
Draudzīgā aicinājuma fonda 
Skolu reitings jau vairāku 

gadu garumā tiek veidots, iz
vērtējot audzēkņu sasniegumus 
centralizētajos eksāmenos lat
viešu valodā, matemātikā, angļu 
valodā, dabaszinībās (bioloģija, 

fizika, ķīmija) un vēsturē četrās 
kategorijās – ģimnāzijas, pilsētu 
vidusskolas, lauku vidusskolas 
un specializētās skolas, tajā skai
tā tehnikumi, arodvidusskolas 
un mūzikas skolas. Tāpat tika 
vērtēta arī skolu izaugsme mā
cību priekšmetos un kopvērtē
jumā.
Draudzīgā aicinājuma fonda 
Skolu reitinga 2019. gada apbal
vošanas ceremonijā, kas notika 
25. novembrī Latvijas Nacio
nālajā bibliotēkā, Olaines 1. vi

dusskola saņēma “Mazo pūci”, 
grāmatu un diplomu par godu 
1. vietai kategorijā “Pilsētu vi
dusskolas kopvērtējumā”. Jāatzī
mē, ka šajā kategorijā bija divas 
grupas – Lielo pilsētu grupa un 
Pilsētu grupa. 

Šī uzvara Skolu reitingā ir abu 
pušu – pedagogu un skolēnu –  
sadarbības rezultāts. Lepoja
mies ar Olaines 1. vidusskolu, 
pateicamies pedagogiem par 
ieguldīto darbu un skolēniem 
dāvāto siltumu un gaismu, prie
cājamies par skolēniem, kuri 
neatlaidīga darba rezultātā sa
sniedz augstas virsotnes. 
Sīkāk par Skolu reitinga 
2019. gada rezultātiem katrā 
kategorijā var uzzināt 
www.konkurss.lv. 

2019. gads muzejam ir 
bijis lielu pārmai

ņu gads. Tas sācies ar pārcelša
nos uz jaunām telpām, ekspozī
ciju un zinātnisko plānu izstrādi, 
kā arī dizaina risinājuma projek
ta izstrādi, kas tapis, sadarbojo
ties ar SIA “Inra dizains”. Dizaina 
risinājumu no rasējumiem un 
idejām ekspozīcijās un audiovi
zuālos materiālos pārvērtušas 
SIA “LowTech”, SIA “Story Hub” 
un SIA “Solavi”. 
Rekonstruētajā muzejā būs ap
lūkojamas piecas modernas 
ekspozīcijas, kuru galvenais 
vadmotīvs ir kūdras purvs, kas 
Olaines novada teritorijā pastā
vējis no vissenākajiem laikiem 
līdz mūsdienām, kā arī dažādos 
laika periodos ietekmējis teri
torijā notiekošos procesus. Pir
majā ekspozīcijā “Kūdras purvu 
veidošanās” būs iespēja iepazīt 
tūkstošiem gadus seno kūdras 
purvu veidošanos – aplūkot 
dažādus kūdras slāņus, kā arī 
noskatīties īpaši sagatavotu au
diovizuālo materiālu par purva 
veidošanos.
Olaines novada galvenajā eks
pozīcijā būs aplūkojami priekš
meti, sākot no 3. gadu tūksto
ša p. m. ē. līdz 20. gadsimta  
40. gadiem. Ekspozīcija vedīs 
apmeklētājus cauri laikiem – 
Poļu–zviedru karam, zviedru lai
kiem, Krievijas guberņai, Napo
leona karam, Pirmajam pasaules 
karam, starpkaru periodam un 
citiem notikumiem, kas norisinā
jušies Olaines novada teritorijā. 
Tāpat ekspozīcijā varēs iepazīt 
vairākas novada attīstībā nozī
mīgas personības un ēkas.
Trešā ekspozīcija sāksies ar no
tikumu, kas Olaines teritorijas 
attīstībā atšķīrusi pavisam jau
nu lappusi, – kūdras ieguves 
pirmsākumiem 1939. gadā. Šajā 
ekspozīcijā būs aplūkojami gan 
dažādi kūdras ieguves mašīnu 

modeļi, gan audiovizuāls mate
riāls par kūdras ieguves attīstī
bu. Šo laika periodu ietekmējuši 
arī vēsturiski notikumi – Otrais 
pasaules karš, iedzīvotāju izsū
tīšana, par kuru stāstīs šī ekspo
zīcija.
Īpaši aizraujoša gan mazākiem, 
gan lielākiem apmeklētājiem 
būs ekspozīcija “Laboratorija”, 
kas apmeklētājus ievedīs Olai
nes pilsētai tik raksturīgajā ķīmi
jas un rūpnīcu pasaulē. Domājot 
par šo ekspozīciju un nepiecie
šamību atrast kopsaucēju visām 
četrām rūpnīcām, tika secināts, 
ka katras rūpnīcas pirmsākums ir 
tieši laboratorija. Šeit būs iespē
jams vairāk iepazīt Mendeļejeva 
tabulu, izzināt četru lielo rūp
nīcu (ķīmisko reaktīvu rūpnīca 
“Biolar”, “Olainfarm”, līmes rūp
nīca, plastmasu pārstrādes rūp

nīca) vēsturi gan no sociālā, gan 
rūpnieciskā aspekta. Laborato
rijā apmeklētājiem būs iespēja 
iejusties ķīmiķa lomā un izspēlēt 
spēli, kas būs unikāla ar tajā iz
mantotajiem 3D risinājumiem.
Noslēdzošā ekspozīcija “Andris 
Rumpēteris. Māksla. Istaba” ie
pazīstinās muzeja apmeklētājus 
ar vienu no savdabīgākajiem 
māksliniekiem, kas dzīvojis Olai
nē un strādājis plastmasu pār
strādes rūpnīcā. 
Muzejā būs aplūkojama arī mo
derna izstāžu zāle un atklātā 
krātuve, kurā turpmāk varēs ie
lūkoties ikviens muzeja apmek
lētājs. 

Samanta Anna Priedīte, 
Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja sabiedrisko attiecību 
speciāliste
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Olaines
Vēstures un 

mākslas muzejs
atvērts

apmeklētājiem
no 5.decembra 

Sveicam Olaines 1. vidusskolu ar 
1. vietu Pilsētu grupā Draudzīgā 
aicinājuma fonda Skolu reitingā!

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
gatavojas vērt vaļā durvis jaunās 
telpās ar modernām ekspozīcijām

Gaišu un mierpilnu
Adventes laiku!

Olaines novada pašvaldība

Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs atvērts 
apmeklētājiem no  
5. decembra.

Darba laiks:
P. brīvdiena
O. Pk. 12.00–18.00
S. 12.00–16.00
Sv. brīvdiena  
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Šomēnes apmeklētājiem dur
vis ver Olaines Vēstures un 

mākslas muzejs (Jelgavas ielā 9).  
Faktiski – jauns muzejs, jo ir 
pilnībā no jauna izdomāts, pro
jektēts un uzbūvēts. Galvenais 
akcents 400 kvadrātmetru pla
šajā muzejā būs Olaines novada 
bagātīgā un unikālā vēsture – ne 
tikai 20. gadsimtā, kas saistībā ar 
Olaini parasti nāk prātā, jo pilsē
ta dibināta 1967. gadā, bet dau
dzus gadsimtus agrāk. Zīmīgi, 
ka viens no muzeja “dzinējspē
kiem” ir olainietis vairākās paau
dzēs, vēsturnieks un viens no re
dzamākajiem latviešu strēlnieku 
pētniekiem Māris Ribickis – 
vēsturnieks ar misijas apziņu.

Nesen uz kinoekrāniem 
parādījusies filma “Dvēseļu 
putenis”, kas tapusi pēc 
Aleksandra Grīna romāna 
motīviem. Lasīju, ka 
Grīna darbs ir arī Jūsu kā 
vēsturnieka iedvesmas avots. 
Ko sakāt par filmu?
Vēl neesmu redzējis, jo šobrīd 
saspringti strādājam, lai atklātu 
muzeju. Novembris parasti man 
ir tāds “dvēseļu puteņa” mēne
sis, kad visa mēneša garumā 
ir dažādi pasākumi saistībā ar 
Pirmo pasaules karu un strēl
niekiem. Jāņem vērā arī tas, ka 
es šo filmu nevarēšu noskatīties 
un izbaudīt kā parasts skatītājs. 
Skatīšos kā vēsturnieks. Kad mu
zejs būs atklāts, tad gan iešu un 
skatīšos.
Bet ar draugiem esam filmēju
šies, attēlojot strēlnieku iesauk
šanas procesu. Par filmēšanās 
pieredzi varu teikt – ļoti intere
santa kopības sajūta. Manuprāt, 
tieši tā varētu būt bijis toreiz, 
strēlnieku laikā. Visi draudzīgi, ar 
vienotu mērķi.

Cik ilgi jau esat īpašās 
attiecībās ar strēlnieku 
pagātnes izzināšanu?
Jāsaka, strēlnieku pētīšana vairs 
nav īsti kā darbs, tas jau ir dzīves
veids. Ar šo tēmu esmu kopā no 
9. klases, kad izlasīju Aleksandra 
Grīna romānu “Dvēseļu putenis”. 
Tas bija sava veida pagrieziena 
punkts, kas pievērsa manu uz
manību vēsturei. Ne tikai Pirma
jam pasaules karam, bet visam 
20. gadsimtam. Ieskaitot Trešo 
atmodu un cilvēkus, kuru dēļ 
tā  vispār bija iespējama. Viens 
no tādiem cilvēkiem, piemēram, 
bija Gunārs Astra.

