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Latvijas simtgadei veltītie dievkalpojumi 
Olaines novada baznīcās

18. novembrī plkst. 11.00 – pateicība Dievam par neatkarību un 
Dieva svētību Latvijai Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas 

Romas katoļu baznīcā (Zemgales ielā 7, Olainē).
18. novembrī plkst. 14.00 – aizlūgums par Latvijas valsti un tautu 

Olaines Sv. Elizabetes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
(Olaines nov. Jaunolainē).

Brīva un pašu pārvaldīta 
valsts ir vērtība, kas atstāta 
mantojumā, un mūsu visu 
pienākums ir to sargāt un 
kopt nākamajām paaudzēm, 
veidojot to par drošu, godīgu 
un attīstītu valsti, kurā katrs 
jūtas pārliecināts un piederīgs!
Sveicu visus novadniekus 
Latvijas valsts simtgadē, 
aicinu savās domās un darbos 
piedalīties Latvijas nākotnes 
attīstībā.

A. Bergs
________________________

Mūžīgas būs sāpes,
Mūžīgs būs prieks,
Mūžīga būs mīlestība
Pret savu Dzimteni.
/K. Kandejeva/
 
I. Purviņa
________________________

Dārgie draugi, sveicu jūs 
Latvijas Republikas 100 gadu  
jubilejā! Panākumus un 
labklājību visiem Latvijas 
iedzīvotajiem!

A. Čmiļs 

________________________

mācīties no koku dejām
viņi to pa īstam prot
sevi visu paļaut vējam
tikai saknes neatdot
/Knuts Skujenieks/

Novēlu cienīt savas valsts 
valodu, kultūru un tradīcijas 
un īstenot mērķus, kurus virza 
godprātība un mīlestība pret 
Tēvzemi!
 
L. Gulbe
________________________

Lai vēl daudzus gadu simtus 
ikviens zemeslodes iedzīvotājs 
zinātu, ka pasaulē ir skaista, 
neatkarīga valsts, kurā dzīvo 
laimīgi ļaudis, kas ar lepnumu 
savā valodā šo valsti sauc – 
mūsu Latvija.

A. Greidāns
________________________

Latvijai novēlu drosmīgus, 
gudrus cilvēkus ar kāpu priežu 
sīkstumu un jūras viļņu spītu. 
Lai mums izdodas noticēt 
sev, dot ticību citiem un 
iedvesmoties lieliem darbiem! 

I. Brence
________________________

Latvijas Republikai gaidā-
majos svētkos vēlos novēlēt 
jaunu, plaša politiskā spektra, 
rīcībspējīgu, ilgtermiņa valdī-
bu, kuru vadītu pieredzējušais 
politiķis Roberts Zīle.

A. Znotiņš
________________________

Latvijas valstij novēlu būt 
vienotai, draudzīgai un 
spēcīgai! Lai visiem būtu darbs 
un labs atalgojums, kuplas 
ģimenes un būtu iespēja iegūt 
labu izglītību tepat uz vietas.
Lai pasaulē Latviju atpazīst 
ne tikai kā zemi, kur dzied un 
dejo, bet arī kā zemi, kur ir 
cilvēki, kas sevi velta zinātnei 
un izaugsmei!

I. Novohatjko
________________________

Apsveicu mūs Latvijas 
simtgadē! Novēlu, lai valstī 
tiktu radīti apstākļi, kas liktu 
aizmirst domas par labākas 
dzīves meklējumiem ārvalstīs, 
ka arī veicinātu aizbraukušo 
drīzu atgriešanos! 

S. Kalniņš
________________________

Skaidrs mērķis, efektīvi 
risinājumi, ilgtspējīga nākotne!

O. Galanders

OLAINES NOVADA DEPUTĀTU 
NOVĒLĒJUMI LATVIJAS SIMTGADĒ

11.11. plkst. 13.00
Lāčplēša dienas atceres pasākums

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā, 
Jelgavas ielā 5

16.11. plkst. 19.00
Valsts simtgades svinību koncerts "Lec, saulīte"

Jaunolaines Kultūras namā
Piedalās novada pašdarbības kolektīvi, aktieris Reinis 
Boters, mūziķi Artis Gāga trio un dejotāji "Stars Well"

17.11. plkst. 17.00
Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīts iedzīvotāju 

godināšanas pasākums "Diži ļaudis Olaines stāstā"
Olaines Kultūras namā

17.11. plkst. 19.00
Latvijas proklamēšanas gadadienai

veltīts koncerts "Latvian Voices" 
Olaines Kultūras namā

LATVIJAS SIMTGADES 
PASĀKUMI

DAUDZ LAIMES, LATVIJA!
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"Esmu nacionālists," – par sevi 
uzsvērti saka jaunolainietis Ju-
ris Kaķis. Latvijas patriots "līdz 
kaulam", cilvēks, kurš par brī-
vu Latviju domāja jau pagājušā 
gadsimta sešdesmitajos gados. 
Ne tikai domāja, bet arī rīkojās –  
kopā ar dienesta biedriem Juris 
izveidoja slepenu organizāciju 
"Baltā roze", kuras mērķis bija 
pulcināt Latvijai lojālus ļaudis 
un cīnīties pret padomju režīmu. 
Ieceri, kura varēja mainīt Lat-
vijas vēstures ritējumu, izjauca 
nodevība.
Patriotisms Jurim ir mantots no 
tēva, un par skaistākajiem ga-
diem viņš sauc atmodas sākuma 
laiku deviņdesmitajos. Juku lai-
kā Juris ir apsargājis Rīgas pili, 
sekojis padomju militārajai teh-
nikai Rīgā, apgādājis Jaunolaini 
ar laikraksta "Atmoda" aktuāla-
jiem numuriem un sarkanbalta-
jiem karogiem.

Sacījāt, ka Jaunolainē esat 
ienācējs. Kad un kā tas 
notika?

Esmu atmigrējis uz šejieni no 
Taurupes, kur saplēsos ar vietējo 
priekšnieku un drīz bija skaidrs, 
ka palikšana tur nebūs. Bija reiz 
sabraukuši talcinieki no Rīgas, 
vedām sienu. Vakars nāk virsū, 
pļava milzīga, un viens no talci-
niekiem man vaicā: "Paklau, ja 
mēs visu lauku šovakar novāk-
sim, aizvedīsi uz staciju?" Nu, 
protams, es apsolīju, pēdējo kra-
vu vedām jau melnā naktī. Agri 
no rīta es viņus aizvedu un pēc 
tam dabūju pamatīgu brāzienu 
no direktoriņa, ka, lūk, bez viņa 
ziņas esmu aizvedis strādniekus. 
Tā pamazām sākās un pieņēmās 
spēkā mūsu nesaskaņas – vis-
pirms "piekasījās" man, vēlāk arī 
sievai, tāpēc pārvācāmies.

1973. gada 1. maijā abi ar sievu 
atbraucām uz Jaunolaini, bija 
iespēja tikt pie darba toreizējā 
padomju saimniecībā "Olai-
ne", kas tad jau bija pārtapu-
si par sov hozu. Vadīju smago 
"Gaz–53", vēlāk arī autobusu 
un tā saucamo "bobiku", tāpat 
citas mašīnas. Kopumā kā šofe-
ris esmu nostrādājis 30 gadus, 
tostarp ar "gaziku" braucis līdz 
Mukačevei Aizkarpatos un Siz-
raņai Tatarstānā. Tie ir braucieni 
vairāku diennakšu garumā ar tā 
laika smago mašīnu – bez stūres 
pastiprinātājiem, ērtiem krēs-
liem un kondicionieriem, pa pa-
matīgām bedrēm, bez degvielas 
uzpildes punktiem ik pa 100 ki-
lometriem un kafejnīcām. Kafiju 
tolaik ņēmu līdzi trīslitru burkā, 
lai pietiktu visam ceļam. Īpaši 
bija jāuzmanās ar degvielu, lai 
vienmēr būtu rezerve kannās un 
nepaliktu pusceļā. Turklāt mil-
zīgi bagātajā un varenajā PSRS 
tādu vienkāršu lietu kā benzīns 
dažkārt pārdeva tikai ierobežotā 
apjomā.

Kur esat dzimis?

Manas tēva mājas ir Plāterē, kas 
atrodas netālu no Madlienas. 
Plāterē beidzu skolu, pēc tam 
mani iesauca dienestā. Mums 
bija liela saimniecība – 50 hek-
tāru zemes, 20 govis, četri zirgi –  
tur pamatā saimniekoja mamma, 
bet tēvs pēc profesijas bija mež-
sargs. Tēvu zaudēju, vēl pavisam 
mazs būdams, – 1944. gada sep-
tembrī viņu nošāva, jo tēvs bija 
Aizsargu komandieris. Par viņu 
maz atmiņu palicis, bet mans 
patriotisms, nacionālisms –  
tas droši vien gan ir no tēva. Pār-
domājot tos laikus, brīnos, kā 
mammai izdevās ar mums, trim 
bērniem, izvairīties no izsūtīša-
nas. Mēs jau arī izstrādājām vi-
sādus brīnumus. 

