roberts
Feldmanis – īstenojot altāra atjaunošanu, uzturēja un veidoja
Olaines draudzes dzīvi. 90. gadu
sākumā no sadraudzības pilsētas Karlskūgas Zviedrijā dāvinājumā saņēmām ērģeles. Meistariem, kas atveda un uzstādīja
ērģeles, dzīvošana tika nodrošināta "Vilītēs".
Tad Jūs savā ziņā turpināt
tēva aizsākto darbu.
Es turpinu tēva aizsākto, bet ne
kā darbu – vairāk jau kā vienu
no savas dzīves pārliecībām. Tas
īstenojas tādos mazos darbiņos:
esmu draudzes kasiere, kārtoju
daļu no dokumentiem un pieskatu dievnama atslēgas, kas
glabājas "Vilītēs", kā to savulaik
darīja mans tēvs un mamma.
Cik liela šodien ir draudze?
Olaines draudzes sarakstā ir aptuveni 130 cilvēki, bet iknedēļas
dievkalpojumus apmeklē ne vairāk kā 20. Baznīcas ikdienas dzīvē notiek daudz dažādu pasākumu, tie jau nav tikai svētdienas
dievkalpojumi vien. Domāju, ka
pēc lielajiem ticības meklētāju uzplūdiem 90. gadu sākumā
un atplūdiem vēlāk pamazām
ieinteresētu un ticībā iesaistītu cilvēku skaits atkal augs. Ja
baznīcas gads ir nemainīgs, tad
katra cilvēka dzīves notikumi
ir mainīgi, un tie bieži atved uz
dievnamu.
Ko Jums nozīmē Lieldienas?
Pirmkārt – pavasara atnākšanu!
No bērnības palikusi atmiņā
spilgta aina – kā no profesora
Feldmaņa saņemu Lieldienu
dāvanu: krāšņu groziņu, kurā ir
viena Lieldienu ola. Tagad man
Lieldienas vairāk ir pārdomu un
apstāšanās laiks. Ceļš uz Lieldienām ir katram individuāls, un tas
nav īss ceļš. Tā ir iespēja vērtēt
sevi, savu dzīvi, šo laiku.
Ceļā uz Lieldienām, pati būdama sešu mazbērnu vecmāmiņa,
vēlos īpaši sveikt visas vecmāmiņas un vectētiņus, no sirds
novēlēt labu veselību un iespēju veltīt vairāk laika saviem
mazbērniem, lai viņos turpinās
dzimtu tradīcijas.
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Olaines novada uzņēmējs

"Drukātava" – "dulla ideja, kas iešāvās prātā"
SIA "Drukātava" vadītājs Valdis Jirgens stāsta par uzņēmuma dibināšanu,
līdzšinējo pieredzi un negaidītiem atklājumiem

U

Olainē tas ir vieglāk nekā Rīgā –
tur ar darbinieku piesaisti ir
milzīgas problēmas. Tas bija
pārsteigums. Mēs domājām, ka
būs otrādi. Pirmajos mēnešos,
kad ievācāmies, mums gandrīz
katru dienu kāds rakstīja vai zvanīja un interesējās par darba iespējām. Vēl aizvien reizēm kāds
piezvana. Rīgā tā nebija.

Aicinām pieteikties
amatnieku un
mājražotāju tirdziņam
Pasākums: Olaines novada svētki.
Datums: 25.05.2019.
Laiks: 10.00–17.00 (tirgotāju ierašanās no 9.00,
teritorijas atbrīvošana līdz 17.30).
Vieta: Mežaparka promenāde, teritorija pie Olaines
ūdenstorņa, Olaine.
Pieteikties: elektroniski, rakstot uz pasts@olaine.lv, vai
klātienē Olaines novada domes Apmeklētāju centrā
pašvaldības darba laikā.
Pieteikšanās: līdz 20. maijam.
Papildu informācija: Olaines novada uzņēmējdarbības
atbalsta centrā, zvanot pa tālr. 29417886 vai rakstot uz
onuac@olaine.lv.
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Latvijā esat vienīgie?
Ir vēl daži uzņēmumi, kas cenšas
darīt kaut ko līdzīgu, bet sevišķu
konkurenci Latvijā nejūtam. Latvijā ir daudz tipogrāfiju, bet mēs
esam salīdzinoši unikāli. Taisām
mazas un ļoti mazas tirāžas –
books on demand (‘grāmatas
pēc pieprasījuma’). Ir salīdzinoši
daudz spēcīgu tipogrāfiju, kas
taisa 500 un vairāk eksemplāru
tirāžas, bet segmentā no 1 līdz
500 pagaidām jūtamies diezgan
droši.

Vai bieži gadās klienti, kas
vēlas izdrukāt tikai vienu
grāmatu?
Diezgan. Piemēram, bija gadījums, kad līgavainis līgavai uz
kāzām uzdāvināja savu dzejoļu
krājumu vienā eksemplārā. Ir arī
cilvēki, kas uz apaļām jubilejām
izdod savu biogrāfiju un to pēc
tam izdala radiem un draugiem.
Tiek pasūtīti arī promocijas darbu kopsavilkumi un zinātnisko
konferenču rakstu krājumi. Tie
parasti tiek izdoti 100–500 eksemplāros. Tipogrāfijā to nav
izdevīgi darīt. Klasiskās izdevniecības šobrīd pasūta lielas tirāžas,
bet pēc tam cenšas no tām kaut
kā atbrīvoties, rīko noliktavu
izpārdošanas. Tas ļoti daudz izmaksā. Aizvien vairāk izdevniecību sāk meklēt digitālās drukas
pakalpojumus. Nav jāiegulda
milzīgi līdzekļi, jāuztur noliktava
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Kā radās ideja par
uzņēmumu?
Tā bija dulla ideja, kas iešāvās
prātā! Sākotnēji mums nebija
milzīga biznesa plāna. Mēs ar
otru līdzīpašnieci strādājām digitālajā drukā. Ar to uzņēmumu
ceļi šķīrās, bet tā sfēra bija pazīstama un tuva. Tā kā tolaik gandrīz neviens netaisīja kvalitatīvas grāmatas mazā tirāžā, radās
ideja, ka to varētu darīt mēs.

PIEREDZES

zņēmums tika izveidots
2005. gadā. Pagaidām tas ir
vienīgais uzņēmums Latvijā, kas
specializējas grāmatu digitālajā
drukā. "Drukātava" sadarbojas ar
vairākām Latvijas augstskolām,
kā arī ārzemju izdevniecībām –
šobrīd 70% nodrukāto grāmatu
tiek eksportētas. Uzņēmuma
vadītājs Valdis Jirgens stāsta par
digitālās drukas priekšrocībām
un nākotnes perspektīvām, kā
arī atklāj ekskluzīvā "Dvēseļu
puteņa" tapšanas aizkulises.

Uzņēmums: SIA "Drukātava"
Vadītāji: Valdis Jirgens, Laima Baumane
Darbības joma: digitālā druka
Darbinieku skaits: 21

un jādomā, kā tās grāmatas izpārdot. Ja grāmata izrādās veiksmīga, tad pēc tirāžas izpārdošanas nav jāspriež, vai drukāt vēl
vai nē, – tā ir pieejama neierobežotu laiku. Digitālajā drukā ir ļoti
daudz plusu. Mēs varam uztaisīt
grāmatu vienā eksemplārā par
tādu pašu cenu kā simts.
Kādi ir lielākie izaicinājumi
šajā jomā?
Šobrīd mainās poligrāfijas tirgus. Samazinās grāmatu tirāžas,
tāpēc nelielām tipogrāfijām,
kas specializējušās uz grāmatu
druku, īsti vairs nav ko darīt. Samazinās darba apjoms, un tirgū
parādās cenu dempings. Mainās
arī tehnoloģijas. Kādreiz digitālā
druka bija nišas produkts, bet es
pieļauju, ka tuvāko gadu laikā
tā būs galvenā grāmatu drukas
tehnoloģija. Lielās tipogrāfijas

sāk investēt digitālajā drukā.
Mēs gatavojamies konkurencei.
Pagājušā gada nogalē
uzņēmums paplašinājās.
Kāpēc izlēmāt pārcelt ražotni
tieši uz Olaini?
Tuvāk Rīgai nopirkt ražošanas
zemi ir gandrīz neiespējami –
tas ir ārkārtīgi dārgi. Ražošanas
zeme par sasniedzamām cenām
sākas aiz Rīgas apvedceļa. Olaini
izvēlējāmies tāpēc, ka te ir salīdzinoši labi transporta savienojumi. Netālu ir vilciens, bieži
kursē autobusi. Te ir viena no
labākajām šosejām. Olaine šķiet
tālu, bet patiesībā tā ir tuvu Rīgas centram. Atbraukt uz šejieni
var tikpat ātri kā aizbraukt uz
kādu no Rīgas mikrorajoniem.
Vai ir viegli piesaistīt jaunus
darbiniekus?

Daudzi vēl
aizvien uzskata,
ka digitālā
druka – tas
ir lēti, prasti
un vienkārši.
Patiesībā šī
tehnoloģija ļauj
uztaisīt ļoti
kvalitatīvas,
ekskluzīvas
grāmatas

2018. gadā izdevāt
Aleksandra Grīna "Dvēseļu
puteni". Varat par šo projektu
pastāstīt?
Tas bija ļoti īpašs projekts. Grāmatai ir speciāli izstrādāts makets, speciāli veidotas pauspapīra ilustrācijas un dabīgas ādas
vāki, kuros iestrādāti koka elementi. Grāmata izdota tikai 50
eksemplāros, vairāk nav un nebūs. Viena grāmata paliks Kara
muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā.
Katrs eksemplārs ir atšķirīgs –
tas ir roku darbs. Interesanta sagadīšanās, ka tad, kad galdnieks
izgatavoja lādītes, viņš vienā no
oškoka dēlīšiem atrada Pirmā
pasaules kara lodi. Kara muzejs
konstatēja, ka tā bija krievu armijas lode – var gadīties, ka to
izšāva kāds latviešu strēlnieks.
Ja ikdienā taisa vienkāršas brošūriņas mīkstos vākos, tad uztaisīt kaut ko īpašu ir patīkama
pārmaiņa. Tādas ekskluzīvas
grāmatas ir mūsu sirds darbs.
Tās ir prieks turēt rokās.
Daudzi vēl aizvien uzskata, ka
digitālā druka – tas ir lēti, prasti
un vienkārši. Patiesībā šī tehnoloģija ļauj uztaisīt ļoti kvalitatīvas, ekskluzīvas grāmatas. Aleksandra Grīna "Dvēseļu putenis"
mūsu izpildījumā to pierādīja.
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Attīstība Olaines novadā
Olaines stadiona futbola laukumam
būs jauns segums