Bet Grīna romānu taču ir 
lasījuši daudzi. Ne visi kļūst 
par vēsturniekiem. Kas 
notika?
Es šo grāmatu izlasīju īstajā laikā, 
jo ar tās galveno varoni – Artūru 
Vanagu – mēs bijām vienaudži. 
Varēju uzskatāmi salīdzināt aps
tākļus un vidi, kuros augām mēs, 
ar tiem, kādi bija viņiem toreiz. 
Uzrunāja tas īpašais sīkstums un 
drosme, kas bija viņos. Spēja no
likt savas personiskās vajadzības 
un vēlmes zemāk par tautas va
jadzību. Šodien, protams, es re
dzu un zinu, ka daiļliteratūra par 
vēsturi nav uzskatāma par vēs
tures izziņas avotu, lai arī, pie
mēram, “Dvēseļu putenī” ir ļoti 
daudz vēsturisku patiesību. Bet 
ir arī citi piemēri, it īpaši mūsdie
nās, kad daiļliteratūras jomā tiek 
finansēti arī tādi darbi ar vēstu
risku ievirzi, kuri pagātnes no
tikumiem neatbilst. Piemēram, 
grāmata par slaveno strēlnieci 
Līnu Čanku, kur pat bez vēstur
nieka grāda ir skaidrs, ka dažas 
aprakstītās lietas nav iespēja
mas. Gribētos, ka kultūrkapitāla 
fonds, kas finansē daiļliteratūras 
izdošanu, to vērtētu uzmanīgāk.

Pieminējāt sīkstumu un 
drosmi, kas bija strēlniekos. 
Vai piekrītat tam, ka divi kari 
un represijas 20. gadsimta 
laikā “izravēja” latviešos 
šo sīkstuma un drosmes 
gēnu? Jo kari taču paņēma 
drosmīgākos.
Tam varētu piekrist, jā. Turklāt 
okupācijas vara ļoti pārdomāti 
realizēja tādu politiku, kas vā
jināja tautu. Ar mērķi iznīcināt. 
Iespējams, tieši tāpēc padomju 
laikos bija tik maz balsu, kas pro
testēja. 1905. gadā cara stingra
jā režīmā taču bija gana daudz 
neprātīgu drosminieku, kas 
nostājās pret režīmu. Arī pirms 
Pirmā pasaules kara un tā laikā. 
Vēlāk šīs drosmīgās un skaļās 
balsis it kā izzuda. Kari kombi
nācijā ar iebiedēšanu un teroru 
panāca savu. Domāju, ka daudz 
citādāka būtu Latvijas situācija, 
ja nebūtu šo totālo baiļu, kuras 
paralizēja arī spēju saviem tuvā
kajiem stāstīt stāstus par to, kas 
un kā patiesībā notika. Tas jau 
arī veido valsts un nācijas nepār
trauktību, bet mūsu gadījumā, 
šķiet, pārrāvums tomēr bija.

Nosaukumu “strēlnieki” 
Krievijas armijā nedeva 

kuram katram. Kā latvieši 
izpelnījās tiesības nēsāt šo 
skanīgo vārdu?
Ar drosmi un sīkstumu. Strēl
nieki faktiski bija elitāras vienī
bas – sevi agrāk bija pierādījuši 
Sibīrijas strēlnieki, bet latvie
ši… sākotnēji jau no latviešiem 
neviens negrasījās veidot ne
kādas īpašas izlases vienības. 
Viņiem drīzāk bija paredzēta 
tāda kā atbalsta loma. Tomēr 
situācija frontē strauji mainījās, 
šajā sektorā bija militārā spēka 

iztrūkums, Krievijas armija pēc 
sakāves Austrumprūsijā bija 
demoralizēta un iebaidīta. Bija 
situsi latviešu stunda. Un arī viņi 
paši apzinājās, ka šī ir iespēja, 
tāpēc rāvās uz priekšu, paveica 
tādus uzdevumus, ko sākotnēji 
neviens pat nebūtu iedomājies 
viņiem uzticēt. Tā bija viņu pašu 
iniciatīva. Te vēl jāņem vērā tāds 
faktors, ka pirmie brīvprātīgie 
strēlniekos taču bija Rīgas fabri
ku strādnieki, tā sauktie pašpui
kas. Jauni vīrieši ar īpašu tempe
ramentu. 

Cik ilgi Jūs jau pētāt 
strēlniekus?
Kopumā kādus 18 gadus.

Jums vēl ir kāds neizdibināts 
jautājums par viņiem?
Jā, daudz. Tie ir gan praktiski 
jautājumi, piemēram, par viņu 
apģērbu un ikdienu, kā arī tas, 
kādas bija attiecības strēlnieku 
vidū un viņu attiecības ar iedzī
votājiem. Jo ne jau viss tur ritēja 
gludi, skaisti un rožaini. Un šo 
stāstu par viņiem – no dažādiem 
aspektiem – mēs cenšamies 
uzturēt dzīvu. Olainē ir izveido

jusies domubiedru apvienība 
“Latviešu strēlnieki Ķemeru pur
vos”, kas pēta Pirmā pasaules 
kara notikumus un strēlniekus. 
Mums ir formas tērpi un citi ka
ravīru ikdienas priekšmeti, kas 
ļauj uzskatāmi stāstīt par pagāt
ni. Piedalāmies pasākumos visā 
Latvijā. Vēl viena interesanta 
dimensija, ko esam paņēmuši 
no strēlnieku ikdienas, ir fron
tes mākslas darbnīca, kur no 
karavīru ikdienas priekšmetiem 
top rotaslietas – gredzeni, ku

loni, piespraudes. Ne jau tikai ar 
vienu filmu šo tēmu var uzturēt 
sabiedrībā dzīvu. Ir vajadzīgi cil
vēki, kas ar to aizraujas ikdienā.

Vai jaunajā muzejā būs 
arī kādi unikāli, neredzēti 
priekšmeti?
Muzejs ir lieliskas komandas 
kopdarba rezultāts, tāpēc eks
pozīcija patiešām sniegs svaigu 
skatu uz Olaines vēsturi. Ir arī 
īpašas lietas, piemēram, akmens 
cirvis no neolīta laika perioda, 
kas pierāda, ka cilvēki te dzīvo
juši krietni senāk par 16. gad
simtu. Unikāla liecība ir arī pa
zīstamā rakstnieka Kārļa Štrāla 
brāļa strēlnieka krūšu nozīmes 
oriģināls. Īpaša tēma muzejā 

būs izsūtīšana. Tas viss rāda, ka 
mūsu vēsture ir krietni bagātā
ka par industriālās zonas izveidi 
padomju laikā un krietni senāka 
par dažiem simtiem gadu.

Kā veidojās Jūsu karjera kā 
vēsturniekam?
Paralēli studijām Latvijas Uni
versitātes “vēsturniekos” es sāku 
strādāt Kara muzejā, kas kļuva 
par neatsveramu pieredzi, lai 
saprastu, kā vispār domāt un 
vērtēt pagātni. Un kā strādāt ar 
cilvēkiem. Neviena augstskola 
nevar aizstāt to, ko tu pats esi 
izpētījis, izracis, atklājis un sa
pratis. Šī praktiskā pētīšana ir 
obligāta, lai tu sevi vispār varētu 
dēvēt par vēsturnieku.

Ar kādiem vēstures 
jautājumiem Jūs strādājat 
tagad, strādāsiet nākamgad?
Kopā ar kolēģiem turpināšu 
pētīt Olaines apkārtni, jo šī bija 
frontes un piefrontes josla Pir
majā pasaules karā. Piemēram, 
Medemciemā bija viens no 
strēlnieku apmācību punktiem. 
Olaine ir unikāla vērtība visas 
Latvijas mērogā, jo nav tādas 
otras pilsētas, kur būtu sagla
bājušās autentiskas fortifikāci
jas celtnes no Pirmā pasaules 
kara. Pie mums ir. Tāpēc Olaine 
var kļūt par vienu no būtiskiem 
punktiem, kur stāstīt un uzska
tāmi parādīt Pirmā pasaules 
kara notikumus. Otrs jautājums, 
ar ko domāju strādāt, ir Olaines 
arhitektūras vēsture  – kāpēc tā 
ir tāda, kāda ir? Un trešais darbs 
saistīts ar kūdras fabrikas dzelz
ceļa līnijas izpēti. Tā ir daļa no 
mūsu industriālās vēstures. 

Vai pats esat olainietis?
Jā, mani senči te ir dzīvojuši jau 
kopš 19. gadsimta. 1888. gadā 
vectēvs no muižas izpirka zemi. 
Vecvectēvs ir bijis Olaines pa
gasta priekšsēdētājs. Tāpēc man 
te ir dziļas saknes, un mana loma 
kā vēsturniekam ir nest šo vēs
tures mantojumu – attiecībā uz 
Olaini un arī attiecībā uz Pirmo 
pasaules karu, strēlniekiem.  

Dvēseļu putenis Olainē
Intervija: atmiņas, vēsture, aktualitātes

“Viens no modernākajiem Pierīgā,” – par tikko atklāto muzeju saka 
Olaines Vēstures un mākslas muzeja vecākais speciālists Māris Ribickis.

OLAINES NOVA
D

A 
IEDZĪVOTĀJU STĀ

STI

 Trīs vietas, kas jāapmeklē tiem,  
kurus interesē strēlnieku pagātne:

•	 Latvijas	Kara	muzejs;
•	 Olaines	Vēstures	un	mākslas	muzejs;
•	 Ziemassvētku	kauju	muzejs.
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Olaines novada pašvaldības 
granta  ieguvējs programmā 
“(ie)dvesma” – uzņēmums “EOF 
Consulting” – nodrošina dator
modelēšanas pakalpoju mus in
dustriāliem uzņēmumiem. 

“Tā ir virtuālo prototipu izstrāde 
ražošanas procesiem un iekār
tām,” stāsta uzņēmuma īpaš
nieks Juris Venčels. “Mēs op
timizējam ražošanas procesus 
un iekārtas, izmantojot specia
lizētu programmatūru un labas 
fizikas zināšanas. Faktiski – pa
līdzam industriāliem uzņēmu
miem radīt jaunas vai uzlabot 
esošās tehnoloģijas.”

Kāds ir Jūsu stāsts?
Esmu “trenēts” fiziķis ar maģistra 
grādu un uzkrātu zinātnisko pie
redzi gan Latvijā, gan ārzemēs. 
Mūsu darbā programmēšana un 
datormodelēšana aizvien biežāk 

aizstāj reālus eksperimentus, jo 
tas ir ātrāk un lētāk.