Dienestā arī bijāt šoferis?

Nē, armijā es aizgāju 1960. ga
dā, mani nosūtīja uz Minskas 
Augstāko inženiertehnisko sko-
lu. Ar šo laiku man saistās īpašs 
stāsts. Kopā ar dienesta bied-
riem, tur bijām kādi 12 latvieši, 
izveidojām organizāciju "Baltā 
roze", kuras mērķis bija cīnīties 
par brīvu Latviju. Apņēmāmies, 
ka, no armijas pārnākot mājās, 
katrs savā pilsētā aģitēsim par 
iestāšanos organizācijā un mē-
ģināsim iekustināt mūsu zemes 
atbrīvošanas procesu. Bijām pat 
apliecības jau uztaisījuši ar nu-
merāciju līdz 100 tūkstošiem. 
Tātad vēl 30 gadus pirms lielās 
atmodas mums bija sava atmo-
das kustība, kurai gan diemžēl 
nebija lemts izaugt par kaut ko 
lielāku. Mūs nodeva, un node-
vējs bija latvietis, tiesa, ne or-
ganizācijas dalībnieks, bet tāds, 
kurš bija par mums padzirdējis. 
Kurš bija organizācijas 
iniciators?

To izdomāja viens vecāka gada-
gājuma armijas biedrs uzvārdā 
Didžus, drosmīgs un krietns cil-
vēks. Žēl – viņu notiesāja un no-
sūtīja uz lēģeri Mordovijā, kādu 
laiku sarakstījāmies, tad saziņa 

pēkšņi pārtrūka, un vairāk par 
viņu neko neesmu dzirdējis. 

Bet Jums pašam jau arī sods 
negāja secen.

Jā, bija kara tribunāls, un saņē-
mu sodu – divus gadus nosacīti. 
Aizturēšana notika tā: es biju 
norīkots pavadīt vienu majoru 
uz Lietuvu, un šī komandējuma 
laikā pēkšņi parādījās informā-
cija, ka pie Didžus esot atrasti 
kaut kādi nepareizi papīri. Mani 
paņēma ciet Minskā, aizveda uz 
čeku, ielika šaurā būcenī, kur no-
turēja vairākas dienas. Bija prati-
nāšanas, un pēc tam nosūtīja uz 
citu armijas daļu, kur kādu laiku 
turēja, un tad palaida mājās.

Pirms dienesta biju iestājies 
medniekos, tikko jaunu bisi no-
pircis, un, kolīdz es 1963. gada 
nogalē atgriezos Latvijā, vietē-
jais milicis bija klāt, lai es atdo-
dot plinti. Nu, viens labs cilvēks 
mani bija brīdinājis, tāpēc es pa-
spēju to bisi pārdot un milicim 
varēju uzrādīt kvīti. Ar to tā lieta 
bija cauri. Bet čekas interesi par 
sevi es vēl kādu laiku jutu gan. 
Tolaik dzīvoju Berģos un viens 
tips visu laiku vazājās man lī-
dzi, praktiski ne soli neatkāpās. 
Vienreiz es viņam piegāju klāt 
un teicu: "Paklau, ja es tevi vēl 
reizi pamanīšu, iešu pie tavas 
priekšniecības un teikšu, ka tu 
esi galīgi švaks sava amata meis-
tars." No tā laika viņš pazuda, 
iespējams, man piekomandēja 
kādu prasmīgāku.

Tad Jums jau tajā laikā – 
sešdesmito gadu sākumā –  
bija sajūta, ka Latvija var 
kļūt brīva?

Jā, mums par to bija pilnīga pār-
liecība. Mēs, latvieši, kas dienē-
jām kopā, par to runājām ēdnīcā, 
stadionā un citur. Apkārt tikai 
krievi un ukraiņi, neviens jau 
neko nesaprata. Kas to zina, kā 
viss varēja pagriezties, ja nebijis 
šī nodevēja. Jo apņemšanās bija 
liela, mēs diezgan sīki bijām sā-
kuši plānot savu rīcību. Pat stu-
dējām Ļeņina darbus par to, kā 
viņš organizēja revolūciju Krie-
vijā. 

Ar ko Jums palicis atmiņā 
laiks, kad sākās atmoda? 
Kādās aktivitātēs bijāt 
iesaistīts?

Vispirms jau es no Lāčplēša ielas 
Rīgā vedu šurp laikrakstus "At-
moda". Par laimi, mans priekš-
nieks tajā laikā bija sovhoza 
galvenais veterinārārsts Pēteris 
Auzāns, ļoti saprotošs, labs cil-
vēks. Barikāžu laikā, kad naktīs 
braucu uz dežūrām pie televīzi-
jas, pa dienu vismaz varēju pa-
gulēt. Direktors jau nu gan bija 
tāds, kurš dzīvoja ar cerībām 
par veco laiku atgriešanos, bija 
viņam pacēlums puča laikā, bet 
pēc tam atkal nekā. Nebija jau 
daudz te to "Atmodas" lasītāju, 
jo pilsēta bija ļoti krieviska.
Tad sākās mītiņi un demonstrā-
cijas – atceros, kad pirmo reizi 
ieraudzīju tautas tūkstošus Dau-
gavmalā, sarkanbaltie karogi 
visapkārt… skaists laiks. Vēlāk 
iestājos Zemessardzē, darbu 
sov hozā atstāju, jo bija jau sa-
jūta, ka tur viss iet uz leju. Un 
sāku strādāt apsardzes uzņēmu-
mā "Rosme". Viens no pirma-
jiem maniem objektiem, ko va-
jadzēja apsargāt, bija Rīgas pils. 
Tas bija deviņdesmito gadu pats 
sākums, vēl pirms amatā stājās 
Guntis Ulmanis. Viņš jau ieradās 
ar savu svītu, tad mums tur vairs 
nebija ko darīt. Vēlāk sāku ap-
sargāt kādreizējo VDK objektu 
"Andrejbaudās", kur čekai bija 
izveidots noklausīšanās punkts. 

Vai pils apsargāšanas laikā 
bija kādi starpgadījumi?

Piedzīvojumi jau bija visādi. 
Pils mūrī kādreiz bija durvis, kas 
veda uz iecienītu kafejnīcu. Pēc 

kafejnīcas likvidēšanas jaunieši 
turpināja nākt, šī bija, kā saka, 
sen iemīta taciņa. Mēs durvis bi-
jām noslēguši, taču daudzi mēģi-
nāja rāpties pāri mūrim, dauzījās 
pie durvīm un tamlīdzīgi. Man 
bija ierocis, nekādu bažu vai 
problēmu nebija, tikām galā ar 
visām situācijām.

Kā gāja barikāžu laikā?

Mans postenis bija pļavā starp 
TV torni un televīzijas ēku. Kopā 
ar savu grupu turp devāmies 
naktīs. Kad dažkārt manu auto 
uz tilta apdzina smagās mašīnas, 
kas brauca uz barikāžu vietām, –  
tā bija neaprakstāma sajūta. 
Lepnums, sajūsma, pārliecība, 
ka varam paveikt gandrīz visu. 
Visskaistākie gadi! Paši domā-
jām, ko un kā darīsim, kā aizstā-
vēsimies, nekādu baiļu nebija. 
Atceros, reiz ar manu "bobiku" 
izsekojām krievu bruņumašīnu, 
lai noskaidrotu, kur ir viņu bāze, 
kādas aktivitātes tur notiek, cik 
liela ir spēku koncentrācija. Izse-
kojām, noskaidrojām, ka nekāda 
lielā aktivitāte nav novērojama, 
un gandarīti braucām atpakaļ. 

Un kādas ir sajūtas par 
vēlākajiem gadiem?

No visiem mūsu prezidentiem 
es izceltu Vairu VīķiFreibergu, 
kas bija gan uzticama Latvijai, 
gan spējīga. Par valdībām, par-
lamentiem neko daudz negribas 
sacīt – no vienas puses, ir jūta-
ma zināma attīstība, bet daudzas 
lietas tomēr ir gājušas greizi. Tik 
daudz dzird runājam par blēdī-
bām un zagļiem, bet kāpēc viņus 
nevar likt cietumā – to es nespē-
ju saprast.

Ja vēlaties saņemt "Olaines Domes 
Vēstis" savā pastkastītē, tad piesa-
kieties pakalpojuma saņemšanai! 
Pieteikuma forma pieejama 
www.olaine.lv un klātienē uz 
vietas pašvaldībā (Zemgales 
ielā 33, Olainē un Meža ielā 2, 

Jaunolainē) un Gaismu bibliotēkā 
(Gaismas ielā 11, Gaismās, Stū-
nīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma nu-
muri elektroniskā formātā (sākot 
no 2006. gada) ir atrodami 
www.olaine.lv. 

"BALTĀS ROZES" BRUŅINIEKS

Aicinām pieteikt sev zināmu simtgadnieku 
dokumentālajai filmai "Piedzimt kopā ar Latviju"!