Medemciemā būvē gājēju un
velobraucēju celiņu

Olaines novada pašvaldība noslēgusi vienošanos ar biedrību "Latvijas Futbola federācija" (LFF)
par mākslīgā seguma maiņu futbola laukumā Olaines stadionā

Ar pašvaldības finansējumu
tiek uzlabota ceļu infrastruktūra novadā

V

ienošanās paredz, ka Olaines stadionā (Zeiferta ielā 4,
Olainē) tiks izveidota LFF I kategorijas futbola stadionu prasībām atbilstoša infrastruktūra
ar sintētisko futbola laukuma
segumu.

totu ar aktīvo dzīvesveidu saistītām aktivitātēm.
Projekta ietvaros tiks demontēts esošais futbola laukuma
segums, paplašināta un koriģēta
futbola laukuma pamatne at-

2009. gadā. Laukuma segums
savu laiku ir nokalpojis, un tas
ir jāmaina, lai uz tā varētu kvalitatīvi nodarboties ar futbolu.
Plānā ietilpst ne tikai seguma

Olaines novads

aktīvs

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības, skolas vecuma bērnu
veselīgu dzīvesveidu, iesaistot
viņus dažādās aktivitātēs gan
izglītības procesa ietvaros, gan
ārpus izglītības procesa pašorganizēšanās ceļā, nodrošinot viņiem brīvu un netraucētu pieeju
sporta laukumam, lai to izman-

bilstoši LFF prasībām – 110 m x
73 m. Latvijas Futbola federācija
uzstādīs jaunu sintētiskā futbola
laukuma segumu, bet pašvaldība izbūvēs jaunas ģērbtuves un
uzlabos laukuma apgaismojumu.
Esošais futbola laukums tika
ieklāts pirms desmit gadiem –

maiņa, bet arī paša stadiona lab
iekārtošana un laukuma izmēra
pielāgošana UEFA starptautiskajām prasībām. Tas dos iespēju
stadionā aizvadīt ne tikai pašmāju līmeņa spēles, bet pretendēt arī uz starptautisku spēļu un
turnīru organizēšanu. Darbi tiks
uzsākti šajā vasarā.

Olaines sniegbaltais smaids

2019.

gada 5. aprīlī klīnikā "OlainMed"
tiks svinīgi atklāta atjaunotā
Stomatoloģijas nodaļa, kas palīdzēs atrisināt visdažādākās zobu
problēmas visu vecumu Olaines
iedzīvotājiem.
Jaunā Stomatoloģijas nodaļa
būs aprīkota ar vismūsdienīgākajām zobārstniecības iekārtām,
bet ārsti ir labi zināmi Olaines
iedzīvotājiem. Tagad viņu rīcībā
būs labāks aprīkojums un materiāli nekā iepriekš.
Šeit pacientus arī turpmāk gaidīs bērnu un pieaugušo zobārste Anastasija Dvorņikova un
viņas kolēģes – Maija Drobiševa,
Valentīna Rozāne, Maruta Kubiliņa un Maija Šota, kas pieņems kā
bērnus, tā arī viņu vecākus, vecmāmiņas un vectētiņus. Tiesa, ja
bērniem parasti tiek veidots pareizs sakodiens un mācīti zobu
kopšanas ieradumi, vecākajai
paaudzei ir nepieciešama protezēšanas speciālistu palīdzība,

L

ai nodrošinātu mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku (gājēju, velobraucēju u.c.)
drošu pārvietošanos, Medemciemā paredzēti uzlabojumi satiksmes organizācijā.
Medemciemā paralēli pašvaldības autoceļam A8–Kūdras fabrika ir uzsākta gājēju un velobraucēju celiņa izbūve no posma, kur
atrodas "VEF-Baloži" 964/965,
līdz Baložu robežai. Tas tiks savienots ar esošo celiņu Baložos.
Celiņš būs aptuveni 600 m garš
un apgaismots.
Šogad paredzēti projektēšanas
darbi arī posmam no rotaļlaukuma līdz "VEF-Baloži" 964/965,
taču, ņemot vērā, ka šajā posmā

paralēli brauktuvei nav pietiekami daudz vietas atsevišķai gājēju infrastruktūras izbūvei, pieņemts lēmums projektēt un pēc
tam izbūvēt dzīvojamās zonas
ielu caur dārzkopības kooperatīvu "Komutators" un "VEF-Baloži" koplietošanas zemi paralēli
pašvaldības ceļam A8–Kūdras
fabrika.
Projektēšanas darbus plānots
pabeigt līdz nākamā gada būvniecības sezonai, bet jāņem
vērā, ka celiņa būvniecības termiņš ir atkarīgs gan no pašvaldības iespējām nākamā gada
budžetā, gan inženierkomunikāciju pārbūves darbu termiņiem,
ko organizē inženierkomunikāciju īpašnieki.

Šogad plānotie darbi ielu,
ceļu, ietvju atjaunošanai
un izbūvei
Vietas, kur pašvaldība šogad atjaunos segumu:

viņi kompensēs zobu zudumu.
Zobu tehniķe Vaira Tomaševiča
priecāsies palīdzēt šo problēmu
risināšanā.
Gan bērniem, gan pieaugušajiem ļoti svarīgi ir regulāri izmantot higiēnista pakalpojumus.
Mūsdienu medicīnā pierādīts,
ka zobu bojājumi izraisa iekšējo
orgānu, pirmkārt, gremošanas
sistēmas, bojājumus. Lai nebūtu
nepārtraukti jāapmeklē dažā-

di ārsti speciālisti, ir jāseko līdzi
zobu un smaganu stāvoklim. Higiēniste Dzintra Danče palīdzēs
atbrīvoties no zobakmens, kas
izraisa kariesu un smaganu iekaisumu, un attālinās zobārsta
apmeklējumu. Tieši higiēnists
parūpēsies par pacienta skaisto
un balto smaidu un rūpēsies, lai
zobu veselība būtu ilgstoša.
Ēva Jaunošane, SIA OlainMed

• pie mājas Zemgales ielā 43,
Olainē (martā uzsākti seguma
atjaunošanas darbi);
• pie mājas Stacijas ielā 24,
Olainē;
• iekšpagalmā starp ēkām
Zemgales ielā 24 un Zemgales
ielā 26, Olainē;
• stāvlaukumā pretī mājai
Kūdras ielā 19, Olainē;
• Zemgales ielā no Zeiferta
ielas līdz Rīgas ielai, kā arī
Zemgales un Zeiferta ielas
krustojumā un pieejās pie tā;
• gājēju celiņam gar Zeiferta
ielu posmā no veikala "Elvi"
līdz pilsētas kanālam (Olainē);
• Veselības ielā visas ielas
garumā (Olainē);
• Jelgavas ielā posmā no
Veselības ielas līdz Zeiferta
ielai (Olainē);
• PII "Dzērvenīte" teritorijā ap
iestādes ēku (Olainē);

• Meža ielā 14, Jaunolainē;
• iekšpagalmā starp
dzīvojamajām mājām
Meža ielā 4 un Meža ielā 6,
Jaunolainē.
Tiks izbūvēts asfaltbetona
segums šādiem grants ceļiem:
• Akācijas ielā, Pārolainē;
• posmā no pašvaldības ceļa,
Tīreļa atkritumu izgāztuves,
līdz Sveņķu ielai Grēnēs.
Olaines pilsētā izveidos
četras jaunas gājēju pārejas
ar paaugstināta kontrasta
gaismekļiem:
• Zeiferta ielā pie pasta;
• Zemgales ielā pie
Strazdu ielas;
• Veselības ielā pie kanāla;
• Jelgavas ielā pretī mājai ar
numuru 22.
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Svarīgi

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019
Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā, 2019. gada 25. maijā.
Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un EP no Latvijas būs jāievēl astoņi deputāti

V

ēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir
Latvijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu
pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir
reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un
Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos
vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā
jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Vēlētāju reģistrs
Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lieto
iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus.
Katrs vēlētājs ir reģistrēts noteiktā
iecirknī, kurā jābalso vēlēšanu dienā.
Olaines novadā ir četri vēlēšanu iecirkņi:
• Nr. 792 – Jaunolaines Kultūras nams,
Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pag.,
Olaines nov.;
• Nr. 763 – Olaines Kultūras centrs,
Zeiferta iela 11, Olaine, Olaines nov.;
• Nr. 789 – Olaines novada pašvaldības
aģentūras "Olaines Sociālais dienests"
klientu apkalpošanas centrs "Gaismas",
Gaismas iela 6, Stūnīši, Olaines pag.,
Olaines nov.;
• Nr. 764 – Olaines Vēstures un mākslas
muzejs, Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines nov.
Noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni
iespējams tīmekļa vietnē
www.pmlp.gov.lv vai pa tālruni
67049999. Vēlēšanu iecirkņu saraksts
pieejams tīmekļa vietnē www.cvk.lv.
Sākotnēji vēlētāji tiek iekļauti
reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošajā
iecirknī, bet no 2019. gada 16. marta
līdz 7. maijam (18. dienai pirms
vēlēšanām) iecirkni var mainīt.
Reģistrēties balsošanai citā iecirknī būs
iespējams divos veidos:
• tiešsaistē – izmantojot iecirkņa maiņas
e-pakalpojumu;
• klātienē – piesakot iecirkņa maiņu
jebkurā pašvaldības dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē.
Balsošanas iespējas
EP vēlēšanu likumā ir paredzētas vairākas
iespējas, kā vēlētāji var piedalīties EP
vēlēšanās. Šīs iespējas ir:
• balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu
dienā no pulksten 7.00 līdz 20.00;

• balsot iepriekš 22., 23. un 24. maijā, kad
iecirkņi strādās dažas stundas dienā;
• balsot savā atrašanās vietā, ja
veselības stāvokļa dēļ nav iespējams
nobalsot iecirknī, vēlētājs ir slimnieku
aprūpētājs vai atrodas apcietinājumā
ieslodzījuma vietā vai īslaicīgās
aizturēšanas vietā;
• balsot ārvalstīs pa pastu vai vēlēšanu
iecirknī ārvalstīs.

trešdienās plkst. 8.00–12.00;
ceturtdienās plkst. 13.00–16.30;
piektdienās plkst. 8.00–12.00.

Lai piedalītos vēlēšanās,
nepieciešams personu apliecinošs
dokuments – pase vai personas
apliecība.
Plašāka informācija par Eiropas
Parlamenta vēlēšanām pieejama tīmekļa
vietnē www.cvk.lv.