Kā nonācāt līdz savam 
biznesam?
Strādāju Latvijas Universitātē kā 
zinātnieks, kad aptuveni pirms 
divarpus gadiem pie manis vēr
sās šā brīža pastāvīgie klienti ar 
lūgumu palīdzēt manas dator
programmas lietošanā. Sapratu, 
ka tā varētu būt iespēja iegūt 
papildu ienākumus. No šī gada 
aktīvi uzsāku uzņēmuma attīs
tīšanu. Sākotnēji tā bija pirms
inkubācija Jelgavas Biznesa 
inkubatorā, šobrīd esmu ticis 
Jūrmalas Biznesa inkubatorā.

Kas ir jūsu klients?
Mūsu klienti ir uzņēmumi, kuri 
izstrādā ražošanas iekārtas vai 
procesus, kas ir saistīti ar meta
lurģiju, mikroviļņu sildīšanu vai 

elektroiekārtu dzesēšanu. Mēs 
varam viņiem palīdzēt izstrādāt 
specializētu programmatūru, 
ko viņi var paši lietot, lai optimi
zētu procesus un iekārtas. Vai 
arī var nopirkt mūsu palīdzību 
specifisku problēmu risināšanā. 
Piemēram, ja klienti vēlas pa

darīt iekārtu energoefektīvāku, 
mēs palīdzam ar diagnostiku un 
aprēķiniem un norādām, kas vi
ņiem būtu jādara, lai šo iekārtu 
uzlabotu. Mēs skatāmies ārval
stu tirgus virzienā, un jau šobrīd 
90% klientu ir ārzemju uzņēmu
mi.

Kur izmantosiet iegūto 
grantu 10 000 eiro apmērā?
Grants tiks izmantots dažādu 
pakalpojumu iegādei – IT kon
sultācijām, mārketingam un da
lībai nozares izstādēs. Rezultātā 
vēlamies mūsu konsultāciju uz
ņēmumu transformēt par prog
rammatūras izstrādes un pār
došanas biznesu. Tiks pabeigts 
grafiskais interfeiss un  uzsākta 
tā pārdošana.

Ko Jūs ieteiktu jaunajiem 
uzņēmējiem?
Ieteiktu sākt ar pirmsinkubāci
ju, lai pieslīpētu ideju un veiktu 
aprēķinus, lai ir skaidrs, vai tā ir  
realizējama un būs iespēja gūt 
peļņu. Un tad pieteikties gran
tam. Ir jāsaprot, ka tā ir atbildība, 
saņemot šo naudu. 
Ir jābūt redzējumam, kā attīstīt 
savu ideju un kā ar to varēs no
pelnīt. 

“SEB bankas” valdes loceklis Ar
nis Škapars: “Grantu program
ma “(ie)dvesma” ir programma 
darītājiem, tādēļ man ir prieks 
redzēt, ka šī iniciatīva ar katru 
gadu aug un attīstās. Lai Latvijā 
nākotnē būtu arvien vairāk gan 
lielu, gan vidēju uzņēmumu, 
mums šodien jāatbalsta mazu 
uzņēmumu attīstība, jāveicina, 
lai vairāk jaunu cilvēku ienāk 
uzņēmējdarbībā un uzņemas 
atbildību par savu ideju īsteno
šanu. Šīs “(ie)dvesmas” sezonas 
biznesa idejas, kuras saņēma 
grantus, ir lielisks apliecinājums, 
ka mēs ejam pareizajā virzienā.”

“SEB bankas” grants 10 000 eiro 
apmērā piešķirts Kristapam Ki
rilopvam no Olaines, lai attīstī
tu kaltētas produkcijas – zivju 
gardumu – ražošanu mājdzīv
niekiem. Tas ir 100% dabīgs 
augstas kvalitātes produkts, kas 
neveicina aptaukošanos, ar kuru 
saskaras ne tikai cilvēki, bet arī 
mājdzīvnieki.
Jūrmalas pilsētas grantu 10 000 
eiro apmērā saņems jūrmalnieks 
Guntars Anspoks ar projektu 
“Sajūtu čiekuri”. “Sajūtu čiekuri” 
ir pie kokiem piestiprinātas at
pūtas vietas divu metru augstu

mā virs zemes. Kā apgalvo ide
jas autors, “sajūtu čiekuri” būs 
lielisks veids, kā atpūsties brīvā 
dabā, vērot dabu, saulrietus, krī
tošas zvaigznes vai pat nodar
boties ar jogu. Tas ir jauns, Lat
vijā vēl mazpazīstams produkts, 
un šobrīd konkurentu vēl nav.

Savukārt Ķekavas novada do
mes grantu 8537 eiro apmērā 
saņems uzņēmums “Cake Fab”, 
kas iegūtos līdzekļus izmantos, 
lai attīstītu konditorejas izstrā
dājumus – saldētu musa desertu 
ražošanu. 

Mārupes novada domes grants 
10 000 eiro apmērā piešķirts 
SIA “Telpnīca”, lai attīstītu dro
nu skolu Mārupē. Idejas ietvaros 
paredzēts nodrošināt jaunāko 
tehnoloģiju robotikas nodar
bības skolēniem – FPV dronu 
konstruēšanu un pilotēšanu. 

Olaines novada domes grants  
10 000 eiro apmērā piešķirts 
uzņēmumam “EOF Consulting”, 
kas nodrošinās datormodelēša
nas pakalpojumus ražošanas uz
ņēmumiem. Kā saka idejas auto
ri: “Mēs optimizējam ražošanas 
procesus un iekārtas, izmantojot 

datormodelēšanas rīkus un tei
camas fizikas zināšanas.”

Siguldas novads šogad nolēma 
atbalstīt divus biznesa projek
tus. Grantu 6000 eiro apmērā 
saņems uzņēmums “Bee Tech 
Services”, kas izstrādājis aplikā
ciju dravniekiem. Produkts ir di
gitālā (web un mobilā) aplikācija 
“BeeKing”, kas ir paredzēta biš
kopju darba atvieglošanai, pie
rakstu veikšanai un darbu plā
nošanai. Savukārt grants 4000 
eiro apmērā piešķirts Bērnu 
centram ar projektu “Lego robo
tikas nodarbības”. Šo nodarbību 
apguve sekmēs bērnu interesi 

par eksaktajām zinībām, attīstīs 
loģisko domāšanu un spriest
spēju, palīdzēs padziļināti apgūt 
pirmsskolas un sākumskolas mā
cību programmu.

Stopiņu novada pašvaldība, kas 
šogad projektā iesaistījās pirmo 
gadu, grantu 10 000 eiro apmērā 
piešķīra uzņēmumam “Spirulina 
Nord”. Uzņēmums iegūto finan
sējumu ieguldīs svaigas spiru
līnas audzēšanā, kas ir pārtikas 
produkts. “Spirulina Nord” ir iz
strādāta unikāla un ekonomiska 
tehnoloģija, kas ļauj izdevīgi šo 
tropu mikroaļģi audzēt ziemeļu 
klimatā.

Grantu programmas aizsācējiem 
“SEB bankai”, Jūrmalas pilsētai, 
Mārupes, Olaines, Siguldas un 
Ķekavas novadam šogad pie
vienojās arī Ropažu un Stopiņu 
novads, paplašinot grantu prog
rammas darbības teritoriju un 
finansējuma apjomu. Kopumā 
šogad grantu programmā tika 
iesniegtas vairāk nekā 50 bizne
sa idejas. Iesniegtos projektus 
vērtēja žūrijas komisija, kuras 
sastāvā ir gan uzņēmējdarbības 
profesionāļi, gan pašvaldību 
pārstāvji.
Grantu programma “(ie)dves
ma” tika uzsākta 2017. gadā. 
No saņemtajiem vairāk nekā 30 
projektiem žūrija atlasīja sešus 
grantu ieguvējus, kopumā tiem 
piešķirot 40 000 eiro. Savukārt 
2018. gadā no saņemtajiem vai
rāk nekā 50 projektiem žūrija at
lasīja septiņus grantu ieguvējus, 
kopumā piešķirot 60 000 eiro. 
Plašāka informācija par grantu 
programmu un tajā atbalstīta
jiem projektiem pieejama 
www.seb.lv/iedvesma. 

Ieva Bethere, 
“SEB bankas” uzņēmumu 
segmenta komunikācijas 
vadītāja

Grantu programmā “(ie)dvesma” astoņām biznesa 
idejām piešķir 70 000 eiro

“Palīdzam attīstīt produktus ar pievienoto vērtību”

Olaines novada uzņēmējs

Noslēdzoties “SEB bankas”, Jūrmalas pilsētas, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Siguldas, Ropažu un Stopiņu novada 
kopīgi rīkotās grantu programmas jauno uzņēmēju atbalstam “(ie)dvesma” trešajai sezonai, izvēlētas astoņas 

perspektīvākās biznesa idejas. Kopumā biznesa ideju autori saņems 70 000 eiro to īstenošanai.

Elektromagnētiskās levitācijas tehnoloģija titāna kausēšanai 
(kušanas temperatūra 1670°C ) un liešanai.
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Aktualitātes
Olaines novada pašvaldība noslēdz 
nodomu līgumu par sadarbību ar 

Candžou pašvaldību Ķīnā

Šī gada novembrī Olaines no
vada pašvaldības pārstāvji –  

priekšsēdētāja vietnieks Alek
sandrs Čmiļs, domes deputāts 
Deniss Ļebedevs un priekšsē
dētāja padomnieks Kristaps 
Kauliņš – devās vizītē uz Ķīnas 
Tautas Republikas Candžou 
(Cangzhou) pilsētu.

Vizītes laikā Olaines novada 
pašvaldības pārstāvji apmeklēja 
starptautisko izstādi un forumu 
“The 2th ChinaCEEC SME Corpo
ration Forum” Candžou pilsētā, 
kur tika parakstīts abu pašval
dību savstarpējais nodomu lī
gums par sadarbību un virzību 
uz dvīņu pilsētu statusu. Nodo
mu līgums paredz sadarbību 
izglītības, kultūras, sporta, attīs
tības un uzņēmējdarbības jomā. 
Notika arī divpusējas sarunas ar 

Candžou pilsētas uzņēmējiem, 
kuriem varētu būt interese attīs
tīt ražošanas un loģistikas uzņē
mējdarbību Latvijā, tostarp arī 
“RB Olaines Industriālā parka” 
attīstīšanā. 