Filmas pamatideja ir veidot stāstu par Latvijas 
simtgadniekiem, kuriem cienījamais vecums ļāvis 

sasniegt ne tikai savu 100, bet arī Latvijas jubileju. Filmas 
lielākā vērtība – dzīva saruna ar Latvijas vienaudžiem, 
valsts tapšanas aculieciniekiem un līdzdalībniekiem. 

Šo cilvēku stāsti ir dokumentāla laikmeta liecība, 
akcentējot sabiedrības devumu novadam un katra 

piederības sajūtu valstij, saglabājot vēsturei un 
nākamajām paaudzēm stāstus par savu Tēvzemi, valsts 
pirmsākumiem un lepnumu par Latviju, tā veidojot un 

stiprinot mūsu kopējās vēsturiskās atmiņas pamatu. 
Pieteikt sev zināmu simtgadnieku iespējams tīmekļa 

vietnē www.100gadnieki.lv. 
Priecājamies, ka šajā vietnē ir atrodama informācija arī 

par mūsu novadnieci Ernu Burkevicu!
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Viktorija Zefīrova-Tačinska 
ir kardioloģe ar 13 gadu darba 
stāžu Paula Stradiņa Klīniskajā 
universitātes slimnīcā. Taču dzī-
ve viņu aizvedusi citā virzienā, 
joprojām gan cieši saistītā ar me-
dicīnu, un šobrīd viņa vada divus 
medicīnas centrus – "DiaMed" 
Rīgā un "OlainMed" Olainē. In-
tervijā viņai vaicājām par iespē-
jām, kas jaunajā centrā sagaida 
Olaines novada iedzīvotājus, un 
noskaidrojām, kāpēc decembrī 
jau ir par vēlu vakcinēties pret 
gripu.

Kāds ir bijis Jūsu ceļš no 
praktiskās medicīnas līdz 
iestāžu vadītājas amatam?
Savulaik, kad pieņēmu piedā-
vājumu strādāt medicīnas teh-
noloģiju kompānijā, kas tobrīd 
uzsāka darbu Rīgā, cerēju, ka 
aiziešu no praktiskās medicīnas 
tikai uz brīdi un pie kardiologa 
darba noteikti vēl atgriezīšos, jo 
tas mani darīja patiešām laimī-
gu. Taču sanāca tā, ka pēc tam 
sekoja darbs vēl citās ar medi-
cīnu saistītās kompānijās, un 
kādu laiku man bija arī iespēja 
pastrādāt valsts pārvaldē – biju 
direktora vietniece tagadējā Na-
cionālajā veselības dienestā. Ilgu 
laiku nostrādāju, veicinot un pie-
daloties Veselības centru apvie-
nības izveidē, kur guvu milzīgu 
pieredzi un arī sapratu, ka man 
ir būtiski nepārvērst medicīnu 
komercdarbībā. Protams, perso-
nālam jāsaņem labs atalgojums, 
jāuzņem pacienti mājīgās telpās 
un jāizmanto kvalitatīvs aprīko-
jums, kas dārgi maksā, taču me-
dicīna nekad nedrīkst pārvērsties 
par tīru biznesu.
Tad mani uzrunāja "Olainfarm" 
īpašnieks Valērijs Maligins – 
viņa vīzija bija izveidot augsti 
profesionālas, mūsdienīgas un 
skaistas medicīnas iestādes, ku-
rās liels akcents būtu likts tieši 
uz rehabilitāciju un profilaksi un 
kur cilvēks varētu saņemt gan 
terapiju, gan ārstēšanu, gan arī 
iedvesmu veselīgam dzīvesvei-
dam.
Maligina kunga vēlme bija pa-
sniegt Olaines novada iedzī-

votājiem tādu kā dāvanu, lai ar 
"Olainfarm" resursiem un paš-
valdības atbalstu izveidotu mūs-
dienīgu un cilvēka cienīgu medi-
cīnas iestādi. Sākotnēji es kļuvu 
par klīnikas "DiaMed" vadītāju 
Rīgā un pašlaik vadu arī plaša 
profila medicīnas centru Olai-
nē, kamēr centra direktore Darja 
Cvetkova ir jaukā prombūtnē, 
proti, bērna kopšanas atvaļinā-
jumā.
Mūsu mērķis ir radīt vidi, kur 
cilvēki vēlētos nākt ne tikai sli-
mību gadījumā, bet arī tāpēc, lai 
pievērstos veselīgam dzīvesvei-
dam. Ļoti labs piemērs ir Vāci-
ja, kur ar valsts atbalstu pensijas 
vecuma cilvēki var apmeklēt fit-
nesa nodarbības – viņi nevis sēž 
rindā pie ārsta un apspriež savas 
slimības, bet tiekas vingrojot un 
ir pozitīvi noskaņoti. Gribētos, 
lai ar laiku tā ir arī pie mums. 

Vai Olainei ir kādas 
priekšrocības, lai tieši šeit 
taptu augsta līmeņa medicīnas 
centrs?
Olaine ir ļoti piemērota vieta, jo 
atrodas līdzās galvaspilsētai – es 
zinu daudzus, kas no Piņķiem, 
Mārupes un Jelgavas jau tagad 
brauc sportot vai apmeklēt ba-
seinu tieši Olainē. Tas ir daudz 
ērtāk, nekā cauri sastrēgumiem 
braukt uz Rīgas centru.

Kādi pakalpojumi būs 
pieejami "OlainMed"?
Mēs gribētu panākt, lai Olaines 
novada iedzīvotāji ir vieni no ve-
selākajiem Latvijā! Tas nav joks, 
jo plānojam nodrošināt viņiem 
pieejamību visiem speciālistiem, 
kā arī piedāvāt rehabilitāciju un 
medicīnas fitnesu veselīga dzī-
vesveida uzturēšanai. Apmek-
lētājiem būs pieejami arī visi 
izmeklējumi un funkcionālā di-
agnostika. Tāpat strādājam pie 
zobārstniecības nodaļas atjau-
nošanas, kur rokrokā strādās gan 
pieredzējuši, gan jauni speciālis-
ti. 
Plānojam rekonstruēt arī dienas 
stacionāru. Tas nozīmē, ka iedzī-
votāji varēs to izmantot, lai ātri 
un ērti saņemtu gan vajadzīgos 

izmeklējumus, gan arī ambulato-
ro ārstēšanu. Šī sistēma jau tagad 
daļēji darbojas, bet gribam to vēl 
uzlabot, lai uz izmeklējumiem 
nenāktos gaidīt nedēļām, bet va-
rētu tos veikt vienas dienas laikā. 
Daudz esam ieguldījuši arī klī-
nikas infrastruktūrā, tostarp no 
nulles izveidojuši IT tīklu, jo 
bijušajā Olaines Veselības centrā 
bija tikai viens dators – reģistra-
tūrā. Līdz gada beigām izveido-
sim arī savu mājaslapu, kur būs 
pieejama jaunākā informācija un 
tiks nodrošināta arī iespēja pie-
rakstīties pie speciālistiem. 

Cik ilgā laikā plānojat ieviest 
visu to, ko tikko minējāt?
Modernu telpu izveide un aprī-
kojuma sagāde ir process, kas 
jau notiek, – ir apstiprināts būv-
projekts un sākušies rekonstruk-
cijas sagatavošanas darbi. Pa-
kalpojumu sniegšana šajā laikā 
netiks pārtraukta, bet, iespējams, 
speciālistiem nāksies mainīt ka-
binetus. Plānojam, ka ēkas re-
konstrukcija un jauna aprīkoju-

ma iegāde varētu tikt pabeigta 
līdz nākamā gada vidum. 
Jaunus speciālistus piesaistām 
nepārtraukti – mums jau tagad ir 
vairāki kardiologi, terapeiti, gi-
nekologi, neirologi, zobārsti un 
citi speciālisti. 
Daudzi no "DiaMed" speciālis-
tiem paralēli strādā Stradiņa vai 
Austrumu slimnīcā, kas nozīmē, 
ka viņiem ir liela pieredze sarež-
ģītos gadījumos – daļa no šiem 
speciālistiem tiek un tiks pie-
saistīti konsultāciju sniegšanai 
arī "OlainMed".
Un vēl – mums ir uzsāktas sa-
runas ar pašvaldību, ja viņi sa-
redzēs iespēju piedāvāt mums 
telpas arī blakus ēkā, mēs lab-
prāt atjaunotu ūdensdziedniecī-
bas nozari, kas vēsturiski Olainē 
ir bijusi. Tādā veidā mēs varētu 
paplašināt rehabilitācijas pakal-
pojumu klāstu, arī zīdaiņiem un 
bērniem. 