2019. gada 19. martā

Vēlētāju ievērībai!
Centrālā vēlēšanu komisija vērš
uzmanību, ka līdz 2019. gada 7. maijam
ir iespējams mainīt vēlēšanu iecirkni
dalībai Eiropas Parlamenta vēlēšanās
2019. gada 25. maijā.
Noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni
iespējams www.pmlp.gov.lv vai pa
tālruni 67049999. Vēlēšanu iecirkņu
saraksts pieejams www.cvk.lv.
Pieteikums par iecirkņa maiņu jāiesniedz
līdz 2019. gada 7. maijam Olaines
novada Dzimtsarakstu nodaļā 105. vai
106. kabinetā.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
pirmdienās plkst. 13.00–19.00;
otrdienās plkst. 8.00–12.00;

Iesniedzot pieteikumu, jāuzrāda pase vai
personas apliecība. Mainīt iecirkni var arī
elektroniski, izmantojot www.pmlp.gov.
lv pieejamo e-pakalpojumu "Vēlēšanu
iecirkņa noskaidrošana un maiņa".

PAZIŅOJUMS
par Eiropas Parlamenta vēlēšanu 2019
vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu
kandidātu pieteikšanas termiņu
Eiropas Parlamenta vēlēšanu vēlēšanu
iecirkņu komisijas locekļu kandidātu
pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek
noteikts 2019. gada 8. aprīlis.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus
pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
• reģistrētām politiskajām partijām vai
reģistrētu politisko partiju apvienībām;
• ne mazāk kā desmit vēlētājiem
(turpmāk – vēlētāju grupa);
• attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā partija vai politisko partiju
apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās
vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī
drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk
kā septiņus kandidātus. Par iecirkņa
komisijas locekli var pieteikt ikvienu
vēlētāju:

• kurš prot latviešu valodu (norādīt
līmeni);
• kuram ir vismaz vispārējā vidējā
izglītība;
• kurš vēlēšanās nav pieteikts par
deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā
persona kandidātu saraksta
iesniegšanai;
• kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas,
attiecīgās republikas pilsētas domes
vai novada domes deputāts;
• kurš nav citas vēlēšanu komisijas
loceklis vai citas iecirkņa komisijas
loceklis.
Katram kandidātam jāaizpilda
pieteikuma veidlapa un jāiesniedz
līdz 2019. gada 8. aprīlim plkst.
18.00 Olaines novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā Olainē, Zemgales
ielā 33, ar norādi "Olaines novada
Vēlēšanu komisijai".
Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centra darba laiks:
• pirmdienās plkst. 9.00–19.00;
• otrdienās, trešdienās plkst. 8.00–17.00;
• ceturtdienās plkst. 8.00–18.00;
• piektdienās plkst. 8.00–15.00.
Eiropas Parlamenta vēlēšanu 2019
vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa
kandidāta pieteikums pieejams Centrālās
vēlēšanu komisijas mājaslapā:
www.cvk.lv
Olaines novadā ir četri vēlēšanu iecirkņi:
• Nr. 792 – Jaunolaines Kultūras nams,
Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pag.,
Olaines nov.;
• Nr. 763 – Olaines Kultūras centrs,
Zeiferta iela 11, Olaine, Olaines nov.;
• Nr. 789 – Olaines novada pašvaldības
aģentūras "Olaines Sociālais dienests"
klientu apkalpošanas centrs "Gaismas",
Gaismas iela 6, Stūnīši, Olaines pag.,
Olaines nov.;
• Nr. 764 – Olaines Vēstures un mākslas
muzejs, Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines nov.
Olaines novada Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Kārlis Zalpēters,
tālr. 26353328

Līdz 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

N

ekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī, ne vēlāk kā 1. aprīlī, 15. maijā,
15. augustā un 15. novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.
Veicot maksājumu internetbankā, būtiski
ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai (saņēmējs: Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024332),
kas arī ir izsūtījusi paziņojumu par NĪN
nomaksu. Ja persona nav saņēmusi pazi-

ņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa
nomaksu, lūgums vērsties savā pašvaldībā.
Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem
kontiem, kuri norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.
NĪN var nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti
NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam
automātiski uzrādās visa nepieciešamā
informācija maksājuma veikšanai. Portā-

lā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt
nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.
Lietotāju ērtībām turpmāk pakalpojumu
portālā www.epakalpojumi.lv lietotāji
savā profilā var ielogoties ar "eParaksts
mobile" rīku. Tas ir mūsdienīgs, ērts un
drošs rīks, kas bez maksas ir pieejams kā
"iOS", tā "Android" operētājsistēmu viedtālruņiem.
Aicinām nodokli samaksāt laikus, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksā-

jumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda
0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.
epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN
apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pasta adresi
tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
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Sabiedrība

Aizvadīta Pierīgas apriņķa
deju kolektīvu skate

Aktīvs seniors
aktīvā vidē
Olaines novada senioru biedrība "Liepas" jau otro gadu
piedalās AS "Latvijas Valsts meži" (LVM) sociālās jomas
projektu konkursā un saņem atbalstu projektu realizācijai

LVM

jau astoto gadu atbalsta sociāli svarīgas iniciatīvas visā Latvijā,
izsludinot biedrībām un nodibinājumiem pieteikšanos atbalsta saņemšanai sociālās jomas
projektu konkursā. Konkursā
pieejams arī atbalsts pensijas
vecuma cilvēkiem cienīgam
un aktīvam dzīvesveidam. LVM
ziedojumu sadali un atbalstīto
projektu īstenošanu nodevis
nodibinājumam "Ziedot.lv", kas
organizē konkursa norisi un uzrauga ziedojumu izlietojumu, lai
ziedotie līdzekļi tiktu izmantoti
mērķtiecīgi un nestu labumu visai sabiedrībai.

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam, kas notiks
nākamā gada jūlijā, Jaunolaines Kultūras namā 19. martā aizvadīta Pierīgas deju apriņķa deju
kolektīvu skate, kurā piedalījās kolektīvi no Olaines, Ķekavas, Salaspils, Carnikavas un Ikšķiles
novada. Mūsu novadu pārstāvēja četri tautas deju kolektīvi ar 14 dejotāju sastāviem dažādās
vecuma un kvalitātes grupās, sākot no pirmās klases līdz divpadsmitajai.

K

atram kolektīvam skatē bija
jāizpilda divas dejas no svētku repertuāra, un maksimālais
punktu skaits, ko kolektīvs varēja iegūt, bija 50. Atbilstoši skatē
iegūtajam punktu skaitam deju
kolektīvam piešķir kvalitātes pakāpi – augstāko, I, II vai III – vai
diplomu par piedalīšanos. Olainiešu sniegums skatē novērtēts
ar septiņiem I pakāpes, pieciem
II pakāpes un diviem III pakāpes
diplomiem.
Par skates norisi un mērķi stāsta
Olaines pilsētas Kultūras centra
deju kolektīva "Oļi" vadītājs Jānis Precinieks: "Šis bija kā pieteikums – vizītkarte katram deju
kolektīvam, ar kādām vecuma
grupām deju kolektīvs startēs
nākamā gada deju svētku skatēs, jo jaunas grupas nākamgad
pieteikt nevarēs. Skate ir ļoti svarīga un atbildīgs pasākums.
Sakarā ar Daugavas stadiona un
infrastruktūras kapacitāti, dalībnieku drošību un Rīgas pilsētas
iespējām uzņemt Svētku dalībniekus, pēc šībrīža statistikas, uz
deju svētkiem tiek tikai 50% no
tiem kolektīviem, kuri dejo tautas dejas.
Lūk, cik augsta ir dejotāja latiņa
mūsu tautas mākslā!"
Skates dalībnieku sniegumu vērtēja XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku tautas
deju lielkoncerta "Saule vija zel-

Pēc šībrīža
statistikas, uz
deju svētkiem
tiek tikai 50% no
tiem kolektīviem,
kuri dejo tautas
dejas
ta rotu" mākslinieciskā vadītāja
Indra Ozoliņa, horeogrāfe, deju
svētku virsvadītāja, Ogres deju
apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja, Lielvārdes Kultūras nama
bērnu deju kolektīva "Pūpolītis"
un vidējās paaudzes deju kolektīva "Vēji" mākslinieciskā vadītāja Iluta Mistre un horeogrāfe,
Jelgavas pilsētas deju kolektīvu
virsvadītāja, Jelgavas pašvaldības iestādes "Kultūra" bērnu un
jauniešu deju kolektīva "Vēja
zirdziņš" mākslinieciskā vadītāja

Alda Skrastiņa. Tehniskais sekretārs – Ēriks Laime Babris. Latvijā kopumā skatēs tiks izvērtēti
1168 bērnu un jauniešu tautas
deju kolektīvi.
Olaines, Ķekavas, Salaspils,
Carnikavas un Ikšķiles novada bērnu tautas deju kolektīvu
virsvadītāja Līga Freimane izsaka pateicību Olaines Kultūras
centram un jo īpaši Jaunolaines
Kultūras nama pasākumu organizatorei Andai Bērziņai un
viņas komandai par lielisko sadarbību un organizāciju vairāku
gadu garumā, uzņemot vairāk
nekā 1000 deju skates dalībnieku: "Organizācija ir ļoti augstā
līmenī vienmēr prieks pie Jums
braukt."
XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki Rīgā
notiks 2020. gadā no 6. līdz 12.
jūlijam, pulcējot tūkstošiem
dziedātāju un dejotāju un citus
mākslinieciskos kolektīvus no
visas Latvijas.

Konkursā var piedalīties tikai
sabiedriskā labuma statusu ieguvušas organizācijas. Olaines
novada senioru biedrība "Liepas" sabiedriskā labuma statusu
ieguva 2017. gada 23. martā.
2018. gadā biedrība realizēja
projektu "Vecums nav šķērslis",
kura ietvaros tika iegādāti materiāli un tehniskais aprīkojums
jaunatklātā Amatniecības un
mākslas centra keramikas, šūšanas un aušanas darbnīcām.
Šogad biedrība plāno realizēt
projektu "Aktīvs seniors aktīvā
vidē", kura ietvaros biedrībā notiks apmācības darbam ar datoru, rekreācijas nodarbības un
resursu atjaunošana senioriem –
biodanzas dejas nodarbības.