Candžou ir trešā līmeņa lieluma 
pilsēta Ķīnā ar 7,5 miljoniem ie

dzīvotāju. Viņu industriālā teri
torija ir aptuveni tikpat liela kā 
viss Olaines novads. Aicinājumu 
veidot sadarbību Olaines nova
da pašvaldība saņēma 2019. ga
da septembrī, kad Olaines nova
da pašvaldībā iepazīšanās vizītē 
viesojās Ķīnas Tautas Republikas 
Candžou pilsētas vadības un 
Mazo un vidējo uzņēmumu sa
darbības zonas pārstāvji. Vizīti 
organizēja Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamera. 

Uzsākti darbi pie deinstitucionalizācijas 
projekta realizācijas

Olainē rekonstruēti maģistrālie 
siltumtīkli

Olaines novada pašvaldība, 
piesaistot Eiropas Reģio

nālās attīstības fonda (ERAF) 
un valsts budžeta finansējumu  
306 259,37 eiro apmērā (ERAF 
finansējums – 38,99% jeb 295 
100,99 eiro, valsts budžeta fi
nansējums – 1,47% jeb 11 158,38 
eiro), darbības programmas “Iz
augsme un nodarbinātība” 9.3.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Attīs
tīt pakalpojumu infrastruktūru 
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 
un personu ar invaliditāti ne
atkarīgai dzīvei un integrācijai 

sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākumā 
“Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai” realizē pro
jektu Nr. 9.3.1.1./19/024 “Sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras at
tīstība Olaines novadā”.

Projekta ietvaros līdz 2021. gada 
31. decembrim paredzēts izvei
dot sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras 
risinājumus: sociālās rehabilitā
cijas pakalpojumu centru pakal
pojumu saņemšanai bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un 
dienas aprūpes centru perso
nām ar garīga rakstura traucē
jumiem Zeiferta ielā 6b, Olainē. 

Projekta kopējie paredzētie iz
devumi ir 756 908,30 eiro, no 
tiem pašvaldības finansējums 
– 56,76% jeb 429 595,89 eiro no 
attiecināmajiem izdevumiem. 
Pašlaik noris būvprojekta “Die
nas aprūpes centrs un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 
centrs Zeiferta ielā 6b, Olainē” 
izstrāde. 

Olainē ir pabeigti būvdarbi Ei
ropas Savienības (ES) Kohē

zijas fonda līdzfinansētajam 
projektam Nr. 4.3.1.0/17/A/079 
“Siltuma pārvades sistēmas 
efektivitātes paaugstināšana 
Olaines pilsētā”, kura ietvaros 
nomainīti vairāk nekā 3 km sil
tumtrašu. Projekta kopējie iz
devumi ir 2 295 617 eiro. No šīm 
izmaksām jeb kopējiem attie
cināmajiem izdevumiem 40% 
jeb 758 882 eiro tiek segti no ES 
Kohēzijas fonda līdzekļiem. Pā
rējais finansējums tiek segts no 
AS “Olaines ūdens un siltums” 
līdzekļiem. 
Siltumtrašu izbūvei tika izman
totas rūpnieciski izolētas cauru
les, kuru galvenās priekšrocības 
ir minimāli siltuma zudumi, ilgs 
kalpošanas laiks (30–50 gadi) 
un vienkārša savienojumu 
montāža, kas nodrošina efektī
vu termisko izolāciju un hidro
izolāciju. Projekta realizācijai ir 
arī pozitīva ietekme uz vidi, jo 
ir samazināti siltuma zudumi, 

samazinātas ūdens noplūdes, 
kas rodas avāriju gadījumā, pa
nākta kurināmā ekonomija, kas 
samazinās atmosfērā nonākošo 
kaitīgo emisiju daudzumu. Arī 
drošība bija viens no aspektiem 
siltumtīklu maiņai, jo līdzšinējie 
bija novecojuši un radīja avārijas 
riskus. Atsevišķās vietās, kur tika 
veikta dzelzsbetona konstruk
ciju demontāža un nomaiņa ar 
jaunām, tika konstatēts, ka šīs 
konstrukcijas ir saglabājušās no 
pilsētas būvniecības laikiem – 
20. gadsimta 60. gadiem.
Vislielākie ieguvēji no projekta 
realizācijas ir Olaines pilsētas ie
dzīvotāji, kas vasarā darbu norisi 
izjuta atsevišķos brīžos, kad bija 
pārtraukta karstā ūdens padeve 
daudzdzīvokļu mājās, taču rezul
tātā paveiktie darbi dos iespē
ju nodrošināt nepārtrauktu un 
stabilu siltumenerģijas piegādi 
siltumenerģijas patērētājiem 
daudzu gadu garumā. Viņi šo 
ieguvumu sajutīs arī savā rēķinā 
par patērēto siltumenerģiju –  

tikai īstenojot šo centralizētās 
siltumapgādes tīklu rekonstruk
cijas projektu ar ES Kohēzijas 
fonda palīdzību, ir iespējams 
nodrošināt, ka Olaines novada 
pašvaldība var saglabāt vienu 
no zemākajiem centralizētās sil
tumapgādes tarifiem Latvijā. 

Projekta rezultātā tika pilnī
bā rekonstruēta centralizētās 
siltumapgādes sistēma vairāk 
nekā ¼ daļā no visiem pilsētas 
siltumtīkliem, tādējādi uzla
bojot Olaines pilsētas centrali
zētās siltumapgādes sistēmas 
energoefektivitāti un būtiski 
samazinot zudumus un avārijas 
riskus. Projekta ietvaros ir izde
vies arī uzlabot Olaines pilsētas 
izskatu, atbrīvojot pilsētvidi no 
vairākiem vēsturiskiem manto
jumiem, piemēram, no gaisa sil
tumtrases Jelgavas ielā. 

Ineta Valdmane
AS „Olaines ūdens un siltums”
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Olaines novada pašvaldība sveic 
RTU Olaines Tehnoloģiju koledžu 

55 gadu jubilejā!

Pateicoties aizrautīgiem un prasmīgiem iestādes vadītājiem 
un stipram kolektīvam, RTU Olaines Tehnoloģiju koledža šo 55 

gadu laikā ir veiksmīgi vadījusi līdz šim piedzīvotās pārmaiņas un 
kvalitatīvi sagatavojusi nozīmīgu speciālistu skaitu valstij svarīgās 

tautsaimniecības jomās. Arī tagad savu jubileju koledža sagaidījusi 
pārmaiņu zīmē un ir jauna ceļa sākumā RTU aģentūras statusā.

Novēlam veiksmi mērķu sasniegšanā jaunajā koledžas vēstures un 
attīstības posmā, jo valsts kopējā konkurētspēja ir atkarīga no tā, cik 
konkurētspējīga ir tās jaunā paaudze, bet izglītības iestādes prestižs 

un konkurētspēja šodien ir saistīta ar spēju iet līdzi laikam.

Piesakies nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojuma 
saņemšanai tavā e-pastā vai 
e-adresē!

 Raksti uz pasts@olaine.lv! 
 Pieteikumā norādi:
•	 īpašuma	nosaukumu/adresi;
•	 īpašnieka	vārdu,	uzvārdu;
•	 e-pasta	adresi	vai	e-adresi.

ĪSTENO SAVAS IDEJAS
Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina projektu iesniegšanas 1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. — 2020. 
gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros 
apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. 

ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai | € 100 000 
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai | € 100 000
1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai | € 50 000 

UZLABOTAS SOCIĀLĀS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES

vienam projektam — 20 000 EUR; ja būvniecības izmaksas pārsniedz 70% — 50 000 EUR

2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana| € 80 000 
vienam projektam — 15 000 EUR; ja plānots izveidot jaunu publisko ēku — 50 000 EUR

SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE
3.2. Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai | € 80 000 
vienam projektam — 15 000 EUR; kultūras objekta labiekārtošanai — 50 000 EUR

MĒRĶI, RĪCĪBAS UN 
1. KĀRTĀ 

PIEEJAMAIS 
FINANSĒJUMS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

KAD? | 15. APRĪLIS — 16. MAIJS
KUR IESNIEGT? |
Klātienē: Mazcenu aleja 33, Jaunmārupe (28644888) / Zemgales iela 33, Olaine (67146030)
Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā: eps.lad.gov.lv
Ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu: lad@lad.gov.lv

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ
Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 
būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā — divi gadi
______________________________________________________________________________________________________________

Biedrība “Pierīgas Partnerība”,
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe,

Kontaktpersona — Alīna Lukjanceva,
Mob.tālr. 28644888, info@pierigaspartneriba.lv

www.facebook.com/pierigaspartneriba
www.pierigaspartneriba.lv

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

UZZINI
PIESAKIES
IESAISTIES

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PIESAKIES
IESAISTIES

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Darbības programmas “Iz
augsme un nodarbinātība” 