Kā Jūs vērtējat – vai Latvijā 
cilvēki šobrīd pietiekami 
rūpējas par savu veselību 

un izmanto profilaktiskās 
iespējas?
Darbs šajā jomā jāiegulda, jo visi 
esam tikai cilvēki un mēdzam rī-
koties mirkļa iespaidā – šodien 
saņemu paziņojumu, ka man 
jāiet uz profilaktisko pārbaudi, 
bet, ja tanī brīdī uz manu zvanu 
neviens neatbild vai piedāvā pie-
rakstīties pēc diviem mēnešiem, 
tā vairs nav mana prioritāte, un 
es par to aizmirstu. Tomēr saska-
tu būtiskas izmaiņas domāšanā 
jauniešu un aktīvi strādājošo 
cilvēku vidū – viņi apzinās, ka 
veselība ir ļoti svarīga un par 
to savlaicīgi jārūpējas. Iepriekš 
valdīja uzskats, ka pie ārsta jā-
dodas tikai tad, ja kaut kas sāp. 
Tāpēc priecājos, redzot, ka jauni 
cilvēki ne tikai aktīvi sporto, bet 
paši iet uz veselības pārbaudēm, 
pie higiēnista vai ginekologa, jo 
viņi saprot, ka tā ir vērtība. Tā kā 
varu teikt – situācija ir mainīju-
sies uz labo pusi. 

Tuvojas gripas sezona – kāds 
būtu Jūsu ieteikums attiecībā 
uz vakcinēšanos?
Parasti ārsti ir vissliktākais pie-
mērs tam, kā vajadzētu attiekties 
pret savu veselību. Atklāšu, ka 
pati nekad nevakcinējos, līdz 
man pagājušajā gadā sanāca sa-
slimt ar gripu – būdama veselī-
ga, sportiska sieviete, es smagā 
stāvoklī nokļuvu intensīvajā 
terapijā. Tikai pēc tam sapratu, 
ka nopietnas pārpūles gadījumā, 
kāda mūsdienās ir daudziem, 
organisms vairs nevar izmantot 
iekšējās rezerves un tam ir jā-
palīdz. Tāpēc noteikti aicinu iet 
vakcinēties pret gripu, jo katru 
gadu no tās aiziet cilvēki – gan 
veci, gan jauni –, un tas ir nepie-
ļaujami. 
Tomēr būtiski paturēt prātā, ka 
vakcināciju drīkst veikt tikai no 
septembra sākuma līdz novem-
bra beigām. Vakcinācijas brīdī 
cilvēks ir novājināts, tāpēc viņš 
šajā laikā nedrīkst saslimt. De-
cembrī un janvārī, kad apkārt 
plosās gripa, vakcinēties ir jau 
par vēlu, – diemžēl cilvēki to 
dara, bet tas ir ļoti nepareizi.

Uzņēmums: SIA "OlainMed"
Valdes priekšsēdētāja: Viktorija Zefīrova-Tačinska
Direktore, valdes locekle: Darja Cvetkova
Darbības joma: veselības aprūpes pakalpojumi
Darbinieku skaits: vairāk par 55

Medicīna nedrīkst pārvērsties par tīru biznesu
Olaines novada uzņēmējs

Medicīnas centra "OlainMed" renovācija un aprīkošana ar mūsdienīgām iekārtām tiks pabeigta jau nākamgad, 
taču ilgtermiņa mērķis ir izveidot iestādē starpreģionālu rehabilitācijas centru.

OLAINĒ NOTIKS DISKUSIJA PAR AR VIEDĀS SPECIALIZĀCIJAS STRATĒĢIJAS JOMAS 
BIOMEDICĪNĀ IEVIEŠANU RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONĀ

Pēc Rīgas plānošanas reģiona 
iniciatīvas starptautiska projek-
ta "EmpInno" ietvaros ir izstrā-
dāts dokuments "Pārskats par 
viedās specializācijas stratēģi-
jas ieviešanu Rīgas plānošanas 
reģionā". Par godu tam šī gada 
13. novembrī plkst. 10.00 no-
tiks diskusija par biomedicīnas 
un biotehnoloģiju lomu viedās 
specializācijas stratēģijas ie-

viešanā reģionā. Šī būs otrā 
tikšanās četru diskusiju ciklā, 
kas katra tiek veltīta kādam no 
prioritārajiem reģiona viedās 
specializācijas virzieniem. 
Sanāksmes mērķis ir iepazīs-
tināt Rīgas plānošanas reģiona 
pašvaldību attīstības un uzņē-
mējdarbības speciālistus un 
attiecīgo viedās specializācijas 
jomu ekosistēmu pārstāvjus – 

uzņēmējus, pētniecības institū-
cijas u.c. – ar Latvijas viedās 
specializācijas stratēģijas ievie-
šanu Rīgas plānošanas reģionā.
Simboliski ir izvēlēta arī nori-
ses vieta – Olaine, kurai ir se-
nas un spēcīgas Latvijas farmā-
cijas industrijas saknes. 

Diskusija notiks divās daļās. 
Pirmajā daļā ar veiksmes stās-

tiem dalīsies Vitālijs Skrīve-
lis, SIA "Pharmidea" valdes 
loceklis un LAĶĪFA (Latvijas 
Ķīmijas un farmācijas uzņēmē-
ju asociācijas) valdes priekšsē-
dētājs, un Zita Jēkabsone, SIA 
"Latvijas aptieka" pārstāve. 
Savukārt otrajā daļā klātesošie 
tiks iepazīstināti ar izstrādāto 
pārskatu par viedās specializā-
cijas stratēģijas ieviešanu Rīgas 

plānošanas reģionā, fokusējo-
ties uz biomedicīnas, medicīnas 
tehnoloģijas, biofarmācijas un 
biotehnoloģijas jomu. 

Seminārs notiks Olaines Mehā-
nikas un tehnoloģijas koledžā 
Zeiferta ielā 2, Olainē.
 

Turpinājums 4. lpp.  
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Sveicam Olaines audēju kopu
"Atvasara" 20 gadu jubilejā

Izsakām pateicību par ieguldījumu un aktivitātēm 
Latvijas kultūras un mākslas mantojuma saglabāšanā 

Latvijas simtgades zīmē.
Interesentus aicinām apmeklēt audēju kopas "Atvasara" darbu 

izstādi Olaines Vēstures un mākslas muzejā līdz 24. novembrim.

Olaines novada pašvaldība

Olaines novada teritorijā "Vīks-
nas 1" un Grēnēs, pateicoties 
iedzīvotāju iniciatīvai un paš-
valdības atbalsta programmai, 
realizēti koplietošanas zemes 
labiekārtošanas projekti, kuru ie-
tvaros noasfaltētas ielas. 
Jau iepriekš esam stāstījuši par 
pašvaldības atbalstu Olaines no-
vada dārzkopības kooperatīva-
jām sabiedrībām un biedrībām, 
līdzfinansējot to koplietošanas 
zemes labiekārtošanas projektus.
Atbalsta programma paredz 
Olaines novada pašvaldības fi-
nansējumu līdz pat 80% no ko-
pējām izmaksām iekšējo pievad-
ceļu izbūvei pie nekustamajiem 

īpašumiem, iekšējā apgaismo-
juma izbūvei, iekšējās meliora-
tīvās sistēmas sakārtošanai un 
citiem zemesgabalu labiekārto-
jumiem.
Atbalsta programmas piedāvātās 
iespējas šogad izmantojuši teri-
torijas "Vīksnas 1" un Grēņu cie-
ma iedzīvotāji, projektu ietvaros 
labiekārtojot savus ceļus.
Biedrība "Vevi" ar pašvaldības 
līdzfinansējumu Jaunolaines 
cie  ma daļas detālplānojuma te-
ritorijai "Lubauši" piegulošajā 
detālplānojuma teritorijā "Vīks-
nas 1" īstenojusi labiekārtošanas 
darbus jau izbūvēta ceļa seguma 
2. un 3. posmam, kā rezultātā ir 
nodrošināta ērta un droša pārvie-
tošanās pa Vidagas ielu.
Kopējās projekta izmaksas: 
15 123,97 eiro. Olaines nova-
da pašvaldības līdzfinansējums: 
9182,49 eiro.
Biedrība "Grēnes" ar pašvaldī-
bas un AS "Olaines ūdens un sil-
tums" līdzfinansējumu īstenojusi 
asfaltbetona seguma izbūvi un 
ātrumvaļņu izvietošanu vairākās 
Grēņu ciema ielās. 

Kopējās projekta izmaksas: 
164 027,36 eiro. Olaines novada 
pašvaldības līdzfinansējums: 
64 852,89 eiro. AS 
"Olaines ūdens un siltums" 
līdzfinansējums: 42 125,08 eiro.
Biedrība "Grēnes – Sveņķu 
iela" ar pašvaldības un AS 
"Olaines ūdens un siltums" 
līdzfinansējumu īstenojusi 
asfaltbetona seguma izbūvi 
Sveņķu ielā, Grēnēs.
Kopējās projekta izmaksas: 
20 697,44 eiro. Olaines novada 
pašvaldības līdzfinansējums: 
7851,63 eiro. AS "Olaines ūdens 
un siltums" līdzfinansējums: 
6238,95 eiro.