Biedrība savas darbības deviņos
gados realizējusi astoņus projektus, no kuriem divi ir Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai projekti: 2012. gadā
realizēts projekts "Dienas centra
izveide Olaines pilsētā", kura ietvaros tika veikts telpu remonts,
bet 2018. gadā projekta pieteikums "Amatniecības un mākslas
centra izveide Olaines novada
senioru biedrībā" sagatavots un
guvis atbalstu biedrības "Pierīgas partnerība" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.–2020. gadam ietvaros.
Projekta finansējums tika izlietots keramikas apdedzināšanas
krāsns, elektriskās podnieka
virpas un aušanas steļļu iegādei.
Projektu mērķgrupa ir Olaines
iedzīvotāji dažādās vecuma grupās, kuri vēlas izmantot iespēju
Amatniecības un mākslas centrā
kopīgi darboties radošā vidē,
attīstīt savstarpējās saskarsmes
spējas.
Projektu īstenošana ļauj paplašināt biedrības darbību un iesaistīt vairāk iedzīvotāju, tādējādi
veicinot savstarpēju sadarbību,
domu apmaiņu un komunikāciju.
Ārija Spuņģe,
Olaines novada senioru
biedrības "Liepas"
valdes priekšsēdētāja

No 25. marta Olaines stadions
atvērts apmeklētājiem
Olaines Sporta centra kolektīvs informē, ka no 25. marta Olaines
stadions Zeiferta ielā 4 ir atvērts apmeklētājiem. Darba laiks
no plkst. 10.00 līdz 22.00. Stadions var tikt slēgts agrāk, ja ir
nepietiekošs apmeklētāju skaits.
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Enerģijas un jauniešu
talanta sprādziens

Šogad Ikšķiles un Olaines novadā lepojamies ar statusu "Latvijas jauniešu
galvaspilsēta 2019" – esam epicentrs svarīgākajām jaunatnes jomas aktivitātēm valstī.
Par godu tam jaunieši un darbā ar jaunatni iesaistītie tikās atklāšanas pasākumā
8. martā Jaunolainē

K

ā brīvprātīgā es
pasākumu organizēšanā
piedalījos pirmo reizi.
Satraukums bija, bet
lielākoties es to izjutu
plānošanā. Pasākums
bija izdevies, jo es
novēroju jauniešu sajūsmu
priekšnesumu laikā, kā arī
viņi darbojās un piedalījās
tajos paši, gūstot iedvesmu
attīstīt un prezentēt savus
talantus. Mēs satikām daudz
jaunu cilvēku un draugu,
kā arī smēlāmies pieredzi
turpmākiem pasākumiem.
Santa Kristiāna Zeltiņa,
brīvprātīgā
Man liekas, ka es neko no
pasākuma nepaņēmu, tikai
ieliku. Tas arī ir mans lielākais
ieguvums. Brīvprātīgais
darbs vienmēr ir bijis mans
aicinājums, tomēr reizēm
jūtu vajadzību ne tikai rīkot

Šis tituls ir ne tikai liels gods,
bet arī pamudinājums turpināt
darboties kopā ar jauniešiem.
Simboliski notiekot Jaunolainē,
pirmās "Kafijas ar politiķiem"
norises vietā, atklāšanas pasākums ir jaudīgs atgādinājums,
cik nozīmīgs ir darbs ar jauniešiem un cik lieliskas lietas kopā
varam sasniegt!
Visa gada garumā abos novados
notiks izglītojoši un izklaidējoši
pasākumi jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, uz kuriem
aicināti jaunieši un speciālisti no
visas Latvijas. Tāpat abu pašval-

pasākumu, bet arī tajā reāli
piedalīties un to izbaudīt.
Helēna Marija Jēģere,
organizatore

Pasākums patika ne tikai
mūsu jauniešu komandai, bet
arī visiem draugiem, kuri bija
brīvprātīgie. Foršākā daļa
bija komandu piedzīvojums,
jo komandas tika veidotas no
dažādu pilsētu pārstāvjiem
(ļoti pozitīviem!). Visi
uzdevumi bija neparasti,
vajadzēja ātri improvizēt un
sadarboties, tāpēc tagad
man ir tikai labas atmiņas!
Darja Aleksejeva, jauniešu
piedzīvojuma aktivitātes
dalībniece
Pēc pasākuma ir
iedvesmojoša sajūta –

dību jaunatnes lietu speciālisti
ir gatavi dalīties pieredzē, kā
tiek organizēts darbs ar jaunatni
Olaines un Ikšķiles novadā.

IZM konkurss "Latvijas Jauniešu
galvaspilsēta" tiek rīkots ar mērķi popularizēt darbu ar jaunatni
pašvaldību vidū, veicināt pašvaldību sadarbību un pieredzes

aicinājām pasākuma
dalībniekus atstāt
novēlējumus jauniešiem.
Esot daļai no kaut kā tik
liela, tiešām rodas sajūta,
ka tādi projekti kā "Jaudīgs
jaunatnes darbs Jaunolainē"
ir nepieciešami novados.
Inta Konošonoka,
veic mobilo jaunatnes
darbu novadā, projekts
"Jaunatnes darbs jaudīgai
Jaunolainei"
"Enerģijas un jauniešu
talanta sprādziens," – tā
aprakstu šo pasākumu
ikvienam, kam nelaimējās tur
būt. Neaizmirstams vakars,
iedvesmas pilni cilvēki,
mūzika, atmosfēra un,
pats būtiskākais, protams,
jaunieši. Ko gan citu var
vēlēties?
Vairis Stramkalis,
apmeklētājs

apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī
paaugstināt darbā ar jaunatni
iesaistīto personu un jaunatnes
organizāciju prestižu.
Par Latvijas jauniešu galvaspilsētām jau kļuvušas Jelgava,
Liepāja un Madonas novads.
"Latvijas jauniešu galvaspilsēta
2019" īstenota Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas
2019. gadam ietvaros.

Rakts tapis sadarbībā
ar biedrību "Māk-onis"

Iespēja saņemt
līdzfinansējumu bērnu
nometņu rīkošanai
Olaines novada pašvaldība līdz šī gada 12. aprīlim aicina
bērnu un jauniešu vasaras nometņu rīkotājus piedalīties
projektu konkursā un iegūt iespēju saņemt no pašvaldības
līdzfinansējumu nometnes organizēšanai līdz pat 70% no
kopējā nometnes budžeta.
Konkursā var piedalīties Olaines novada izglītības, kultūras
un sporta iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās
organizācijas un juridiskās personas, lai pretendētu uz
finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu
organizēšanai.
Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu saturīgu,
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras brīvlaikā,
popularizēt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju
apguvi, indivīda radošās un sociālās pašizpausmes.
Pretendents projekta dokumentu oriģinālus iesniedz
personiski pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centra 1. stāvā Zemgales ielā 33, Olainē, vai pa
pastu ierakstītā vēstulē līdz kārtējā gada aprīļa 2. piektdienai
(2019. gadā iesniegšanas termiņš – 12. aprīlis).
Plašāka informācija par konkursu, nolikums un pieteikuma
veidlapas pieejamas: https://www.olaine.lv/lv/jaunumi/
olaines-novada-pasvaldibas-bernu-un-jauniesu-vasarasnometnu-projektu-konkurss-1.

<

1

Jauniešu centrs

Jaudīgi
Jaunieši
Jaunolainē

Čau, Tu šovakar ej uz
Jaunolaines Kultūras namu?
Jā? Tur pasākums jauniešiem
www.olainesjauniesiem.lv
Uuu... es arī varu iet?
Protams! Ejam kopā?
Seen 17:30

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Projekta "Jaunatnes darbs jaudīgai Jaunolainei" ietvaros līdz
augustam Jaunolainē reizi nedēļā notiks tikšanās un dažādas
aktivitātes, ko organizēs divas jaunatnes darbinieces. Projekta
mērķis ir attīstīt mobilo darbu ar jaunatni Jaunolainē, veicinot
jauniešu aktivitāti un līdzdalību Olaines pagastā.
Aprīļa trešdienās aicinām uz Jaunolaines Kultūras nama Mūzikas
telpu, kur no plkst. 17.30 līdz 20.30 notiks pasākumi jauniešiem:
"Just dance vakars", "Pielaiko profesiju kopā ar OMTK", "Smūtijs ar
Lauru Skujiņu" un "Chill vakars".
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Sports, aktīvā atpūta

Olaines rogainings 11. maijā –
kāds būs tavs stāsts?

Š

is būs jau trešais gads pēc
kārtas, kad Olainē notiks rogainings. Divus gadus tas norisinājās šosejas rietumos, bet
šogad mēs pārcelsimies uz otru
šosejas pusi un dalībniekiem
piedāvāsim pavisam jaunu karti
– ar jauniem apvidiem, kontrolpunktu vietām un jaunām stratēģijām.
Aizraujošās sacensības norisināsies 11. maijā. Starts pie Jaunolaines Sporta nama (Meža iela
2b). Olaines Sporta centrs aicina
piedalīties, pārbaudīt savus spēkus, izvēlēties piemērotu distanci un doties piedzīvojumā kopā
ar saviem draugiem, kolēģiem
vai ģimeni.
Olaines rogainings ir orientēšanās sporta komandu sacensības,
kur komandas pārvietojas apvidū un noteiktā laika periodā
brīvi izvēlētā secībā apmeklē
apvidū izvietotus kontrolpunktus, kuriem piešķirtas noteiktas
vērtības, cenšoties savākt pēc
iespējas vairāk punktu noteiktajā laikā.
Olaines rogainings aicina uz
dažādām distancēm:
• 2 h rogainings, 4 h rogainings
un 6 h rogainings notiek
2–4 dalībnieku komandās,
no kuriem vismaz viens
sacensību dienā ir sasniedzis
18 gadu vecumu;
• 3 h MTB rogainings ir
individuālas sacensības ar
velosipēdu, kur dalībnieks
pats izplāno savu distanci un
3 h cenšas savākt pēc iespējas
vairāk punktu;
• Rogaininga skrējiens ir
aptuveni 14–16 km gara
distance rogaininga ietvaros,

Ar

Olaines futbolistes izcīna
uzvaru latvijas meiteņu
čempionātā u12 grupā

aizsardzības paņēmieni, bet arī
pieredze.
Sagatavoja: treneris K. Versockis

23. martā notika Latvijas
meiteņu futbola čempionāta
2019 finālspēles U12 vecuma
grupā meitenēm
(2007.–2008. g. dz.).
Uzvarot Liepājas Futbola skolas
(4:0), SK "Super Nova" (5:2) un
RFS komandu (2:1), Olaines
meitenes ieguva čempioņu
titulu. Aleksandra Torgošova
saņēma labākās vārtsardzes
balvu, un komandas rindās par
labāko spēlētāju tika nosaukta
Nikola Preijere.
Sveicam sportistes un treneri
Jevgēņiju Mihaļkovu ar
panākumiem!
Sagatavoja: treneris
Jevgēņijs Mihaļkovs