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt privāto investīciju ap
jomu reģionos, veicot ieguldīju
mus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritori
ju ekonomiskajai specializācijai 
un balstoties uz vietējo uzņē
mēju vajadzībām” realizēšanas 
ietvaros šā gada 2. aprīlī Olaines 
novada pašvaldība parakstīja lī
gumu Nr. 3.3.1.0/17/I/036 ar Cen
trālo finanšu un līgumu aģentū
ru par projekta “Infrastruktūras 
uzlabošana uzņēmējdarbības 
attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines 
novadā” (turpmāk – projekta) 
īstenošanu. Projekta kopējās iz
maksas ir 1 278 915,45 eiro, no 
kuriem Eiropas Reģionālās attīs
tības fonda finansējums ir 663 
189,60 eiro, valsts budžeta dotā
cija un pašvaldības finansējums 
ir 615 725,85 eiro.
Projekta mērķis ir palielināt pri

vāto investīciju apjomu Olaines 
novadā, veicot ieguldījumus 
komercdarbības attīstībai at
bilstoši Olaines novada attīs
tības programmās noteiktajai 
ekonomiskajai specializācijai, 
balstoties uz komersantu va
jadzībām. Pateicoties projekta 
realizēšanai, Olaines novadā tiks 
izveidotas vismaz 85 jaunas dar
bavietas un uzņēmumi veiks ie
guldījumus savā attīstībā vismaz 
7 995 574 eiro apmērā.
Projekta ietvaros tiks rekons
truēta Rūpnīcu iela Olaines pilsē
tā, kas ir maģistrālā iela Olaines 
industriālajā teritorijā. Paredzēts 
atjaunot ielas segumu, izbūvēt 
ielas apgaismojumu, atjaunot 
gājēju ietvi, izbūvēt slēgtu lie
tus notekūdeņu kanalizācijas 
sistēmu, atjaunot zem ielas eso
šās komunikācijas – tehniskā un 
dzeramā ūdens vadus un vidējā 
sprieguma elektrotīklus –, izbū
vēt jaunu kabeļu kanalizāciju, kā 
arī sabiedriskā transporta auto

busa pieturvietu un publiskās 
autostāvvietas.
Rūpnīcu ielas rekonstrukcijas 
ietvaros līdz šim ir veikta no
kalpojušo inženierkomunikāciju 
demontāža, izbūvēti jauni dze
ramā ūdensvada tīkli, tehniskā 
ūdensvada tīkli, sadzīves un 
lietus notekūdeņu tīkli, sakaru 
kanalizācija, daļēji izbūvēts gā
jēju un velosipēdu celiņš. Para
lēli Rūpnīcu ielas rekonstrukcijas 
darbiem AS “Olainfarm” ir pār
būvējusi rūpnīcas elektroap
gādes augstsprieguma tīklus. 
Šobrīd tiek izbūvēti pēdējie in
ženierkomunikāciju pieslēgumi 
Rūpnīcu ielā esošajiem uzņē
mumiem, uzsākti ielas pamatu 
izbūves darbi. Projektu plānots 
realizēt līdz 2020. gada oktob
rim.
Par satiksmes ierobežojumiem 
projekta īstenošanas laikā šajā 
teritorijā esošie uzņēmumi un 
darbinieki tiks savlaicīgi infor
mēti. 

•	 19.	 novembrī	 notika	 publiskā	
apspriešana par administratīvo 
teritoriju robežu grozīšanu starp 
Olaines novada pašvaldību un 
Ķekavas novada pašvaldību. 
Iedzīvotāji tika iepazīstināti ar 
administratīvi teritoriālās refor
mas gaitu un apspriešanai iz
virzīto robežas variantu. Līdzīga 
tikšanās tajā pašā dienā notika 
Ķekavas novadā. Atgādinām, ka 
saskaņā ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
ierosināto robežu novietojumu 
Olaines novada teritorijai varētu 
tikt pievienota daļa no Ķekavas 
novada teritorijas (Plakanciems, 
Mellupi, Dzērumi un lauku te
ritorija, kopā aptuveni 5000 ha 
liela platība). 

•	 Olaines	 stadionā	 ir	 uzsākta	
tribīņu sēdvietu nomaiņa. Visas 
504 tribīnēs esošās sēdvietas 
tiks demontētas, un vietā tiks 
uzstādītas mūsdienīgas UV un 
trieciena izturīgas sēdvietas zaļā 
un sarkanā krāsā. Jāpiebilst, ka 
esošās sēdvietas bija kalpojušas 
kopš stadiona atklāšanas (2008. 
gada) un pēdējā laikā tās bija 
kļuvušas gan nedrošas sēdētā
jam, gan vizuāli nepievilcīgas. 
Sēdvietu nomaiņas kopējās iz
maksas ir 12 867 eiro. Plānots, ka 
nomaiņas darbi tiks pabeigti līdz 
šā gada beigām.

•	 22.	 novembrī	 notika	 iedzīvo
tāju tikšanās ar Vides risināju

mu institūta speciālistiem par 
Olaines novada pašvaldības 
ūdenstilpņu apsaimniekošanu. 
Tajā varēja piedalīties ikviens in
teresents un uzdot speciālistiem 
sev interesējošus jautājumus. 
Līdz gada beigām tiks izstrādāts 
apsaimniekošanas plāns Līdumu 
karjeram, Mežezeram un Jāņu
pes karjeram.

•	 Noslēgušies	ceļa	remontdarbi	
Veselības un Jelgavas ielā. Izbū
vētas ceļa apmales un atsevišķās 
vietās mainīta krustojuma konfi
gurācija, atjaunota asfalta segu
ma virskārta un izbūvētas četras 
jaunas gājēju pārejas Veselības, 
Jelgavas, Zemgales un Zeiferta 
ielā. Aicinām gājējus un auto
vadītājus būt uzmanīgiem un 
savstarpēji saprotošiem, ievērot 
jaunās ceļa zīmes un vienmēr 
pārliecināties par drošību. Ko
pējās darbu izmaksas ir 220 000 
eiro.
•	 Pabeigti	 rotācijas	 apļa	 izbū
ves darbi Zemgales un Zeiferta 
ielas krustojumā. Rezultātā tiek 
nodrošināta daudz plūdenāka 
krustojuma izbraukšana no jeb
kura virziena. Lūdzam autova
dītājus ievērot ceļu satiksmes 
noteikumus braukšanai rotācijas 
aplī, ātruma ierobežojumus un 
apstāšanās un stāvēšanas no
teikumus. Nākamajā sezonā tiks 
veikti rotācijas apļa apzaļumoša
nas darbi. Krustojuma sakārto
šanas un rotācijas apļa izbūves 

kopējās izmaksas ir 45 000 eiro.

•	 Uzsākti	 asfalta	 velotrases	 iz
būves darbi Olainē, Zeiferta ielā 
10A. Saskaņā ar projektu velot
rasē paredzēti dažāda augstuma 
tramplīni, virāžas un  rampas, tā 
būs piemērota braukšanai gan 
ar velosipēdiem, gan ar skrejri
teņiem un skrituļslidām, gan ar 
skeitborda dēļiem. 
Paredzams, ka darbi tiks pabeig
ti līdz 2020. gada 31. maijam. 
Šāda veida trase Pierīgā būs 
vienīgā. Kopējās projekta izmak
sas ir aptuveni 120 000 eiro, no 
kuriem 30 000 eiro paredzēts 
izlietot no naudas balvas, kas 
saņemta Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
organizētajā konkursā “Ģime
nei draudzīgākā pašvaldība”, 
kurā Olaines novada pašvaldība 
2018. gadā ieguva 1. vietu. 

•	 Olaines	novada	pašvaldība	arī	
šogad sveiks novada iedzīvotā
jus Ziemassvētkos un Jaunajā 
gadā dāvinot galda kalendāru 
nākamajam gadam, piegādājot 
to katras mājsaimniecības past
kastītē. Tādēļ aicinām parūpē
ties, lai pastkastīte būtu kārtībā.
Dārzkopību sabiedrību valdes 
priekšsēdētājiem līdzīgi kā pa
gājušā gadā lūgums apkopot 
informāciju par to cik kalendāri 
nepieciešami Jūsu dārzkopības 
sabiedrībā un informāciju nosū
tīt uz epastu: pasts@olaine.lv. 

Aktualitātes

Olaines industriālajā teritorijā turpinās darbi 
pie Rūpnīcu ielas rekonstrukcijas

Ziņas īsumā

- Kopīgi ar pašvaldības vadību atskatīsimies uz 2019.gadā
paveikto novadā un uzņēmē jdarbībā
- Iepazīsimies ar muzeja jaunajām telpām un ekspozīciju
- Sarunāsimies un dalīsimies pieredzē

KAD: 11.12.2019.
KUR:  OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS, JELGAVAS
IELA 9-37, OLAINE
CIKOS: 10:00-11:30

Pieteikšanās: onuac@olaine.lv līdz 9.12.2019.

Olaines novada mājražotāju 
un amatnieku saiets

27. novembrī Olaines nova
da mājražotāji un amat

nieki tikās rudens saietā jaunajā 
SIA “Smalkais muslis” ražotnē, 
kas atrodas Olainē, “Nordic In
dustrial Park” teritorijā. Pēdējos 
divos gados novada mājražo
tāju, amatnieku un mazo uzņē
mēju skaits ir audzis un veidojas 
draudzīga kopiena. Uzņēmēji 
dalās pieredzē, dažkārt kopīgi 
piedalās tirdziņos vai citos pa

sākumos. Aktīvi tiek izmantotas 
gan Rīgas plānošanas reģiona, 
gan “Pierīgas partnerības” pie
dāvātās apmācību, pieredzes 
apmaiņas un finansējumu pie
saistes iespējas.
Šajā reizē uzņēmēji varēja ie
pazīties ar SIA “Manas garšas” 
produkciju, kā arī piedalīties 
meistarklasē, kuras rezultātā ra

dīt un iepriecināt sevi ar lielisku 
dāvanu, izveidojot individuālu 
garšvielu maisījumu. SIA “Ma
nas garšas” idejas autore, uztu
ra speciāliste Baiba Grīnberga 
iepazīstināja klātesošos ar da
žādu garšvielu īpašībām un to 
pielietojumu. Uzņēmumam jau 
ir izveidojusies sadarbība ar SIA 
“Smalkais muslis”, un šīs tikšanās 
rezultātā, cerams, veidosies vēl 
citi sadarbības modeļi. 