Jaunolainē, teritorijā "Vīksnas 1",  
pirmie būvniecības darbi tika uz-
sākti 2011. gadā. Šobrīd teritori-
jā kopumā ir 33 zemes vienības 
un 18 ekspluatācijā nodotas dzī-
vojamās mājas. Inženierkomuni-
kācijas pagaidām nav izbūvētas, 
bet, veicot asfaltbetona seguma 
ieklāšanu, tika ieplānota 4 metru 
plata brīvā josla, lai teritorijas ie-
dzīvotājiem būtu iespēja nākotnē 
izbūvēt kanalizāciju, ūdensva-
dus, kā arī ielas apgaismojuma 
kabeļus.

Teritorijā "Vīksnas 1" izveidotā 
biedrība savu pieredzi, īsteno-
jot projektu, vērtē kā pozitīvu. 
Biedrības pārstāvji norāda, ka 
atbalstu un pretimnākšanu izrā-
dīja gan zemesgabalu īpašnieks, 
kura īpašumā atradās ceļi, gan 
pašvadība, kura aktīvi sniedza 
konsultācijas un palīdzēja īste-
not projektu.

Biedrība citus novada iedzīvo-
tājus, kuri vēlas realizēt līdzīgus 
projektus, aicina pulcēties un 
runāt sava starpā: "Neviens jūsu 

vietā šādus lēmumus nekad ne-
pieņems. Ja gribat kaut ko mai-
nīt, ir jāstrādā!"
Arī Grēnes ir samērā jauns cie-
mats, kas kļuvis par pievilcīgu 
dzīves vietu daudziem iedzīvo-
tājiem. Šobrīd ciematā ir vairāk 
nekā 100 apbūves gabalu, no 
kuriem 14 ir Sveņķu ielā (šīs ie-
las iedzīvotāji projektu realizēja 
atsevišķi no pārējiem Grēņu ie-
dzīvotājiem). Ciemā ir izbūvēti 
ūdensvadi un kanalizācija un 
līdz ar ceļu labiekārtošanu drī-
zumā paredzēts izbūvēt arī ielu 
apgaismojumu.
Ciematā izveidotā biedrība pie 
kopīga lēmuma – asfaltēt kop-
lietošanas ceļus – nonāca pēc 
konsultācijām ar pašvaldību, 
iepazīstoties ar tās piedāvāto 
atbalstu projekta realizēšanā un 
līdzfinansēšanā. Biedrība norā-
da, ka vislielākais izaicinājums 
projekta īstenošanā bija panākt 
zemesgabalu īpašnieku iesaisti 
projektā, jo ciemata ceļi pieder 
īpašniekiem un bez viņu atbalsta 
(tostarp finansiālā) realizēt pro-
jektu nebūtu iespējams.

Biedrība iedzīvotājiem, kuri vē-
las īstenot līdzīgus projektus, 
novēl būt aktīviem un, kad pro-
jekts uzsākts, nepadoties: "Ja 
nesanāk realizēt visu, ko gribas 
viena gada laikā, daliet veicamos 
darbus pa posmiem un veiciet 
visu maziem solīšiem. Protams, 
būs tādi, kam neko nevajag. Bet 
noteikti būs arī aktīvi iedzīvotāji, 
kuri palīdzēs ar idejām un plāna 
realizāciju, un tas galu galā būs 
tas, kas dos spēku virzīties tālāk 
un neapstāties."

Pašvaldība izsaka pateicību vi-
siem projekta īstenošanā iesais-
tītajiem iedzīvotājiem!
__________________________

Informāciju par atbalsta 
programmu saņemsiet, zvanot 
pa tālr. 27093332 vai rakstot 
uz olainesdome@olaine.lv vai 
kristaps.kaulins@olaine.lv. 

Jautājumos par ceļu un 
meliorācijas grāvju sakārtošanu 
lūdzam vērsties pie  pašvaldības 
ceļu inženiera Anda Šarkovska 
(tālr. 20141670, epasts: 
andis.sarkovskis@olaine.lv).

AR PAŠVALDĪBAS ATBALSTU ĪSTENOTI CEĻU 
LABIEKĀRTOŠANAS PROJEKTI

SENIORU SAIETS
"PĒRLES UN DIMANTI"

30. septembrī Olaines novadā par godu 
Starptautiskajai senioru dienai Jaunolaines Kultūras 
namā notika senioru saiets. Tas šoreiz pulcēja vairāk 
nekā 180 dzīvespriecīgu senioru gan no mūsu novada, 

gan pa kādam ciemiņam no citiem novadiem.

Seniorus svētkos sveica Olaines novada domes pārstāvji. 
Domes priekšsēdētāja pirmā vietniece I. Purviņa vēlēja vi-
siem labu veselību un pateicās senioriem par ieguldījumu 
Latvijas valsts veidošanā, bet domes deputāts O. Galan-
ders aicināja klātesošos būt aktīvākiem, iesaistoties paš-
valdības darbā. 
Pasākumā uzstājās viesi no Rīgas – jauniešu deju kolektīvs 
"Pērle" –, folkloras dziedātāja Katrīna Dimanta un Ro-
lands Zelčs, kā arī Jaunolaines Kultūras nama mākslinieku 
kolektīvi: senioru vokālais ansamblis "Sarma" un Eiropas 
deju senioru kolektīvs "Veldze". Jestrajā ballē spēlēja gru-
pa "Rumbas kvartets" no Kuldīgas.
Šis bija jau trešais gads, kad ar pašvaldības un novada se-
nioru biedrību "Pīlādzis" un "Liepa" atbalstu tiek organi-
zēts Starptautiskajai senioru dienai veltīts pasākums mūsu 
novadā. Biedrības "Pīlādzis" valdes priekšsēdētāja Ausma 
Konošonoka izsaka pateicību Olaines novada pašvaldībai 
par atbalstu un finansējumu skaistajiem svētkiem, brīvprā-
tīgā darba veicējiem, kuri nodrošināja senioru saieta veik-
smīgu norisi, un visiem, kuri arī pārējā laikā aktīvi iesais-
tās pasākumu organizēšanā un pieliek izpalīdzīgu roku.

Kopumā diskusiju ciklā plānoti 
četri pasākumi, kuri tiks veltīti 
kādai no Latvijas viedās specia-
lizācijas stratēģijas prioritāra-
jām jomām: biomedicīnai, bio-
farmācijai un biotehnoloģijām; 
viedajiem materiāliem, tehno-
loģijām un inženiersistēmām; 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām un viedajai ener-
ģētikai.

Rīgas plānošanas reģions  īs-
teno "Interreg" Baltijas jūras 
reģiona transnacionālās sadar-
bības programmas 2014.–2020. 
gadam projektu "Viedās spe-
cializācijas stratēģijā balstītu 
inovācijas un izaugsmes spēju 
stiprināšana vidēja izmēra pil-
sētās un reģionos / EmpInno". 
Projekta mērķis ir veicināt iz-
augsmes iespējas un potenciālu 

viedās specializācijas prioritā-
rajās jomās, balstoties uz pa-
lielinātu inovācijas nesēju ka-
pacitāti viedās specializācijas 
pieejas pielietošanā reģionos 
un pašvaldībās.

Papildu informācija:
Inese Ozoliņa
Mob. tālr: 26174731
inese.ozolina@rpr.gov.lv

 Turpinājums no 3. lpp. 
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Valsts projekta "Latvijas skolas 
soma" pamudināti, visi Olaines 
2. vidusskolas skolotāji un sko-
lēni 3. oktobrī devās uz Gaujas 
Nacionālo parku Siguldā, kas ir 
pirmais šāda mēroga brauciens 
skolas vēsturē.
Mācību iestāde kā galamērķi 
izvēlējās Siguldu, jo tā ir vie-
na no skaistākajām pilsētām 
Latvijā. Tā gadsimtiem vilinā-
jusi ceļotājus no visas pasaules 
pašu acīm pieredzēt skatu pāri 

senlejai, no kā aizraujas elpa, 
un atklāt daudzos unikālos ob-
jektus Siguldā un tās tuvākajā 
apkārtnē.
Ģeogrāfijas skolotāja Tatjana 
Zarecka palīdzēja katrai klašu 
grupai izveidot savu maršrutu 
un sagatavot informāciju par 
apskates objektiem Siguldā. 
Sagatavošanās procesā palīdzī-
bu sniedza arī Siguldas novada 
Tūrisma informācijas centrs.
Rezultātā klasēm bija iespē-

ja doties aizraujošā ceļojumā. 
Tika apmeklēta Gūtmaņa ala, 
bobsleja trase, Raiņa parks, 
Dainu kalns, Livonijas ordeņa 
Siguldas pils un citi interesanti 
objekti. Skolēni un skolotāji ir 
vienisprātis – šādi braucieni ir 
jāorganizē arī turpmāk.