Olaines šahistu triumfs

Olaines boksa klubs "Olimp"
sarīkojis atklāto boksa ringu

Skolēnu pavasara brīvlaiks
marta vidū daudziem ir kā
neliela pote pret pavasara
nogurumu, taču šahistiem
atpūsties nav laika: mūsu
Aiga Gansone brīvlaiku
pavadīja, cīnoties Latvijas
skolēnu čempionāta fināla
G10 grupā, bet olainietis un nu
Rīgas Šaha skolas audzēknis
Emīls Mieriņš – B14 grupā.
Latvijas čempionātu Aiga
Gansone sāka līdzīgi kā pērn:
trīs uzvaras pēc kārtas, arī
turpinājums identisks – divas
spēles ar abām favorītēm.
Pirmajā Aiga neizmantoja savas
iespējas, kaut sīksti pretojās,
otrā spēle tika zaudēta pavisam
ātri, bet trešā zaudējuma
iemesls – atkal neizmantotas
iespējas, virkne ne to labāko
(kaut nezaudējošu) gājienu, kas
vainagojās ar vienu liktenīgu
neuzmanību. Pēdējā spēlē
atkal pārliecinoša uzvara, un
rezultātā astoņgadīgā Aiga ir
sestā labākā visā Latvijā! Toties
bijušais Olaines Sporta centra
šaha pulciņa dalībnieks, nu
Rīgas Šaha skolas audzēknis
Emīls Mieriņš cīņas par Latvijas
čempiona titulu B14 grupā
sāka ar zaudējumu nākamajam
vicečempionam (un kopumā
divarpus punktus no deviņiem
pazaudēja vien pret trīs šī
gada stiprākajiem), bet tad ar
katru nākamo kārtu aizvien
spēcīgāk pieteica pretenzijas
uz godalgām. Rezultātā Emīla
pirmajā Latvijas čempionāta
finālā izcīnīta augstā III vieta
B14 grupā ar sešiem punktiem
no deviņiem!

16. martā Olaines Sporta namā
tika aizvadīts Olaines atklātā
boksa ringa pasākums. Kopā
piedalījās 50 bokseri no Olaines,
Jelgavas, Rīgas, Bauskas,
Jūrmalas, Jēkabpils un pat
Lietuvas.
Tika aizvadītas aizraujošas
un skatāmas cīņas. Olaines
boksa klubs "Olimp" vēlas
pateikties visiem treneriem un
audzēkņiem par piedalīšanos!
Atklātais rings – tas ir pasākums
tiem, kuru sacensību pieredze
pagaidām ir neliela. Lai
izvairītos no traumām, svarīga
ir ne tikai audzēkņu fiziskā
attīstība, sitienu sēriju apguve,

Savukārt brīvlaika piektdienā
divpadsmit Olaines Sporta
centra šahisti ar prieku devās
uzspēlēt šahu pie draugiem
Siguldas Valsts ģimnāzijā uz
skolēnu tradicionālo turnīru
līdz III sporta klasei. Divus
iepriekšējos gadus mūsējiem
neizdevās aizsniegties līdz
uzvaras pjedestālam, nu
gandarījums ar uzviju –
Elizabetei Kokinai pārliecinošs
triumfs ar simtprocentīgu
rezultātu un Dāvim Raitam
Vēveram trešā vieta!
Prieks par mūsu šahistu
panākumiem!
Sagatavoja: trenere G. Skujiņa

Zelta godalgas Olaines
novada mākslas vingrotājām

ko dalībnieki veic individuāli,
orientējoties – skrienot,
ejot vai nūjojot un pa ceļam
atzīmējoties nepieciešamajos
kontrolpunktos;
• Rogaininga pastaiga (2 h,
~5 km) ir domāta bērniem līdz
12 gadu vecumam (ieskaitot),
Rogaininga pastaigas tiek
veidotas grupās ar bērniem,
kurus pavada sacensību
organizatoru nodrošināta
pieaugusi persona –
instruktors. Ja Rogaininga
pastaigā piedalās bērns,

kurš jaunāks par 7 gadiem,
tad vienam vecākam vai
aizbildnim bērns obligāti ir
jāpavada.
Sacensības organizē Olaines
Sporta centrs sadarbībā ar
Piedzīvojumu sacensību
apvienību. Atbalsta "Isostar"
un AS "Olainfarm". Nolikums,
jaunumi un pieteikšanās
www.olainesrogainings.lv.
Sīkāka informācija:
sports@olaine.lv, 26658689 vai
rogainings@xrace.lv.

Olaines Sporta centra kauss hokejā
hokeja komandas "Pipari"
uzvaru noslēdzies
amatieru hokeja turnīrs
"Olaines Sporta centra kauss
2019". Turnīrs norisinājās jau
astoto sezonu, un šogad tajā
startēja piecas komandas:
"Olaine Juniors", "Pipari", "SKM",
"Vandāļi" un "S.B.C.".
• Labākais turnīra uzbrucējs –
Roberts Mezītis.
• Labākais turnīra aizsargs –
Edgars Čušs.
• Labākais turnīra vārtsargs –
Mārcis Japsis.
• Vērtīgākais turnīra spēlētājs –
Ģirts Šāvējs.

Lepojamies!

Olaines Sporta centra kolektīvs
izsaka lielu pateicību visām
komandām un to spēlētājiem
par atsaucību, enerģiju un

dalību turnīrā! Liels paldies
arī turnīra atbalstītājiem – AS
"Olainfarm" un veikalu tīklam
"Hokeja pasaule"!

No 23. līdz 24. martam
Daugavpilī norisinājās
starptautiskais turnīrs mākslas
vingrošanā "Daugavas loki
2019". Tajā ar atzīstamiem
panākumiem startēja arī
Olaines novada vingrotājas.
1. vietu savā vecuma grupā
izcīnīja Anastasija Kudrjavceva
un Linda Elizabete Nikolajeva.
Vislielākais lepnums par novada
jaunajām vingrotājām, kurām
tikai 5 gadi. Augsto 1. vietu
ieguva Jeļizaveta Manuilova,
2. vietā ierindojās Mila Šarova,
bet Kirai Smirnovai – 4. vieta.
Sveicam sportistes un treneres
Mariku Zavadsku un Valdu
Stūrmani ar lieliskajiem
panākumiem!
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"Altum" atzīmē Olaini kā
vienu no aktīvākajām pilsētām
renovācijas īstenošanā
AS "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" ("Altum") sadarbībā ar četrām komercbankām kopš
2016. gada pavasara finansējusi 175 daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektus

"A

ltum" Energoefektivitātes
programmu departamenta vadītājs Ingus Salmiņš atzīst,
ka interese par ēku siltināšanu ir
liela un galvenokārt (līdz šim) no
reģioniem, Rīga esot daudz kūtrāka. Kā aktīvākās pašvaldības
I. Salmiņš nosauca Liepāju, Valmieru, Cēsis, Salaspili un Olaini,
informē aģentūra "Leta".

Latvijas iedzīvotājiem energoefektivitātes programmā līdz
2022. gada beigām ir pieejams
Eiropas Savienības (ES) atbalsts
156 miljonu eiro apmērā, lai atjaunotu mājokļus. Atbilstoši aplēsēm par šo naudu iespējams
nosiltināt apmēram 700 namu,
kamēr vajadzība pēc siltināšanas ir apmēram 20 000 Latvijas
daudzdzīvokļu namu. Šajā programmā "Altum" projekta īstenošanai izsniedz dāvinājumu
50% apmērā, kas nav jāatmaksā.
Atlikušo daļu aizdevuma veidā
piešķir četras komercbankas –
"Swedbank", "Luminor", "Citadele" un "SEB banka". Tāpat "Altum"
sniedz atbalstu, konsultējot par
projektu un tehnisko projektu,
kā arī būvuzraudzības laikā.
Kaut arī I. Salmiņš apgalvo, ka
Ekonomikas ministrija jau ir sākusi sarunas ar Eiropas Komisiju
par atbalsta formām nākamajā
ES budžeta plānošanas periodā
un kaut kādā formā atbalsts būs
pieejams, pašlaik tas nav apstiprināts un nav prognozējams tā
apmērs. Tāpēc Olaines novada
pašvaldība kopā ar namu apsaimniekotājiem Olaines novadā – AS "Olaines ūdens un siltums" un SIA "Zeiferti" – aicina
iedzīvotājus aktīvi iesaistīties
daudzdzīvokļu māju renovācijā
un izmantot pašlaik pieejamo
atbalstu.
Daudzdzīvokļu māju renovācijai
piešķirts pašvaldības finansiālais
atbalsts:
• energoaudita veikšanai;
• tehniskā projekta izstrādei;
• renovācijas projekta
pieteikuma sagatavošanai ES
finansējuma saņemšanai;
• bankas maksājumu procentu
segšanai.
Tāpat pieejams ES līdzfinansējums līdz 50% no kopējām
remonta un siltināšanas izmaksām.

Olaines novada dome pieņēmusi lēmumu: ja mājai īsteno pilnu renovāciju, tad tās dzīvokļu
īpašnieki piecus gadus (sākot no
pieņemšanas–nodošanas akta
parakstīšanas datuma) saņem
90% atlaidi nekustamā īpašuma
nodoklim (saistošie noteikumi
Nr. SN10/2016 "Par nekustamā
īpašuma nodokli un nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Olaines novadā").

Latvijas
iedzīvotājiem
energoefektivitātes programmā
līdz 2022. gada
beigām ir pieejams
Eiropas Savienības
atbalsts
156 miljonu eiro
apmērā

527 056,36 eiro apmērā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža ielā 7, Jaunolainē, energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu īstenošanai.
1985. gadā celtajā daudzdzīvokļu mājā Jaunolainē, Meža ielā 7,
ir 98 dzīvokļi. Projekta ietvaros
tiks veikta mājas ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu, durvju nomaiņa un jauna jumta seguma
ierīkošana, ventilācijas sistēmas
uzlabošana, daļēja ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un
apkures sistēmas rekonstrukcija,
kā arī zibensaizsardzības ierīkošana.
Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
• siltumenerģijas ietaupījumu
71,9 kWh/m2 gadā
(energoaudita dati);
• siltumnīcefekta gāzu
samazinājumu 109 108 CO2
ekv. kg/gadā (energoaudita
dati).
Olaines novada daudzdzīvokļu
māju iedzīvotāji, kuru mājas apsaimnieko AS "Olaines ūdens un

Sveicam!