Aicinām mājražotājus, amat
niekus un uzņēmējus ievietot 
informāciju par savu uzņēmu
mu un sniegto pakalpojumu 
vai produkciju Olaines novada 
pašvaldības tīmekļvietnē, aizpil
dot pieteikumu www.olaine.lv/
lv/pakalpojumiuninformacija/
uznemejdarbiba/raditsolai
nesnovada. 
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Olaines Šaha svētku organi
zatoru trīs gadu rūpīgais 

darbs nesis rezultātus – pastāvē
šanas ceturtajā gadā jau novem
bra sākumā kopumā 150 vietas 
uz trim bērnu turnīriem 23. 
novembrī tika aizpildītas dažās 
dienās. Kaut arī Olaines Sporta 
centra lielā zāle varētu uzņemt 
arī daudz lielāku šahistu skaitu, 
vismaz tuvākajos gados dalīb
nieku kopskaits netiks palieli
nāts, lai neciestu turnīra kvalitā
te un būtu iespējams nodrošināt 
kārtību un klusumu, kas bērnu 
turnīros bieži vien ir sarežģītā
kais uzdevums. 
I un II sporta klases A turnīrā par 
iespēju pirmajiem izvēlēties no 
ļoti lielā balvu klāsta astoņās 
kārtās sacentās 42 šahisti no 
Rīgas, Kuldīgas, Jelgavas, Jaun

mārupes, Olaines, Jūrmalas un 
viens dalībnieks arī no Maska
vas. Pirmās četras vietas ieņēma 
reitinga favorīti. Ar 6,5 punk
tiem pirmā finišēja treneres Vi
jas Rožlapas audzēkne Melānija 
Luīze Jansone (U12), kas vienīgo 
zaudējumu piedzīvoja 6. kārtā 
pret 2. vietas ieguvēju Mariju 
Kuzņecovu (U10). Marija tāpat 
kā trešais labākais dalībnieks – 
kuldīdznieks Raivo Šteinbergs 
(U14) – nezaudēja nevienu par
tiju, bet četrās partijās noslē
dza miera līgumu. Pirmajā seši
niekā vēl divas vietas aizņēma 
meitenes – augstajā ceturtajā 
vietā ar 5,5 punktiem rīdzinie
ce Naomi Maklakova (U10), kas 
saņēma kausu kā labākā starp 
meitenēm. Arī limbažniecei Elzai 
Puķītei (U10) 5,5 punkti (Elza bija 

otra labākā meiteņu konkuren
cē), kurai izdevās izcils “garais” 
finišs – 4,5 punkti pēdējās piecās 
kārtās. Starp abām vienaudzēm 
ierindojās ģimnāzists no Jelga
vas – Rolfs Meiliņš (U14), kurš ļoti 

strauji kāpinājis savu meistarību. 
No olainiešiem labākais Daniils 
Aleksejevs (U10) ar 5 punktiem, 
bet trešā labākā meiteņu kon
kurencē bija kuldīdzniece Ance 
Reiha (4,5 punkti, U14). 

B turnīrs jau ierasti bijis ar vislie
lāko dalībnieku skaitu – šoreiz 74 
jaunie šahisti ar III un IV sporta 
klasi. Vismazākais kā dalībnie
ku skaita, tā vecuma ziņā bija C 
turnīrs, kurā spēlēja 32 iesācē
ji. Daudziem no viņiem šīs bija 
pirmās šaha sacensības mūžā – 
starp tiem, kas tikko sāk iepazīt 
šahu, bija gan sešgadnieki, gan 
ģimnāzisti no Jelgavas. 

Pēc turnīra organizatoru koman
da atzina – šis turnīrs ir bijis labā
kais no līdzšinējiem. Organizato
ru vārdā liels paldies vecākiem, 
līdzjutējiem, Olaines Sporta cen
tram un Olaines novada pašval
dībai.  

Ar visiem turnīra rezultātiem var 
iepazīties www.olainessports.lv

Sports, izglītība, kultūra

Tuvojas gada beigas un, kā jau 
visās skolās, arī Olaines Mūzi

kas un mākslas skolā (OMMS) –  
I semestra noslēgums.
Šis darba cēliens ir bijis gana 
ražīgs. Gaidot mūsu valsts 101. 
jubileju, Olaines Kultūras namā 
tika izstādīti Mākslas nodaļas 
audzēkņu darbi un izskanēja 

Mūzikas nodaļas audzēkņu ga
tavotais koncerts “Mēs – Lat
vijai”, kas sildīja sirdis ne tikai 
pedagogiem un vecākiem, bet 
visiem viesiem, kas 14. novem
bra vakarā bija kopā ar mums.
Oktobra vidū četri OMMS ka
meransambļi, kuru sastāvā ir 
pedagoģu Andas Eglītes, Anitas 
Rulles, Larisas Rabeckas, Olgas 
Zujevičas, Jekaterinas Rosušča
nas, Dianas Suminas un Saman
tas Čipinskas audzēkņi, pieda
lījās VI kamermūzikas festivālā 
Tukumā “Rudens krāsas mūzikā”. 
Savukārt koklētāju ansamblis 
“Dzirksts” A. Eglītes vadībā no
vembra sākumā Viļņā piedalījās 
sadraudzības koncertā “Drau
gu stīgas”, pēc kura direktori 
noslēdza sadarbības līgumu 
starp OMMS un Viļņas Karalisko 
mūzikas skolu. Tā ka esam iegu
vuši jaunus draugus kaimiņze
mē. Tikpat aktīvi ir strādājušas  

A. Rulle un S. Čipinska, kas savus 
audzēkņus ir veiksmīgi sagata
vojušas konkursiem. Oktobra 
nogalē A. Rulles audzēknes pie
dalījās III Latvijas flautas spē
les jauno izpildītāju konkursā 
“Sudraba flauta”, kas noritēja 
Ogres Mūzikas un mākslas sko
lā. Junioru grupā Anete Eglīte 

ieguva 2. vietu, bet I grupā sīvā 
konkurencē no 39 dalībniecēm 
Līva Zommere izcīnīja 3. vietu. 
Mūsu akordeonisti Miks Kelle 
un Niklāvs Vigulis no 24. līdz 26. 
oktobrim piedalījās 37. akordeo
nistu festivālā Pērnavā, kur katrs 
savā kategorijā ieguva 3. vietu. 
No 1. līdz 2. novembrim Miks un 
Niklāvs pārstāvēja OMMS Starp
tautiskajā akordeonistu konkur
sā Prāgā, abiem S. Čipinskas au
dzēkņiem 2. vieta.
Skolas vadība izsaka atzinību A. 
Rullei, A. Eglītei, S. Čipinskai un 
visiem pārējiem skolotājiem par 
ieguldīto darbu, enerģiju, snieg
tajām zināšanām un prasmēm. 
Paldies vecākiem par sniegto at
balstu un palīdzību konkursu un 
koncertu organizēšanā. 

Iluta Vuškāne, 
OMMS direktora vietniece 
izglītības jomā

Šogad jau 47. reizi noti
ka starptautiskais bērnu 

mākslas konkurss “Lidice 2019”, 
kuru Latvijā organizē Valsts iz
glītības satura centrs sadarbībā 
ar Rīgas Interešu izglītības meto
disko centru un Čehijas Republi
kas vēstniecību Latvijā. 
2019. gadā aprit 150 gadu, kopš 
izveidota D. Mendeļejeva ķī
misko elementu periodiskā ta
bula. 47. starptautiskās bērnu 
mākslas konkursizstādes “Lidice 
2019” organizatori sadarbībā ar 
UNESCO bija izvēlējušies tēmu 
“Ķīmija”, kas saistīta ar mūsu ik
dienu – no apavu zolēm un ceļu 
segumiem zem mūsu kājām līdz 
krāšņai uguņošanai virs mūsu 
galvām. No Latvijas konkursā 
tika iesūtīti 532 darbi, apbalvo

jumus ieguva 39 darbu autori. 
Kopumā starptautiskajā kon
kursā piedalījās dalībnieki no 70 
valstīm ar vairāk nekā 15 tūksto
šiem darbu. 
Atzinīgu vērtējumu konkursā un 

Goda rakstu ieguva Olaines Mū
zikas un mākslas skolas Mākslas 
nodaļas audzēknes Nikola Troš
čenkovaPereskokova un Marija 
Getmaņuka. Apbalvošana noti
ka 29. oktobrī Rīgas domē. 

No 10. līdz 16. novembrim 
“Erasmus+” program

mas starptautiskā projekta “The 
Influence of Books” (“Grāma
tu ietekme”) ietvaros Olaines  
2. vi dus skolā viesojās sadarbī
bas partneri no Itālijas, Rumā
nijas, Turcijas un Vācijas. Šī bija 
jau ceturtā projekta dalībnieku 
tikšanās (tieši pirms gada pirmā 
tikšanās notika Stambulā Turci
jā, šī gada februārī visi devās uz 
Veronu Itālijā, bet maija beigās –  
uz Bistricu Rumānijā). Tikšanās 
un darba tēma Latvijā bija veltī
ta dzejai, tāpēc katra dalībvalsts 
bija sagatavojusi prezentāciju 
par dzejas tematiku, populārā
kajiem nacionālajiem dzejnie
kiem un lasīja dzeju oriģinālva
lodā.
Savukārt Olaines 2. vidusskolas 
komanda bija sagatavojusi virk
ni aktivitāšu, kas saistītas ne tikai 

ar pašu dzeju, bet arī ar grāma
tu ietekmi kopumā. Piemēram, 
bibliotēka izstrādāja savu oriģi
nālspēli “Poetry Bingo” (“Dzejas 
bingo”), sagatavoja veselu grā
matu lapu šķiršanas čempionā
tu, demonstrēja latviešu bērnu 
dzejas klasiķu grāmatas un pie
dāvāja noskatīties animācijas 
filmas pēc minēto grāmatu mo
tīviem (Aspazijas “Sēd uz sliek
šņa pasaciņa”, O. Vācieša “Astoņi 
kustoņi”, V. Plūdoņa “Zaķīšu pir
tiņa”, Raiņa “Zelta sietiņš” u. c.), 
sarīkoja rīta lasīšanas stundu ar 
īstiem sunīšiem, kuri ir īpaši ap
mācīti klausīties bērnu lasīšanas 
mākā. 11. klases skolēni sagata
voja dinamisku, aizraujošu ho
reogrāfiju dejai ar grāmatām un 
vēlāk šo deju iemācīja pārējiem 
projekta dalībniekiem. Galve
nais uzdevums šajā tikšanās rei
zē bija izveidot dzejas žurnālu, 

kas tika izveidots kā liela puzle, 
kuru saliekot kopā, sanāca alfa
bēta dzejolis par draudzību.
Bez aktivitātēm skolā viesiem 
tika piedāvātas vairākas citas ak
tivitātes un ekskursijas, piemē
ram, uz Latvijas Nacionālo bib
liotēku un Olaines 1. vidusskolas 
bibliotēku, Jelgavas karameļu 
fabriku un maizes ceptuvi “Lāči”. 
Viesi izmantoja arī iespēju radoši 
pastrādāt “Ooo sajūtu darbnīcā”, 
iepazīties ar Olaines Kultūras 
centru un Olaines Sporta namu. 
Atvadu pusdienas notika atpū
tas centrā “Lido”.
Projekta nākamā un noslēdzošā 
tikšanās notiks Vācijā, kur galve
nā tēma būs veltīta autobiogrā
fiskajām grāmatām. 