Alisa Borovikova,
direktores vietniece 
audzināšanas darbā

Olaines Kultūras centra bērnu 
vokālā ansambļa "Olaines cālī-
ši" vēsture ir raiba kā gaiļa aste. 
1993. gada oktobrī Olaines Ve-
selības centra zālē sāka darbo-
ties bērnu muzikālās attīstības 
pulciņš, kuru drīz pārdēvēja par 
bērnu vokālo ansambli "Cālis". 
Bet vēlāk ansamblis tiek piemi-
nēts arī kā "Olaines cālīši". 
Līdz 2013. gadam bērnus au-
dzināja un dziedāt mācīja mīļā 
"cāļu mamma" Baiba Kaņepīte. 
Pa šiem gadiem dziedātāji pie-
dalījušies gan tuvākos, gan tālā-
kos pasākumos – Mālpilī, Ozol-
niekos, Salaspilī, festivālā "Lai 
skan!" Liepājā, Skonto hallē 
"ZOO Expo 2001", festivālā 
"Pavasara cīrulīši" Smiltenē 
un aktīvi koncertējuši Olaines 
novada pasākumos. Skolotāja 
Baiba gatavoja mazos solistus 
arī tolaik slavenajam konkur-
sam "Cālis".
2013. gadā "Olaines cālīši" 
mazliet pieklusa, jo kādu laiku 
bija palikuši bez vadītājas. Bet, 
pateicoties Olaines Kultūras 
centra pasākumu organizatorei 
Vitai Jansonei, ansamblis to-
mēr nepārtrauca darboties un 
"čiepstētāji" turpināja vingrināt 
balstiņas.
Un tā 2013. gada rudenī ar ma-
zajiem dziedātājiem satikos, un 
brīnumainajā mūzikas pasaulī-
tē esam kopā jau piekto gadu. 
Esmu pateicīga skolotājai Bai-
bai Kaņepītei par viņas iegul-
dīto lielo darbu un mīlestību, 
jo jau pirmajā tikšanās reizē 
ar bērniem un viņu vecākiem 
sajutu, ka viņos ir liels dzie-
dātprieks, pozitīva enerģija un 
uzticēšanās.
No piecpadsmit dziedātājiem 
esam izauguši līdz prāvam 
pulciņam. Izveidojušās trīs 
vecuma grupas – jaunākajam 
"cālītim" tikai divarpus gadu, 
savukārt vecākajā grupā daži 
mācās pat 3. klasē. Ansamblī 
bērni apgūst muzicēšanas prie-
ku, skatuves pieredzi un sirsnī-
gu kopā būšanu.
Ar prieku piedalāmies Olaines 
novada muzikālajā apritē – 
"Muzeju nakts", Ģimeņu dienas 

pasākumos un koncertos "Dzie-
dāsim Latvijai!" Jaunolainē, kā 
arī gadskārtu ieražu svētkos. 
Vienmēr gaidīti esam Olaines 
Sociālās aprūpes centrā – se-
niori piebalso dziesmām un pa-
teicas ar skanīgiem aplausiem 

un sirsnīgu uzņemšanu. Savas 
mazās māsas un brāļus sveicam 
Olaines novada jaundzimušo 
godināšanas pasākumos, no-
slēgumā ar lepnumu izpildot  
A. Auzāna "Olaines dziesmu".
"Olaines cālīši" iedibinājuši 
jaunu tradīciju – maijā rīkojam 
koncertu, kurā dziedātāji mu-
zicē kopā ar savu ģimeni. Tur-
pinām arī iekoptās tradīcijas –  
ņipri un skanīgi piedalāmies 
mazo vokālistu konkursā "Olai-
nes cālis". 
Esam uzstājušies koncertos arī 
ārpus Olaines. Atmiņā palicis 
Ziemassvētku koncerts Jaunpi-
lī, sadraudzības koncerti bērnu 
un jauniešu centros "Laimīte" 
un "Altona" Rīgā un starp-
novadu pasākums "Lieldienu 
ekspresis" Mālpilī. Ar vecāko 
grupu pieredzi guvām starptau-
tiskajā konkursā "Ogres ritmos 
2016", Lietuvas rīkotajā starp-
tautiskajā festivālā "Ceļojums" 

kultūras pilī "Ziemeļblāzma" 
Rīgā un festivālā "Zelta zivs 
2018" Palangā.
26. oktobrī "Olaines cālīšu" 
salidojumā Olaines Kultūras 
namā kopā dziedājām, ballē-
jāmies un atkal redzējāmies 

ar Baibu Kaņepīti, savukārt  
27. oktobrī plkst. 17.00 notika 
koncerts, kurā piedalījās gan 
tagadējie dziedātāji, gan tie, 
kuri sen "izšķīlušies" un turpina 
skanīgi dziedāt.
Lepojos ar visiem dziedātājiem, 
jo katrā bērnā mīt neatkārto-
jams brīnums, kuru jāpalīdz 
tikai atraisīt, ir jāiedrošina un 
jāliek noticēt, ka viss izdosies. 
Vislielākā balva un gandarī-
jums ir redzēt, ka bērni dzied ar 
mirdzošām acīm un aizrautību, 
un sajust vecāku atbalstu.

Sirsnīgs paldies dziedātāju ģi-
menēm par rūpēm, atbalstu un 
mīlestību! Mīļajiem, draiskulī-
gajiem, mūziku mīlošajiem un 
vienkārši brīnišķīgajiem bēr-
niem novēlu izaugt par kriet-
niem Olaines un Latvijas nā-
kotnes veidotājiem!

Aija Liepiņa, "cāļu mamma"

6. oktobrī Kaņiera ezerā norisinājās Olaines novada čempionāts 
makšķerēšanā. Tradicionālajās un iemīļotajās sacensībās startēja 

rekordliels dalībnieku skaits – 82 makšķerēšanas entuziasti. 
Jaunākajam dalībniekam bija 10 gadi, bet pieredzes bagātākajam 

dalībniekam – 78 gadi. Olaines Sporta centrs nodrošināja 
autobusu uz sacensību norises vietu, 

kā arī visi dalībnieki tika pie siltas zupas. 

Dāmu grupā 1. vietu izcīnīja Nataļja Šedoguba, senioru grupā – 
Anatolijs Krutikovs, komandu vērtējumā pludiņmakšķerēšanā –  

Artjoms Razgoņuks un Mihails Kondratovičs, komandu 
vērtējumā spiningošanā – Gatis Kokorēvičs un Armands 

Romānovs, bet kategorijā "Dienas zivs" uzvarēja Edgars Jejss, 
kurš noķēra 3,275 kg smagu līdaku.

Rezultāti – www.olainessports.lv.

No 3. līdz 7. oktobrim Dublinā tika aizvadīts starptautisks 
boksa turnīrs, kurā piedalījās vairāk nekā 100 sportistu no 
Īrijas, Vācijas, Norvēģijas, Dānijas, Ukrainas un Latvijas, 

kuru pārstāvēja Olaines boksa kluba "Olimp" audzēkņi trenera 
Konstantina Versocka vadībā.

Mūsu bokseri aizvadīja teicamu turnīru, izcīnot pilnu medaļu 
komplektu. Savās svara un vecuma grupās Gatis Muraško un 
Jevgenijs Mandrika ieguva bronzas godalgas, Žans Sizovs – 

sudraba godalgu, bet Sandis Zariņš – zelta godalgu.
Sveicam sportistus ar panākumiem!

MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS PULCĒ 
REKORDLIELU DALĪBNIEKU SKAITU

MŪSU BOKSERIEM PANĀKUMI 
STARPTAUTISKĀ TURNĪRĀ

LEPOJAMIES

OLAINES 2. VIDUSSKOLA ORGANIZĒ BRAUCIENU UZ 
SIGULDU, VELTĪTU LATVIJAS SIMTGADEI

LAI SKAN, LAI SKAN, LAI CĀĻA DZIESMA SKAN!
Šogad savu 20. jubileju svin bērnu vokālais ansamblis "Olaines cālīši", kam par godu 

oktobra izskaņā notika ansambļa salidojums un jubilejas koncerts. Laba vēlējumus "Olaines 
cālīšiem" velta tagadējā ansambļa vadītāja Aija Liepiņa, padaloties arī atmiņās par "cālēnu" 

pirmsākumiem un laika gaitā sasniegto.
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Olaines 1. vidusskolas bibliotēkā no 19. oktobra 
apskatāms Olaines Pieaugušo izglītības centra 

pērļotāju veltījums Latvijas simtgadei –  
izstāde "Dižapļi".

Iecere organizēt Olaines pērļotāju darbu izstādi, kura 
dotu savu pienesumu Latvijas simtgades svinībām, bija 
jau sen, stāsta Ligita LiberteJegorova – pērļotāju kursa 

vadītāja. Notika ilga gatavošanās vairāku mēnešu garumā. 
Par vienu no iedvesmas avotiem kalpoja šī gada Dziesmu 
svētki, kuros varēja redzēt mūsu tērpu un rotu krāšņumu.
Izstādes nosaukums "Dižapļi" nav nejaušs, tā ir atsauce 
uz jēdzienu "sakta". Dižaplis, sakta, rota, saule, aplis – 
sievišķības un auglības simboli. Šī virmojošā enerģija 

izpaužas arī rotās. 
Aicinām apmeklēt izstādi darba dienās no 

plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.