Priecīgas un gaišas
Lieldienas!
Lieldienām veltīti dievkalpojumi Olaines novada baznīcās
Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcā
(Zemgales ielā 7, Olainē):
18. aprīlī plkst. 18.00 Lielās Ceturtdienas Svētā Mise;
19. aprīlī plkst. 16.00 Kunga ciešanu liturģija,
plkst. 18.00 Krusta ceļš;
20. aprīlī Lieldienu maltītes pasvētīšana katru stundu
no plkst. 10.00 līdz 19.00,
plkst. 20.00 Lieldienu vigīlijas Svētā Mise;
21. aprīlī plkst. 6.00 Augšāmcelšanās procesija un Svētā Mise,
plkst. 11.00 Svētā Mise;
22. aprīlī plkst. 9.00 Svētā Mise poļu valodā,
plkst. 11.00 Svētā Mise latviešu valodā.
Olaines Sv. Elizabetes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Olaines nov.
Jaunolainē) – 18. aprīlī plkst. 16.00, 19. aprīlī plkst. 13.00, 21. aprīlī
plkst. 7.00 un 13.00, 22. aprīlī plkst. 13.00.
Olaines baptistu draudzes Lieldienu dievkalpojums būs 21. aprīlī
plkst. 15.00 Zemgales ielā 4a-1 (latviešu valodā).

Labdarības izsolē iegūtie
līdzekļi nonākuši pie
četrkājainajiem draugiem

Līdz marta sākumam Olaines
novadā 42 dzīvojamo māju iedzīvotāji ir nobalsojuši par tehniskā projekta izstrādi renovācijas darbu veikšanai.
No tām:
• 10 mājās jau notiek
renovācijas būvdarbi;
• divās mājās jau ir pabeigti
renovācijas darbi.
Martā Olaines novada namu
apsaimniekotājs SIA "Zeiferti"
parakstīja līgumu ar "Altum"
par ES finansējuma piešķiršanu

siltums", tīmekļa vietnē
www.ous.lv (sadaļā "Siltumapgāde" – "Apkures maksa") var
uzzināt, kādas apkures izmaksas
siltumapgādes sezonas katrā
mēnesī bijušas ikvienā no adresēm, un iepazīties ar siltumenerģijas izmaksām arī renovētajās
mājās.
Plašāka informācija par renovāciju Olaines novadā pieejama
tīmekļa vietnes www.ous.lv sadaļā "Daudzdzīvokļu māju renovācija".

Pērnā gada nogalē Olaines Pieaugušo izglītības centrs jau trešo
gadu organizēja labdarības izsoli, kurā tika piedāvāti Pieaugušo
izglītības centra studiju dalībnieku (gleznotāju, pērļotāju) un centra
draugu darbi. Visi iegūtie līdzekļi tika ziedoti bezpajumtes un
patversmju dzīvnieku labturībai. Šoreiz tika iekasēti 628,50 eiro.
Šī summa tika sadalīta Olaines dzīvnieku aizsardzības biedrībai
"Laimīgās astes" un Ugāles privātajai patversmei biedrībai
"Ar sirdi delnā", kuru vada un aprūpē bijusī olainiete,
tulkotāja Andra Tomase.
Pieaugušo izglītības centram ir tradīcija līdzekļus izsniegt nevis
naudā, bet konkrētos produktos un lietās, kas nepieciešamas
dzīvnieku draugiem. Biedrība "Laimīgās astes" izvēlējās visu
summu izlietot sausās barības iegādei, jo tā ir vispieprasītākā lieta
daudzajos dārzu kooperatīvos ar pamestajiem kaķiem. Andra
izvēlējās infrasarkano lampu kaķēnu mītnes apsildei, smalkās
smiltis, kaklasiksnas suņiem un dzīvnieku barību.
Visas pieprasītās lietas esam iegādājušies un izdalījuši adresātiem.
Paldies Olaines veterinārās klīnikas vadītājai Endzeles kundzei par
rūpēm, sagādājot dzīvnieku barību un aprūpes priekšmetus.
Aicinām novada iedzīvotājus būt atbildīgiem, pieņemot lēmumu
par mājdzīvnieka iegādi.

10 • Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (februāris)
Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties mājaslapas www.olaine.lv sadaļā
"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā
• Izdarīt 2015. gada 22. aprīļa nolikumā
Nr. 6 "Olaines novada bāriņtiesas
nolikums" šādus grozījumus:
1) izteikt nolikuma izdošanas pamatu
šādā redakcijā: "Izdots saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 41. panta pirmās daļas
2. punktu, Ministru kabineta
2016. gada 19. decembra noteikumu
Nr. 1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi"
2. un 3. punktu";
2) papildināt nolikuma 1.1. punktu pēc
vārdiem "(turpmāk tekstā – bāriņtiesa) ir"
ar vārdu "neatkarīga";
3) izteikt nolikuma 1.3. punktu šādā
redakcijā: "Bāriņtiesa veic Latvijas
Republikas Civillikumā, Administratīvā
procesa likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, Bāriņtiesu likumā,
Administratīvā procesa likumā,
Civilprocesa likumā, Ministru kabineta
noteikumos par bāriņtiesu darbu, citos
normatīvajos aktos, konvencijās, kurām
ir pievienojusies Latvijas Republika,
starpvalstu līgumos, kas ratificēti Saeimā,
domes saistošajos noteikumos, lēmumos
un šajā nolikumā paredzētās funkcijas.";
4) papildināt nolikumu ar 1.8. punktu
šādā redakcijā: "Bāriņtiesu izveido,
reorganizē un likvidē Olaines novada
dome.";
5) izteikt nolikuma 2.2. punktu šādā
redakcijā: "2.2. Bāriņtiesas struktūru
veido astoņas vēlētas amatpersonas,
viens bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs
un viens sekretārs";
6) izteikt 2.2.3. apakšpunktu šādā
redakcijā: "2.2.3. ar domes noteiktu
mēnešalgu divas amata vienības
"Olaines novada bāriņtiesas loceklis"";
7) svītrot nolikuma 2.2.7. apakšpunktu;
8) izteikt nolikuma 2.10. punktu šādā
redakcijā: "2.10. izpildot šajā nolikumā
noteiktās Bāriņtiesas funkcijas, Bāriņtiesa
strādā ar atbilstošām iestāžu sistēmām,
ievadot un aktualizējot datus tiešsaistes
datu pārraides režīmā.";
9) aizstāt nolikuma 2.12. punktā vārdus
"bāriņtiesas priekšsēdētājs" ar vārdiem
"bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks";
10) papildināt nolikumu ar 3.9. punktu
šādā redakcijā: "Bāriņtiesas lietvedībā
esošajai informācijai ierobežotas
pieejamības informācijas statusu nosaka
Informācijas atklātības likumā noteiktajā
kārtībā.". Lēmums stājas spēkā
2019. gada 1. martā.
• Ievēlēt Olgu Šķerbergu par Olaines
novada bāriņtiesas locekli uz bāriņtiesas
pilnvaru laiku līdz 2019. gada
29. septembrim ieskaitot. Lēmums stājas
spēkā 2019. gada 1. martā.
• Mainīt iestādes nosaukumu no
"Olaines speciālās pirmsskolas izglītības
iestāde "Ābelīte"" (Parka iela 5, Olaine)
uz "Olaines pirmsskolas izglītības iestāde
"Ābelīte"" (saglabājot iestādes veidu
un tipu atbilstoši izglītības iestāžu un
Izglītības likumā noteikto institūciju
klasifikācijai līdz 2020. gada

31. augustam) ar 2020. gada 1. septembri.
Uzdot Olaines speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes "Ābelīte" vadītājai:
1) iesniegt Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejai Olaines
pirmsskolas izglītības iestādes
"Ābelīte" nolikumu izskatīšanai
2020. gada maija sēdē, ievērojot
lēmumā noteikto;
2) nodrošināt visas nepieciešamās
darbības, lai izdarītu atbilstošus
grozījumus Izglītības iestāžu reģistrā
(ne vēlāk kā līdz 2020. gada
31. augustam);
3) nodrošināt izmaiņu veikšanu iestādes
darbību reglamentējošajos iekšējos
noteikumos un nomenklatūrā (ne
vēlāk kā līdz 2020. gada 31. augustam).
• Piešķirt 300 eiro E. S. dalībai Rīgas
Doma meiteņu kora "Tiara" sastāvā
koncertturnejā Austrālijā no 12.07.2019.
līdz 26.07.2019., daļēji sedzot E. S.
izmaksas.
• Izdarīt Olaines novada domes
2017. gada 22. marta sēdes lēmumā "Par
Olaines novada pašvaldības iepirkumu
komisijas nolikuma un Pastāvīgās
iepirkumu komisijas apstiprināšanu"
grozījumus un izteikt lēmuma 2. punktu
šādā redakcijā: "2. Apstiprināt Olaines
novada pašvaldības Pastāvīgo iepirkumu
komisiju šādā sastāvā: komisijas
priekšsēdētājs: Ģirts BATRAGS –
izpilddirektors; komisijas locekļi: Kristīne
MATUZONE – izpilddirektora vietniece;
Inese ČEPULE – Īpašuma un juridiskās
nodaļas vadītāja; Kristaps KAULIŅŠ –
priekšsēdētāja padomnieks; Irina
GUBINA – iepirkumu vadītāja; Marija
JURŠA – būvinženiere.". Lēmums stājas
spēkā 2019. gada 1. martā.
• Izdarīt 2017. gada 27. septembra
nomas pārjaunojuma līgumā Veselības
ielā 5 un Veselības ielā 7, Olainē, šādus
grozījumus:
1) izteikt 1.1.2.1. apakšpunktu šādā
redakcijā: "1.1.2.1. Būves ar kadastra
apzīmējumu 8009 002 0514 001, telpas
1. stāvā Nr. 20–21 un Nr. 23–25 (34,7 kv.).
Nomas telpu kopējā platība sastāda
34,70 kv. m.";
2) izteikt 1.2. punkta 3. pielikumu jaunā
redakcijā (3. pielikums);
3) izteikt 3.1.2. apakšpunktu šādā
redakcijā: "3.1.2. Veselības ielā 7,
Olainē, Olaines novadā, – EUR 24,39 un
normatīvajos aktos noteikto PVN, uz no
Iznomātāja saņemta rēķina elektroniskā
veidā, kas tiek nosūtīts uz e-pasta adresi
gramatvediba@olainmed.lv vai
sagade@olainmed.lv līdz katra mēneša
20. datumam. Iznomātājs sagatavo
e-rēķinu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām attiecībā uz rēķinā norādīto
informāciju. Uz e-rēķina tiek norādīta
piezīme "Rēķins ir sagatavots elektroniski
un ir derīgs bez paraksta"". Lēmums
stājas spēkā 2019. gada 1. martā.