Daiga Raļļa,
Olaines 2. vidusskolas 
bibliotekāre

Olaines Šaha svētku popularitāte aizvien pieaug
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•	 Saskaņot	Olaines	2. vidusskolas	
attīstības plānu 2019./2020.–
2022./2023. mācību gadam.

•	 Rīkot	publisko	apspriešanu	par	
administratīvo teritoriju robežu 
grozīšanu starp Olaines novada 
pašvaldības un Ķekavas novada 
pašvaldības teritorijām. Noteikt 
publiskās apspriešanas laiku 
no 2019. gada 30. oktobra līdz 
20. novembrim. Publiskās apspriešanas 
sanāksme 2019. gada 19. novembrī.

•	 Apstiprināt	Olaines	novada	konkursa	
“Jauniešu gada balva” nolikumu. Uzdot 
jaunatnes lietu speciālistam organizēt 
Olaines novada konkursa “Jauniešu gada 
balva” norisi. 

•	 Olaines	novada	jauniešu	projektu	
konkursa ietvaros piešķirt finansējumu 
šādiem projektiem par kopējo summu 
1275 eiro:
 Danielas Trubačas (Olaines 

2. vidusskola, vadītāja Daiga Raļļa) 
projektam “Bibliotēkas nakts: 
“Platforma 9 un 3/4.  
Pietura	Hogvarts””	–	390	eiro;

 Aleksandra Afanasjeva (Olaines 
2. vidusskola, vadītāja Daiga Raļļa) 
projektam “Ja es būtu grāmata 
(1. kārta)”	–	460	eiro;

 Violetas Drozdovičas (Olaines 
2. vidusskola, vadītāja Irina Macanova) 
projektam “Manu sapņu māja” –  
333	eiro;

 Anastasijas Migušas un Polinas 
Gladkovas (Olaines 2. vidusskola, 
vadītāja Diana Goroško) projektam 
“Zināšanas kadrā. Urā, mēs ejam uz 
kino!” – 92 eiro.

Projektu īstenotājiem iesniegt 
pašvaldībā atskaites par realizētajiem 
projektiem saskaņā ar konkursa 
nolikumu.

•	 Finansiāli	atbalstīt	jauniešu	futbola	
komandu dalību starptautiskajā futbola 
turnīrā “Reval Cup 2019” Tallinā (Igaunijā) 
no 22.11.2019. līdz 24.11.2019. un no 
29.11.2019. līdz 01.12.2019., piešķirot 
biedrībai “AFA “Olaine”” finanšu līdzekļus 
1360 eiro apmērā transporta izdevumu 
segšanai. Uzdot biedrībai “AFA “Olaine” 
iesniegt atskaiti par finansējuma 
izlietojumu.

•	 Pieņemt	Cangzhou pašvaldības 
2019. gada septembra ielūgumu. 
Pilnvarot domes priekšsēdētāja otro 
vietnieku A. Čmiļu parakstīt sadarbības 
līgumu ar Cangzhou pašvaldību Olaines 
novada pašvaldības vārdā. Komandēt 
trīs Olaines novada pašvaldības 
pārstāvjus uz pilsētu Cangzhou 
(Ķīna): Aleksandru Čmiļu – domes 
priekšsēdētāja	otro	vietnieku;	Denisu	
Ļebedevu	–	domes	deputātu;	Kristapu	
Kauliņu  – priekšsēdētāja padomnieku. 
Komandējuma ilgums: 2019. gadā no 
6. novembra līdz 15. novembrim.

•	 Atbalstīt	dārzkopības	kooperatīvās	
sabiedrības (turpmāk – DKS) “Rītausma” 

projektu “DKS “Rītausma” koplietošanas 
zemes labiekārtošanai uz DKS 
“Rītausma” koplietošanas zemes ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2235” 
par kopējo summu 10 527,00 eiro  
ar pašvaldības līdzfinansējumu  
8015,83 eiro.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz nekustamo īpašumu “VEFBaloži” 
Nr. A (Medemciemā) un piekrist, ka A. A. 
iegūst šo zemi īpašumā.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	uz	
nekustamo īpašumu “VEFBaloži” Nr. B 
(Medemciemā) un piekrist, ka O. L. iegūst 
šo zemi īpašumā.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz nekustamo īpašumu “Zīles” Nr. C 
(Vaivados) un piekrist, ka S. P. iegūst šo 
zemi īpašumā.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz nekustamo īpašumu “Jaunība” Nr. D 
(Stīpniekos) un piekrist, ka T. B. iegūst šo 
zemi īpašumā.

•	 Atsavināt	zemesgabalu	dārzkopības	
sabiedrībā (d/s) “Plakanciema egles” Nr. E 
(Vaivados), apstiprināt pirkuma maksu 
un noslēgt pirkuma līgumu ar zemes 
nomnieku.

•	 Atsavināt	zemesgabalu	d/s	“Mežsētu	
dārzs” Nr. F (Jāņupē), apstiprināt pirkuma 
maksu un noslēgt pirkuma līgumu ar 
zemes nomnieku.

•	 Atsavināt	zemesgabalu	d/s	“Ežupe”	
Nr. G (Jāņupē), apstiprināt pirkuma 
maksu un noslēgt pirkuma līgumu ar 
zemes nomnieku.

•	 Atsavināt	zemesgabalu	d/s	“Lazdas”	
Nr. H (Jāņupē), apstiprināt pirkuma 
maksu un noslēgt pirkuma līgumu ar 
zemes nomnieku.

•	 Uzdot	Finanšu	un	grāmatvedības	
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 
nekustamo īpašumu:
 zemesgabalu d/s “Ezītis A”, Ezītī,  
0,0882	ha	platībā;

 zemesgabalu d/s “Ieviņa99” Nr. I, 
Medemciemā,	0,0623	ha	platībā;

 zemesgabalu d/s “Jāņupe2” Nr. J/J, 
Jāņupē,	0,0594	ha	platībā;

 zemesgabalu d/s “Stars” Nr. K, Dāvos, 
0,0874	ha	platībā;

 zemesgabalu d/s “Jaunība” Nr. L, 
Stīpniekos,	0,0507	ha	platībā;

 zemesgabalu d/s “Jāņupe2” Nr. M/M, 
Jāņupē,	0,0580	ha	platībā;

 zemesgabalu d/s “Sputņiks” Nr. N, 
Dāvos,	0,0598	ha	platībā;

 zemesgabalu d/s “Ziediņi” Nr. O, 
Jāņupē, 0,0616 ha platībā.

•	 Atzīt	dzīvokļa	Rīgas	ielā	8-7,	 
Olainē, Olaines novadā, 2019. gada 
15. oktobra atsavināšanas izsoli par 
nenotikušu.

•	 Apstiprināt	zemes	d/s	“Tulpe”	 
Nr. 44 Rājumos, Olaines pagastā,  

0,0645 ha platībā 2019. gada 15. oktobra 
atsavināšanas izsoles protokolu. 

•	 Izbeigt	2013. gada	31. oktobrī	
noslēgto lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. 659 par zemes gabala 0,07 ha 
platībā d/s “Zīles” Nr. 201 iznomāšanu V. 
M. sakarā ar personas nāvi.

•	 Izbeigt	2013. gada	8. oktobrī	
noslēgto lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. 639 par zemes gabala 0,06 
ha platībā d/s “Straume” Nr. 119, Jāņupē, 
iznomāšanu E. Z. sakarā ar personas nāvi.

•	 Izbeigt	2009. gada	23. decembrī	
noslēgto lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. 227 par zemes gabala 0,0728 
ha platībā d/s “Vizbuļi2” Nr. 3819, 
Jāņupē, iznomāšanu A. K. sakarā ar 
personas nāvi ar 2019. gada 6. oktobri.

•	 Pieņemt	iesniegtos	saistošos	
noteikumus Nr. SN6/2019 “Par 
grozījumiem Olaines novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. SN1/2019  
“Par Olaines novada pašvaldības 
budžetu 2019. gadam””.

•	 Apstiprināt	izmaiņas	bieži	sastopamo	
derīgo izrakteņu ieguves atļaujā 
Nr. 1/2017 atradnei “Klīve DA iecirknis”, 
kas atrodas nekustamajā īpašumā 
“Spulles masīvs” zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 8080 007 0078 
(ar derīguma termiņu līdz 2039. gada 
27. janvārim).

•	 Noteikt,	ka	pašvaldībai	piekrīt	un	ir	
ierakstāma zemesgrāmatā uz Olaines 
novada pašvaldības vārda Olaines 
administratīvajā teritorijā rezerves zemes 
fondā ieskaitītā zeme – bez adreses 
(plānotais nosaukums “Jumiņkalna ceļš”), 
kadastra numurs 80800022114, kadastra 
apzīmējums 80800110457, platība 4,9700 
ha, NILM kods 1201, zemes kadastrālā 
vērtība 3479 eiro.

•	 Noteikt	zemes	vienībai	ar	kadastra	
apzīmējumu 8080 023 0898 nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi (NĪLM) – 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 “O” Pārolainē 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
(NĪLM) no koda 0601 “Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve” uz kodu 0101 
“Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība” 1,6542 ha 
platībā;

 zemes vienībai “M” Pārolainē 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
(NĪLM) no koda 0601 “Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve” uz kodu 0101 
“Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība” 1,5290 ha 
platībā.