JAUNAJĀ APKURES SEZONĀ 
SILTUMA CENA NEMAINĀS

SĀKTA MAĢISTRĀLO SILTUMTĪKLU ATJAUNOŠANA

Siltumenerģijas gala tarifi lielākajiem siltumapgādes 
komersantiem Latvijā*

AS "Olaines ūdens un siltums" 
2018./2019. gada apkures se-
zona tradicionāli sākusies ok-
tobra sākumā, saglabājot līdz-
šinējo tarifu par siltumapgādes 
pakalpojumu. Apkures tarifi 
Olaines pilsētā jau divas apku-
res sezonas nav mainījušies, un 
līdz jaungadam par piegādāto 
siltumenerģiju tiks piemērota 
cena 46,45 eiro par megavat-
stundu.
Savukārt SIA "Zeiferti" ap-
kures sezonā nodrošinās ar 
siltumapgādi Olaines novada 
daudzdzīvokļu mājas Jaunolai-
nē un Stūnīšu ciema Gaismās. 

Šo māju iedzīvotājiem par pie-
gādāto siltumenerģiju tiks pie-
mērota maksa 60,30 eiro par 
megavatstundu.
Arī nākamā gada sākumā jop-
rojām spēkā būs minētās cenas.
Šogad apkures sezonas sākumā 
Olaines iedzīvotāju parāds par 
apkuri salīdzinājumā ar pērno 
sezonu ir sarucis par aptuveni 
57 tūkstošiem eiro, kas izskaid-
rojams ar uzņēmuma parādu 
piedziņas speciālista un klientu 
veiksmīgu komunikāciju.
"Olaines ūdens un siltums" pa-
teicas apzinīgajiem klientiem 
un aicina daudzdzīvokļu māju 

iedzīvotājus savlaicīgi norē-
ķināties par piegādāto siltum-
enerģiju, kā arī pieteikties māju 
renovācijas programmai, kuras 
īstenošana ļauj ietaupīt pat vai-
rāk nekā pusi no maksājumiem 
par apkuri, kā arī veidot ener-
goefektīvu mājokli bez siltuma 
zudumiem.

Tāpat kā iepriekšējās apkures 
sezonās tiks iepirkta un pilsētas 
siltumapgādē izmantota koģe-
nerācijas stacijās saražotā sil-
tumenerģija – gan no AS "Ole-
nergo", gan SIA "ETO".

Oktobrī sākta maģistrālo sil-
tumtīklu atjaunošana un rekons-
trukcija, lai uzlabotu Olaines 
pilsētas centralizētās siltum-
apgādes sistēmas energoefek-
tivitāti. Šī mērķa sasniegšanai 
AS "Olaines ūdens un siltums" 
sākusi Eiropas Savienības Ko-
hēzijas fonda līdzfinansētā pro-
jekta (Nr. 4.3.1.0/17/A/079) 
realizāciju siltuma pārvades 
sistēmas efektivitātes paaugsti-
nāšanai Olaines pilsētā. 

Projekta īstenošana nodrošinās 
nepārtrauktu un stabilu siltum-
enerģijas piegādi esošajiem un 
jaunajiem siltumenerģijas patē-
rētājiem, vienlaikus samazinot 
siltumenerģijas zudumus. Arī 
drošība ir viens no aspektiem 
siltumtīklu maiņai, jo esošie ir 
novecojuši un var radīt avārijas 
risku.

Projekts tiek realizēts, neskarot 
darbojošās siltumtrases, bet iz-
būvējot jaunas maģistrālās sil-
tumtrases blakus esošajām. Šie 
darbi tehnoloģiski ir veicami 
arī rudens un ziemas sezonā, ja 
to atļauj ārējie vides apstākļi. 
Saskaņā ar izstrādāto tehnolo-
ģisko risinājumu projekta īste-
nošanas laikā nav paredzēts at-
vienot dzīvojamo māju apkures 
sistēmas vairāk par vienu reizi 
uz 4–8 stundām. Dzīvokļos to 
varēs sajust kā nelielu tempera-
tūras kritumu attiecīgajā dienā 
darba laikā.

Ņemot vērā būvniecības sekto-
ra attīstību un cenu pieauguma 
tendences, projekta realizācija 
notiks arī rudens un ziemas pe-
riodā, jo šajā sezonā būvdarbu 
izmaksas ir mazākas un pieeja-
māks ir kvalificēts darbaspēks.

Kopumā projekta īstenošanas 
četras kārtas plānotas līdz 2019. 
gada jūlijam, un pirmajā kārtā 
sākta jaunu siltumtīklu izbū-
ve Parka ielā. Lai iela būtu iz-
mantojama vismaz daļēji, pare-
dzēts, ka darbi tajā noritēs trijos 
posmos, un šobrīd tiek realizēts 
pirmais posms no Zemgales un 
Parka ielas krustojuma līdz Par-
ka ielai 11.

Projekta realizēšanas laikā ma-
ģistrālās siltumtrases, kas at-
rodas dzīvojamo māju (Drustu 
gatve 10, Drustu gatve 8, Drus-
tu gatve 4, Parka iela 13, Parka 
iela 7, Parka iela 11, Stacijas 
iela 46) pagrabos, tiks mainītas, 
siltuma padevi ierobežojot tikai 
uz tīklu pārslēgšanas dienu, un 
šo māju iedzīvotāji iepriekš par 
plānotajiem darbiem un laikiem 
tiks informēti atsevišķi.

* SPRK dati uz 26.10.2018.

OLAINES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS IZSOLES

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu (zemi) dārzkopības 
sabiedrībā "Medņi" Nr. 166, Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines 
novadā, 0,0510 ha platībā (kadastra numurs 8080 020 1209).

Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 
1600,00 eiro. Maksāšanas līdzeklis – 100% eiro. Nekustamā īpašuma 

atsavināšanas izsoles solis – 100,00 eiro. Nekustamā īpašuma 
atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) – 160,00 eiro. 

Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa – 
30,00 eiro (tai skaitā PVN). Samaksas kārtība – viena mēneša laikā 

no izsoles dienas. 
Izsole notiks 2018. gada 11. decembrī 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 2018. gada 6. decembrī 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.
_______________________________________

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu (zemi) dārzkopības 

sabiedrībā "Gavana" Nr. 73, Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines 
novadā, 0,0597 ha platībā (kadastra numurs 8080 019 0110).

Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 
1800,00 eiro. Maksāšanas līdzeklis – 100% eiro. Nekustamā īpašuma 

atsavināšanas izsoles solis – 100,00 eiro. Nekustamā īpašuma 
atsavināšanas izsoles nodrošinājums (drošības nauda) – 180,00 eiro. 

Nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles reģistrācijas maksa –  
30,00 eiro (tai skaitā PVN). Samaksas kārtība – viena mēneša laikā 

no izsoles dienas. 
Izsole notiks 2018. gada 11. decembrī 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 2018. gada 6. decembrī 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.

AS Rīgas Siltums 44,39
SIA Aizkraukles Siltums 44,88
SIA Dobeles enerģija 45,01
SIA Ludzas apsaimniekotājs 46,06
SIA Viļānu siltums 46,14
AS Olaines ūdens un siltums 46,45
SIA Kokneses Komunālie pakalpojumi 47,92
SIA MS siltums (Madliena) 48,00
SIA Norma K (Mālpils) 48,35
SIA Brocēnu siltums 58,76
SIA Kuldīgas siltumtīkli 49,80
AS Mārupes komunālie pakalpojumi 50,32
SIA Tukuma siltums 50,58
SIA Madonas siltums 50,68
AS Balvu Enerģija 51,51
SIA Fortum Jelgava 51,73
AS Rēzeknes siltumtīkli 52,14
SIA Bauskas siltums 53,22
SIA Aizputes komunālais uzņēmums 53,49
SIA Ķekavas nami 53,61
SIA Līvānu siltums 53,93
SIA Jūrmalas siltums 54,14
SIA Jēkabpils siltums 54,22
SIA Preiļu saimnieks 54,23
SIA Rūjienas siltums  54,57

SIA Babītes siltums  54,80
SIA Grobiņas Namserviss 54,90
SIA Ventspils siltums 54,90
SIA Liepājas enerģija 54,95
AS Simone (Alūksne) 55,05
SIA Salaspils Siltums 55,24
SIA Vidzemes enerģija 55,71
SIA Limbažu siltums 56,02
SIA Krāslavas nami 56,66
SIA Saldus Siltums 56,84
SIA Talsu BioEnerģija 57,09
AS Daugavpils siltumtīkli 57,55
SIA SM Energo 58,31
SIA Jauntukums 58,68
SIA Baložu komunālā saimniecība 58,99
SIA Auces komunālie pakalpojumi 59,69
SIA Zeiferti 60,30
SIA WesemannSigulda 60,92
SIA Talsu namsaimnieks 61,55
SIA Valmieras ūdens 62,08
SIA Cēsu siltumtīkli 62,27
SIA Ādažu namsaimnieks 62,91
SIA Ciemats (Ropaži) 63,69
SIA Vangažu namsaimnieks  66,61
SIA Saulkrastu komunālserviss 69,98

Komersanta nosaukums 2018. gada   
 oktobris
 EUR/MWh
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• Noslēgt sadarbības nodomu 
protokolus ar nodibinājuma "So-
ciālo pakalpojumu aģentūra" at-
balsta centru "Dūja" (Klostera 
ielā 4, Rīgā) un biedrības "Latvi-
jas SOS bērnu ciematu asociāci-
ja" Rīgas Ārpusģimenes atbalsta 
centru (A. Čaka ielā 83/85, Rīgā) 
par ārpusģimenes aprūpes atbalsta 
centru veidošanu un sadarbību. 
Deleģēt Olaines novada bāriņtie-
su un Olaines novada pašvaldības 
aģentūru "Olaines Sociālais die-
nests" sadarboties ar šajā lēmumā 
minētajiem ārpusģimenes atbalsta 
centriem to noteikto uzdevumu iz-
pildei.