• Atsavināt publiskā izsolē pašvaldībai
piederošos nekustamos īpašumus (zemi):
1) dārzkopības sabiedrībā (turpmāk –
d/s) "Bērziņi" Nr. 165, Rājumos, Olaines
pagastā, 0,0538 ha platībā (kadastra
numurs 8080 015 0503);
2) "Ezītis" Nr. 441, Pēterniekos, Olaines
pagastā, 0,0761 ha platībā (kadastra
numurs 8080 011 0369).
• Atsavināt sešus zemesgabalus d/s
("Lībieši", "Rīts" (trīs gabali), "Zīles",
"Ezītis"), apstiprināt tiem pirkuma
maksu un noslēgt pirkuma līgumu ar to
nomniekiem.
• Izslēgt no pašvaldības bilances
deviņus nekustamos īpašumus: divus
dzīvokļus un septiņus zemesgabalus d/s.
• Piekrist, ka N. V. iegūst īpašumā zemi
X d/s "Dzelmes", Jāņupē.
• Piekrist, ka G. V. iegūst  īpašumā zemi
Drustu gatvē X, Olainē.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu "VEF-Baloži" Nr. X
Medemciemā, piekrist, ka S. J. iegūst šo
zemi īpašumā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu "Ziediņi" Nr. X
Jāņupē, piekrist, ka L. P. iegūst šo zemi
īpašumā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu "Komutators" Nr. X
Medemciemā, piekrist, ka I. Č. iegūst šo
zemi īpašumā.
• Izbeigt lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. 327.
• Atzīt par spēku zaudējušu Olaines
novada domes 2019. gada 30. janvāra
lēmumu "Par 2006. gada 14. februāra
nomas līguma, noslēgta ar SIA
"Bite Latvija", grozīšanu un termiņa
pagarināšanu". Izdarīt šādus grozījumus
ar SIA "Bite Latvija" 2006. gada
14. februārī noslēgtajā nomas līgumā:
1) izteikt nomas līguma 1.1. punktu šādā
redakcijā: "1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā
un NOMNIEKS pieņem lietošanā no
IZNOMĀTĀJA zemes gabalu, kadastra
numurs 80090020001, 7.5 kv. m platībā
(zemes gabala kadastra apzīmējums
8009 002 0506), kurš atrodas Zemgales
ielā 38, Olainē, blakus ūdenstornim
(kadastra apzīmējuma numurs 8009 008
3504 004), un šī ūdenstorņa atsevišķu
daļu antenas uzstādīšanai (turpmāk
tekstā – Nomas priekšmets).";
2) izteikt līguma 2.1. punktu šādā
redakcijā: "2.1. Nomas līgums ir spēkā
ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz
2029. gada 31. decembrim.";
3) izteikt nomas līguma 3.1. punktu šādā
redakcijā: "3.1. Sākot ar 2019. gada
14. februāri, par 1.1. punktā noteiktā

Nomas priekšmeta – zemes gabala –
lietošanu nomas maksa noteikta EUR
40,00 mēnesī un likumā noteiktais PVN;
ūdenstorņa atsevišķu daļu nomas maksa
noteikta EUR 160,00 mēnesī un likumā
noteiktais PVN. Kopējā nomas maksa
sastāda EUR 200,00 mēnesī un likumā
noteiktais PVN.";
4) papildināt nomas līguma 5. punktu ar
5.14. apakšpunktu šādā redakcijā: "5.14.
NOMNIEKAM ir tiesības ierakstīt Nomas
līgumu zemesgrāmatā. Izdevumus, kas
saistīti ar Nomas līgumu ierakstīšanu
zemesgrāmatā, sedz Nomnieks.".
• Izdarīt šādus grozījumus 2009. gada
2. februārī ar SIA "Gratija" (Jelgavas
iela 13, Olaine) noslēgtajā zemesgabala
nomas līgumā:
1) izteikt līguma 2.1. apakšpunktu šādā
redakcijā: "2.1. Nomas līgums stājas
spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir
spēkā līdz 2022. gada 30. janvārim.";
2) izteikt līguma 3.1. punktu šādā
redakcijā: "3.1. Līdzēji vienojas, ka par
zemes lietošanu Nomnieks maksā
Iznomātājam mēnesī nomas maksu
par vienu kv. m. EUR 0,15 un likumā
noteikto PVN.".
• Piekrist iegūt pašvaldības īpašumā
bez atlīdzības d/s "VEF Baloži"
koplietošanas teritorijas apgaismojuma
6. un 7. sektorā izbūvēto iekšējo
apgaismojumu par kopējo vērtību
65 208,84 eiro (lietošanas laiks – 30 gadi).
• Noteikt, ka pašvaldībai piekrīt
un ir ierakstāma zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda Olaines
administratīvajā teritorijā rezerves zemes
fondā ieskaitītā zeme: Olaines pilsētā –
trīs zemes vienības, Olaines pagastā –
17 zemes vienības.
• Noteikt nekustamā īpašuma
"Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas"
Jaunolainē zemes vienības daļai ar
kadastra apzīmējumu 8080 008 0413
8002 nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: kods 1201 "Ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve" – 0,0100 ha platībā.
Mainīt zemes vienībai "Jaunolaines
daudzdzīvokļu mājas" Jaunolainē
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus,
nosakot:
1) kods 0801 "Komercdarbības objektu
apbūve" – 0,0300 ha platībā;
2) kods 1702 "Trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve" –
12,9000 ha platībā;
3) kods 1201 "Ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām
un maģistrālajiem naftas, naftas
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Turpinājums no 10. lpp.
produktu, ķīmisko produktu, gāzes
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve" – 0,0100 ha
platībā.
• Noteikt nekustamā īpašuma "Līdumu
karjers" Olaines pagastā, Olaines novadā,
zemes vienības:
1) ar kadastra apzīmējumu
8080 007 0069 zemes daļai (bez
kadastra apzīmējuma) 0,0500 ha platībā
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
kods 0503 "Sportam un atpūtai aprīkotās
teritorijas";
2) ar kadastra apzīmējumu
8080 007 0209 zemes nomas daļai (bez
kadastra apzīmējuma) 0,7000 ha platībā
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
kods 0503 "Sportam un atpūtai aprīkotās
teritorijas". Noteikt nekustamā īpašuma
"Līdumu karjers" Olaines pagastā zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu:
1) 8080 007 0069 nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus: kods 0401 "Derīgo
izrakteņu ieguves teritorija" – 1,9300
ha platībā; kods 0503 "Sportam un
atpūtai aprīkotās dabas teritorijas" –
0,0500 ha platībā;
2) 8080 007 0209 nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus: kods 0302 "Fizisko
un juridisko personu īpašumā vai
lietošanā esošo ūdeņu teritorijas" –
22,1600 ha platībā; kods 0501 "Dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un
citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda
cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa" – 3,7900 ha platībā; kods 0503
"Sportam un atpūtai aprīkotās dabas
teritorijas" – 0,7000 ha platībā.
• Mainīt rezerves zemes fondā
ieskaitītajām zemes vienībām ar:
1) kadastra apzīmējumu 8080 012 0260
(0,1200 ha platībā) nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no koda 0501 "Dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas,
ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādīta lietošanas mērķa" uz kodu 0302
"Fizisko un juridisko personu īpašumā vai
lietošanā esošo ūdeņu teritorijas";
2) kadastra apzīmējumu 8009 003
1605 (9400 kv. m platībā) nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no koda
1101 "Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā" uz kodu 1201 "Ar
maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu,
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve".
• Mainīt zemes vienībai Upenieka
ielā X, Grēnēs, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no koda 0908 "Pārējo
sabiedriskās nozīmes objektu apbūve"
uz kodu 0601 "Individuālo dzīvojamo
māju apbūve" 0,2490 ha platībā.

• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma
d/s "Zīles" zemes vienību Nr. X un
nekustamā īpašuma d/s "Zīles" zemes
vienību Nr. Y vienā nekustamajā īpašumā
ar zemes vienības kopējo, aptuveno
platību 0,1281 ha.
• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma
d/s "Vīksnas" zemes vienību Nr. X un
nekustamā īpašuma d/s "Vīksnas" zemes
vienību Nr. Y vienā nekustamajā īpašumā
ar zemes vienības kopējo, aptuveno
platību 0,117 ha.
• Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
"Rutku-Alpi-X" Olaines pagastā zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu X,
izveidojot divus atsevišķus nekustamos
īpašumus, nodrošinot tiem piekļūšanu
no valsts vai pašvaldības ceļa, precizējot
apgrūtinājumus.
• Apstiprināt detālplānojumu
nekustamajam īpašumam "Latgalīte"
(kadastra numurs 8080 013 0074)
Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines
novadā. Detālplānojums stājas spēkā
nākamajā dienā pēc administratīvā
līguma noslēgšanas.

Olaines novada pašvaldības rīkotas

izsoles
Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina
sev piederošu nekustamo īpašumu (zemi) dārzkopības sabiedrībā
"Plakanciema Egles" Nr. 207, Vaivados, Olaines pagastā, Olaines novadā,
0,0644 ha platībā (kadastra numurs 8080 016 0767).
Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) –
2200,00 eiro. Maksāšanas līdzeklis – 100% eiro. Nekustamā īpašuma
atsavināšanas izsoles solis – 100,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas
izsoles nodrošinājums (drošības nauda) – 220,00 eiro. Nekustamā īpašuma
atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro (tai skaitā PVN).
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsole notiks 2019. gada 21. maijā plkst. 10.30 Olaines novada
pašvaldības telpās, 2. stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines
novadā. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas
oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Dalībnieku reģistrācija tiek
pārtraukta 2019. gada 16. maijā plkst. 12.00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines
novadā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā un pašvaldības
tīmekļa vietnē www.olaine.lv. Ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā.

• Piešķirt A. B. dzīvokļa Gaismas ielā
4-X, Stūnīšos, īres lietošanas tiesības.
• Sniegt vienreizēju sociālo palīdzību
A. Š. dzīvojamās mājas Granīta ielā,
Ielejās, atjaunošanai (ugunsgrēka seku
likvidēšanai).

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina
sev piederošu nekustamo īpašumu (zemi) dārzkopības sabiedrībā
"Bitīte-2" Nr. 30, Galiņos, Olaines pagastā, Olaines novadā,
0,0596 ha platībā (kadastra numurs 8080 011 0278).

• Iemitināt citu personu X pašvaldībai
piederošajā dzīvoklī Meža ielā 9-Z,
Jaunolainē.

Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) –
1500,00 eiro. Maksāšanas līdzeklis – 100% eiro. Nekustamā īpašuma
atsavināšanas izsoles solis – 100,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas
izsoles nodrošinājums (drošības nauda) – 150,00 eiro. Nekustamā īpašuma
atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro (tai skaitā PVN).
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsole notiks 2019. gada 21. maijā plkst. 11.00 Olaines novada
pašvaldības telpās, 2. stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines
novadā. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas
oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Dalībnieku reģistrācija tiek
pārtraukta 2019. gada 16. maijā plkst. 12.00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines
novadā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā un pašvaldības
tīmekļa vietnē www.olaine.lv. Ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā.

• Uzņemt Olaines Sociālā dienesta
Sociālās aprūpes centrā divas personas.
• Atļaut E. Kalvānam savienot Olaines
novada pašvaldības policijas inspektora
amatu ar AS "Dambis" apsardzes
darbinieka amatu un AS "Olaines ķīmiskā
rūpnīca "Biolars"" caurlaides dežuranta
amatu.
• Atļaut K. Matuzonei savienot Olaines
novada pašvaldības izpilddirektora
vietnieces amatu ar iepirkumu
komisijas ekspertes (ar balsstiesībām)
pienākumiem Olaines Mehānikas un
tehnoloģijas koledžā.
• Atļaut K. Kauliņam savienot Olaines
novada pašvaldības priekšsēdētāja
padomnieka amatu ar Olaines novada
pašvaldības iepirkumu komisijas
locekļa amatu, SIA "Kart Group" valdes
locekļa amatu, AS "Ceļuprojekts"
padomes priekšsēdētāja amatu,
biedrības "Pierīgas partnerība" padomes
priekšsēdētāja amatu, dārzkopības
kooperatīvās sabiedrības "Druva" valdes
priekšsēdētāja amatu.
• Atcelt Olaines novada domes
2019. gada 30. janvāra sēdes lēmumu
"Par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa maiņu zemes vienībai d/s
"VEF-Baloži" (Medemciemā)".

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina
sev piederošu nekustamo īpašumu (zemi) dārzkopības sabiedrībā
"Ielieči-2" Nr. 64, Rājumos, Olaines pagastā, Olaines novadā,
0,0702 ha platībā (kadastra numurs 8080 015 0441).
Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) –
2400,00 eiro. Maksāšanas līdzeklis – 100% eiro. Nekustamā īpašuma
atsavināšanas izsoles solis – 100,00 eiro. Nekustamā īpašuma atsavināšanas
izsoles nodrošinājums (drošības nauda) – 240,00 eiro. Nekustamā īpašuma
atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro (tai skaitā PVN).
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsole notiks 2019. gada 21. maijā plkst. 11.30 Olaines novada
pašvaldības telpās, 2. stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines
novadā. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas
oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Dalībnieku reģistrācija tiek
pārtraukta 2019. gada 16. maijā plkst. 12.00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines
novadā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā un pašvaldības
tīmekļa vietnē www.olaine.lv. Ar nekustamo īpašumu var iepazīties dabā.
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Pasākumi Olaines novadā aprīlī
KAD

KAS

03.04. plkst. 17.30
03.04. plkst. 19.00
04.04. plkst. 19.00

05.04.
06.04. plkst. 13.00
06.04. plkst. 19.00
07.04. plkst. 13.00
12.04. plkst. 19.00
13.04. plkst. 13.00

13.04. plkst. 17.00

14.04. plkst. 12.00
17.04. plkst. 17.30
20.04.
21.04. plkst. 11.00
24.04. plkst. 17.30
26.04.
27.04.
02.04. plkst. 18.00
15.04.–21.04.
13.04.
16.04.
19.04.
25.04. plkst. 19.00
27.04.
27.04.
10.04. plkst. 17.30
11.04. plkst. 18.00
Aprīļa ceturtdienās
plkst. 18.00

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)
Pasākums jauniešiem "Just dance vakars"
Jaunolaines Kultūras namā
Sieviešu vokālā ansambļa "Ivuški" (Olaine) un jauniešu vokālā
Olaines Kultūras namā
ansambļa "Sunrise" (Salaspils) koncerts
Sanktpēterburgas muzikāli poētiskā teātra izrāde
"Es vienmēr Tev biju sveša" (vietu skaits ierobežots,
Olaines Kultūras namā
ieejas kartes var izņemt Olaines Kultūras namā no 25.03.)
Bērnu un jauniešu vokālo studiju koncerts
(vietu skaits ierobežots, ieejas kartes var izņemt
Olaines Kultūras namā
Olaines Kultūras namā no 25.03.)
Slāvu kultūras nedēļas lielkoncerts
Olaines Kultūras namā
VPDK "Viducis" 5 gadu jubilejas koncerts
Jaunolaines Kultūras namā
Tveras pašvaldības kultūras nama "Himvolokno" folkgrupas
"Весна" un Tveras apgabala akadēmiskās filharmonijas
Olaines Kultūras namā
vīriešu vokālā ansambļa "АРТЭЛЬ" koncerts
Dejas izrāde "Amerika"
Jaunolaines Kultūras namā
Autordziesmu izpildītāju Sergeja Stepoņenko un Alekseja
Olaines Kultūras namā
Fedosejeva koncerts "Mana dziesma"
Pasākums pavasara noskaņā "Sarunas starp meitenēm par
skaistumu, modi un sapņiem... ar ORIENTAL FLOWERS"
Olaines Kultūras namā
(vietu skaits ierobežots, ieejas kartes var izņemt
Olaines Kultūras namā no 03.04.)
Bērnu dziesmu konkurss "Alises brīnumdziesmas"
Jaunolaines Kultūras namā
(biļetes cena 1 eiro)
Pasākums jauniešiem "Smūtijs ar Lauru Skujiņu"
Jaunolaines Kultūras namā
Lieldienu pasākums "Lieldienās zaķi zaķojās"
Jaunolaines Kultūras namā
Pasākums "Olaines cālīšu krāsainās Lieldienas", piedalās
Olaines Kultūras namā
folkloras kopa "Dzedzieda"
Pasākums jauniešiem "Chill vakars"
Jaunolaines Kultūras namā
BDK "Pienenīte" un draugu koncerts
Jaunolaines Kultūras namā
EDSK "Veldze" 5 gadu jubilejas koncerts
Jaunolaines Kultūras namā
IZSTĀDES
Izstādes "Marja Iskustņica" ("Marja rokdarbniece") atklāšana
Olaines Kultūras namā
Bērnu darbu izstāde "Pavasaris nebēdnis"
Jaunolaines Kultūras namā
SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Olaines novada čempionāts galda tenisā (5. posms)
Olaines Sporta namā
Starpnovadu skolēnu sacensības "Jauno vieglatlētu kauss" /
Olaines stadionā
"Vidusskolu kauss"
Olaines novada badmintona turnīrs bērniem
Jaunolaines Sporta namā
Olaines Mūzikas un mākslas skolas Pūtēju orķestra un
Olaines Kultūras namā
Madlienas Pūtēju orķestra sadraudzības koncerts
Olaines novada čempionāts galda tenisā (6. posms)
Olaines Sporta namā
Brīvās cīņas turnīrs
Jaunolaines Sporta namā
IZGLĪTĪBA
Pasākums jauniešiem "Pielaiko profesiju kopā ar OMTK"
Jaunolaines Kultūras namā
(iespēja vērot un pašiem izmēģināt ķīmijas eksperimentus)
Lekcija "Lakata, šalles siešanas veidi – veiksmīgs
Olaines Pieaugušo izglītības centrā
papildinājums katra garderobei"
Karjeras pasākums "Ieskaties nākotnē"

Olaines jauniešu centrā "Popkorns"

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

27. martā tiek svinēta
Starptautiskā teātra diena.
Olaines novada iedzīvotājiem
regulāri tiek piedāvātas gan
profesionālo, gan projektu, gan
amatieru teātra izrādes.
Vairākas reizes gadā izrādes
dodas skatīties arī mazākie
novada iedzīvotāji. Šo iespēju
viņiem piedāvā gan bērnudārzi,
gan skolas, gan kultūras nami.
31. martā Jaunolaines Kultūras
namā notiks Ādolfa Alunāna
Jelgavas teātra izrāde "Koridors"
(A. Birbele), savukārt 12. aprīlī
būs skatāma ļoti īpaša divu
dejotāju dejas izrāde.
Olaines Kultūras namā darbojas
teātra studija "Atspulgi", kuru
kopš 2017. gada rudens vada
Anda Bērziņa. Studija šobrīd
gatavo jaunu izrādi "Dzīvot
kojās", kas top kopienas
teātra projektu ietvaros.
Pirmizrāde gaidāma 24. aprīlī.
Savukārt Olaines 1. vidusskolā
aktiermākslu apgūst
8.–12. klases skolēni Teātra
pulciņā skolotājas Ingas
Laipnieces vadībā.
Sveicam svētkos jaunos aktierus
un teātra cienītājus!

Sirsnīgi sveicam februārī
un martā dzimušos novada
jubilārus! Vēlam prieku,
spēku, veselību!

2019. gada februārī Olaines
novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētas 4 laulības
un sveikti 2 laulātie pāri zelta
kāzu jubilejā!
Sirsnīgi sveicam jaunās un
stiprās ģimenes!

2019. gada februārī mūžībā aizgājuši (uzvārds, vārds, dzimšanas datums)
Brencis Juris – 01.03.1952.
Gorbunovs Aleksandrs – 04.04.1957.
Martjanovs Genadijs – 06.09.1953.
Maļinovska Juzefa – 07.11.1935.
Upīte Nelli – 11.02.1949.
Razums Uldis Jānis – 11.08.1944.
Klinte Olita – 11.08.1959.
Bogdanovs Vasilijs – 12.02.1944.

Lasmanis Ēvalds – 16.03.1937.
Kozlovs Georgijs – 16.04.1948.
Brensons Aivars Arnolds –
17.02.1943.
Giruce Valentina – 19.10.1938.
Survila Indra – 19.10.1946.
Aronovs Dāvids – 20.01.1927.
Motorovs Grigorijs – 20.11.1936.

Žogota Valdis – 24.05.1986.
Kuzmina Ņina – 28.01.1930.
Rutuls Arnolds – 28.05.1936.
Miļkeviča Vera – 29.07.1927.
Bondars Vitālijs – 30.09.1960.
Sauskāja Vilma Natālija – 31.03.1932.

Sveicam februārī reģistrētos
jaundzimušos novadniekus –
6 meitenītes un 8 puisīšus –
un viņu vecākus!
Lai mīlestība, prieks un
veselība jūsmājās!

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines Domes Vēstis".
Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pastu: pasts@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 27838129.

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