•	 Atļaut	apvienot	nekustamā	īpašuma	
“Jāņupe-2”	Nr. A/A;	A/A zemes vienību 

X un zemes vienību Y viena nekustamā 
īpašuma sastāvā ar kopējo, aptuveno 
platību 0,1326 ha.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā īpašuma “K” zemes vienībai.

•	 Ierādīt	vietu	A. D. sociālajā istabā 
Zemgales ielā 31X (Olainē).

•	 Uzņemt	V. R. Olaines novada 
pašvaldības aģentūras “Olaines Sociālais 
dienests” sociālās aprūpes centrā.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu:  “Jumtiņi” 
Jaunolainē;	“Kāpostu	noliktava”	
Jaunolainē.

•	 Piekrist,	ka	½	domājamo	daļu	no	
zemes gabala Zemgales ielā A (Olainē) 
īpašumā iegūst V. R.

•	 Piekrist,	ka	½	domājamo	daļu	no	
zemes gabala Saules ielā A (Jaunolainē) 
īpašumā iegūst R. G.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projekta	
grozījumus nekustamo īpašumu “Rīts 
A/A”, “Rīts A” un “Rīts A” zemes vienībām.

•	 Atļaut	Dacei	Lasmanei	savienot	
Olaines novada bāriņtiesas locekļa 
amatu ar Olaines 1. vidusskolas 
psihologa amatu. 

•	 Atļaut	Sanitai	Reinikai-Gabranovai	
savienot Olaines novada bāriņtiesas 
locekļa amatu ar Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa 
Kārtības policijas nodaļas vecākā 
inspektora amatu. 

•	 Atļaut	Madarai	Vilcānei	savienot	
Olaines novada bāriņtiesas locekļa 
amatu ar SIA “TAD” Iepirkumu nodaļas 
asistenta amatu. 

•	 Atļaut	Ingunai	Bergmanei	savienot	
Olaines novada bāriņtiesas locekļa 
amatu ar Ozolnieku Sociālā dienesta 
sociālā darbinieka amatu.  

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (oktobris)

Sākot ar novembri, Olaines novada 
Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs 
(VPVKAC) pieņem maksājumus par:

•	 mājas	(istabas)	dzīvnieka	
reģistrāciju;

•	 pašvaldības	nodevām;
•	 Dzimtsarakstu	nodaļas	
sniegtajiem	pakalpojumiem;

•	 bāriņtiesas	sniegtajiem	
pakalpojumiem.

Olaines novada VPVKAC pieņem 
tikai bezskaidras naudas 
maksājumus!

Paziņojums
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KAD KAS KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

03.12. plkst. 13.00 Invalīdu dienai veltīts pasākums Olaines Kultūras namā

06.12. 
Ikšķiles un Olaines novada konkursa “Jauniešu gada balva”  
noslēguma pasākums

Tīnūžu Tautas namā  
Ikšķiles novadā

06.12. plkst. 18.00 Izsole sadarbībā ar biedrību “Laimīgās astes” Olaines Kultūras namā

07.12. plkst. 14.00
Folkloras kopu sadziedāšanās pasākums “Man dziesmiņu nepietrūka”. 
Piedalās Olaines folkloras kopa “Dzedzieda” kopā ar folkloras kopām “Dreņģeri”, 
“Svitene”, “Dālava”, “Milzkalnieki”, “Pūrs”, “Trejteka”, “Dvīga”

Olaines Kultūras namā

07.12. plkst. 19.00 VPDK "Viducis" – “Ziemas sadancis” Jaunolaines Kultūras namā

09.12. plkst. 18.00
Izrāde bērniem “Nemo un viņa draugi no Madagaskaras” 
(ieejas biļetes www.bilesuparadize.lv vai vienu stundu pirms izrādes)

Olaines Kultūras namā

09.12. plkst. 18.00
Tikšanās ar aktieri, mūziķi un Jēzupa lomas atveidotāju seriālā  
“Ugunsgrēks” Kristapu Rasimu “Dzīves nemieram par spīti”  
(pasākumā notiks 2019. gada aktīvāko lasītāju sveikšana)

Jaunolaines Kultūras namā

11.12. plkst. 19.00
Filma “Dvēseļu putenis” (ieejas maksa 2 eiro, biļešu iepriekšpārdošana  
no 5. decembra Olaines Kultūras centrā)

Olaines Kultūras namā

14.12. plkst. 15.00
Adventes koncerts “Mazā enģeļa dziesma”, 
piedalās bērnu vokālais ansamblis “Olaines cālīši”

Olaines Kultūras namā

15.12. plkst. 14.00
Eglīte bērniem (ieeja brīva vai 3 eiro, biļetes iepriekšpārdošanā 
no 2. līdz 12. decembrim Jaunolaines Kultūras namā)

Jaunolaines Kultūras namā

18.12. plkst. 18.00
Ziemassvētku izrāde bērniem “Meža rūķi”  
(ieejas maksa 2 eiro vai 5 eiro, iepriekšpārdošanā no 2. līdz 12. decembrim  
Olaines Kultūras centra administrācijā) 

Olaines Kultūras namā

20.12. plkst. 19.00
Dainis Skutelis un Andris Ābelīte koncertprogrammā  
“Ziemassvētku ceļojums mūzikā”

Jaunolaines Kultūras namā

21.12. plkst. 17.00

Adventes koncerts “Ar sveču un piparkūku smaržu”. 
Piedalās: Ogres Kultūras centra jauktais koris “Grīva”, jauktais koris “Mārupe”, 
Stopiņu novada jauktais koris “Ulbroka”, Olaines Kultūras nama sieviešu vokālais 
ansamblis “Undīne”, Olaines Kultūras nama jauktais koris “Dziesma”

Olaines Kultūras namā

28.12. plkst. 14.00 Pensionāru biedrības “Liepas” Ziemassvētku pasākums Olaines Kultūras namā

Sagaidīsim Jauno 2020. gadu!

31.12. plkst. 22.00 Romantiskā komēdija “Jaungada taksometrs” Olaines Kultūras namā

31.12. plkst. 23.30

“Horoskopu balle” ar grupu “Hono”, atrakcijas, “Laimes aka” un 
citas izklaides. Vakara vadītājs Artūrs Romanovs (ieejas biļetes cena 
iepriekšpārdošanā no 12. decembra 5 eiro, no 23. decembra 7 eiro, pasākuma 
norises dienā 10 eiro Olaines Kultūras centra administrācijā)

Olaines Kultūras namā

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

Pasākumi Olaines novadā decembrī
Sirsnīgi sveicam novembrī 
dzimušos novada jubilārus!
Novēlam iedegt gaismu 
sirdī, atplaukt smaidā un 
laimīgiem tvert dzīvi!

Dzimtsarakstu nodaļā 
oktobrī noslēgtas 9 laulības 
un savu zelta kāzu jubileju 
svinēja viens pāris!
Īstas mīlestības skaistums 
nozīmē atdot no visas sirds 
un būt pateicīgam par to, ka 
otrs piekrīt to pieņemt.
Sveicam!

2019. gada oktobrī 
piedzimuši 6 puisīši un  
10 meitenītes. Bērniem ir ļoti 
svarīgi zināt, ka ģimene ir 
pati drošākā vieta pasaulē.
To arī novēlam!

2019. gada oktobrī  
mūžībā aizgājuši 
(uzvārds, vārds, 
dzimšanas datums)

Goba Apolonija 
01.08.1927.
Krevāns Heinrihs 
04.05.1938.
Minčenoks Vladimirs 
05.01.1951.
Ernestsone Inese 
11.04.1958.
Leimane Beata 
12.10.1967.
Sterņičuks Vasilijs 
13.01.1940.
Astičs Aivars 
18.03.1962.
Rubašenko Vitalijs 
21.04.1934.
Meikšāne Santa 
22.07.1966.
Zveja Astrīda 
25.03.1940.
Dindone Marta 
25.04.1935.
Ludborža Dzintra 
25.05.1966.
Babenko Nikolay 
25.10.1935.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem!

Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines domes vēstis". Tirāža 5000 eks. Foto: Miervaldis Šteinbergs, Olaines novada 
pašvaldības foto arhīvs. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz epasta adresi pasts@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 27838129.

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

Kā katru gadu novembra sākumā 
Olaines slidotavā Kūdras ielā 5  
tiek uzsākta ledus sezona. 
Slidotavā dienas pirmajā pusē 
notiks skolu sporta nodarbības, 

bet pēcpusdienās un vakara 
stundās plānotas bērnu hokeja 
un daiļslidošanas nodarbības un 
publiskās slidošanas nodarbības 
visu vecumu aktīvās atpūtas cie

nītājiem. Darba dienu vakaros 
uz ledus izies arī amatieru ho
keja komandas, lai trenētos un 
pacīnītos par Olaines čempio
nāta balvām, kas notiks jau de
vīto gadu. Brīvdienās gaidīsim 
ģimenes ar bērniem un seniorus 
uz speciāli viņiem atvēlētajiem 
slidošanas seansiem.
Apmeklētāju drošībai publiskās 
slidošanas nodarbības sadalī
tas vairākos veidos – aktīva un 
dinamiska slidošana, mierīgāka 
slidošana ģimenēm un pavisam 
mierīga un nosvērta slidošana 
slidotājiem ar lielāku dzīves pie
redzi. Lūdzam pirms došanās uz 
Olaines slidotavu iepazīties ar 
slidošanas grafiku mūsu tīmekļ
vietnē www.olainessports.lv/lv/
slidotava.

Atklāta ziemas sezona
Olaines slidotavā

Olaines Kultūras namā 11. decembrī plkst. 19.00
Biļetes cena 2 eiro. Vietu skaits ierobežots.
Biļetes iepriekšpārdošanā no 2. decembra

Olaines Kultūras namā darba dienās 
 plkst. 9.00–12.00 un plkst. 13.00–18.00
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