• Apstiprināt Olaines novada 
jauniešu projektu konkursa vēr-
tēšanas komisijas 14. septembra 
protokolu. Piešķirt finansējumu 
A. M. (Olaines 2. vidusskola, 
vadītāja Daiga Raļļa) projektam 
"Bibliotēkas nakts "Citāda Lat-
vija"" 320 eiro. Noteikt papildu 
projektu iesniegšanas termiņu – 3. 
oktobri.

• Uzdod izpilddirektora vietnie-
cei K. Matuzonei noslēgt līgumus 
par pašvaldību savstarpējo norē-
ķinu kārtību par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem ar ci-
tām pašvaldībām, kuru adminis-
tratīvajā teritorijā deklarētie izglī-
tojamie apmeklē Olaines novada 
pašvaldības izglītības iestādes. 
Savstarpējiem norēķiniem tiks 
izmantotas pašvaldības apstipri-
nātas viena izglītojamā uzturēša-
nas izmaksas 2018. gadā Olaines 
novada pašvaldības izglītības ies-
tādēs:
• pirmsskolas izglītības iestādē 

"Zīle" – 219,55 eiro mēnesī;
• pirmsskolas izglītības iestādē 

"Dzērvenīte" – 257,26 eiro 
mēnesī;

• pirmsskolas izglītības iestādē 
"Magonīte" – 209,82 eiro 
mēnesī;

• speciālajā pirmsskolas 
izglītības iestādē "Ābelīte" – 
552,60 eiro mēnesī;

• Olaines 1. vidusskolā –  
61,25 eiro mēnesī;

• Olaines 2. vidusskolā –  
48,69 eiro mēnesī.

• Pieņemt zināšanai Olaines 1. 
vidusskolas, Olaines 2. vidussko-
las, Olaines Mūzikas un mākslas 
skolas, OPII "Zīle", OPII "Dzēr-
venīte", OPII "Magonīte", OSPII 
"Ābelīte", OPPII "Saulīte") vadī-
tāju ziņojumus par iestāžu gatavī-
bu 2018./2019. mācību gadam.

• Apstiprināt nolikumu Nr. 
NOL3/2018 "Olaines pirmssko-
las izglītības iestādes "Zīle" noli-
kums".

• Apstiprināt nolikumu Nr. 
NOL4/2018 "Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādes "Dzērvenīte" 
nolikums".

• Apstiprināt nolikumu Nr. 
NOL5/2018 "Olaines pirmsskolas 

izglītības iestādes "Magonīte" no-
likums".

• Noteikt ikmēneša nomas maksu 
par Veselības ielā 5, Olainē, 100 
eiro (t. sk. PVN) no 2019. gada 1. 
aprīļa līdz 2024. gada 31. martam, 
ja nomnieks – SIA "OlainMed" – 
ir izpildījis šādus nosacījumus: 
1) rekonstrukcijas darbi veikti 
saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā izstrādātu un 
iznomātāja saskaņotu projektu 
un iznomātāja akceptētu izmak-
su tāmi, darbu izpildei piesaistīti 
būvuzņēmēji vai kvalificēti spe-
ciālisti, kas ir tiesīgi veikt attiecī-
gos būvdarbus; 
2) pēc darbu pabeigšanas izno-
mātājam iesniegts akts par izpil-
dīto darbu pieņemšanu (tai skaitā 
izpilddokumentācija – izpildshē-
mas, izpildrasējumi, atbilstības 
sertifikāti un deklarācijas par iz-
mantotajiem materiāliem u.c., ja 
tādi ir). 
Uzdot Īpašuma un juridiskajai 
nodaļai sagatavot vienošanos pie 
2017. gada 27. septembra pārjau-
nojuma līguma Veselības ielā 5 un 
Veselības ielā 7, Olainē, Olaines 
novadā, nomu (noslēgts starp paš-
valdību un SIA "OlainMed"), ie-
vērojot lēmumā noteikto. Noteikt, 
ja līdz 2019. gada 1. aprīlim ne-
tiek izpildīts lēmumā noteiktais, 
šis lēmums zaudē spēku.

• Piešķirt papildu finanšu līdzek-
ļus būvdarbu veikšanai Olaines 
Vēstures un mākslas muzeja iz-
veidei Jelgavas ielā 9, Olainē,  
271 900 eiro apmērā.

• Valsts finanšu institūcijas "Al-
tum" īstenotā pasākuma "Veicināt 
energoefektivitātes paaugstinā-
šanu dzīvojamās ēkās" ietvaros 
mainīta tās sniegtā atbalsta aprē-
ķina metodika. Saskaņā ar šobrīd 
spēkā esošo atbalsta aprēķināša-
nas metodiku to ēku īpašniekiem, 
kuri vēlas pretendēt uz "Altum" 
finansiālo atbalstu daudzdzīvok-
ļu mājas renovācijai, ir iespēja 
saņemt "Altum" līdzfinansējumu 
kāpņu telpu remontdarbu veik-
šanai. Bet piecu Olaines novada 
māju iedzīvotājiem, piesakoties 
atbalsta renovācijas veikšanai sa-
ņemšanai pēc vecās aprēķināšanas 
metodikas, šādas iespējas nebija. 
Līdz ar to dome pieņēma lēmumu 
atbalstīt kāpņu telpu remontdarbu 
izmaksu daļēju segšanu 50% ap-
mērā daudzdzīvokļu mājās Olainē 
(kurās notiek māju renovācija), 
Zemgales ielā 13, Zemgales ielā 
11, Zeiferta ielā 20, Zeiferta ielā 
16 un Stacijas ielā 24, par kopējo 
summu 46 223,65 eiro. Piešķirt 
finanšu līdzekļus kāpņu telpu re-
montdarbu izmaksu daļējai seg-
šanai 50% apmērā daudzdzīvokļu 
mājā Olainē, Zemgales ielā 13, 
par summu 1682,65 eiro. Uzdot 
Finanšu un grāmatvedības noda-
ļai, gatavojot pašvaldības budžetu 
2019. gadam, paredzēt finansē-
jumu kāpņu telpu remontdarbu 
izmaksu daļējai segšanai 50% ap-

mērā daudzdzīvokļu mājās Olai-
nē, Zemgales ielā 11, Zeiferta ielā 
20, Zeiferta ielā 16 un Stacijas 
ielā 24, par kopējo summu 44 541 
eiro.

• Lai varētu piesaistīt Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda līdz-
finansējumu projektu "Olaines 
novada pašvaldības ēkas ener-
goefektivitātes paaugstināšana 
pirmsskolas izglītības iestādes 
izveidei" un "Olaines novada So-
ciālā aprūpes centra ēkas energo-
efektivitātes paaugstināšana" īste-
nošanai, pašvaldībai jāapliecina, 
ka tā nodrošinās finanšu līdzekļus 
projektu īstenošanai. Tāpēc Fi-
nanšu un grāmatvedības nodaļai 
uzdots pilnā apmērā iekļaut pro-
jektu īstenošanai nepieciešamos 
līdzekļus 2019. gada Olaines no-
vada pašvaldības budžetā, plāno-
jot ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

• Atbalstīt dārzkopības koope-
ratīvās sabiedrības "Ielieči2" 
projektu "DKS "Ielieči2" kop-
lietošanas zemes (infrastruktūras) 
labiekārtošana – iekšējo pievadce-
ļu pie nekustamajiem īpašumiem 
labiekārtošana" par kopējo sum-
mu 6189,57 eiro ar pašvaldības 
līdzfinansējumu 4519,04 eiro ap-
mērā.

• Atbalstīt kooperatīvās dārz-
kopības sabiedrības "Ābele O" 
projektu "KDS "Ābele O" koplie-
tošanas сеļа seguma atjaunošana" 
par kopējo summu 6960,53 eiro 
ar pašvaldības līdzfinansējumu 
5538,98 eiro apmērā.

• Reģistrēt divas personas Olai-
nes novada pašvaldības dzīvokļu 
jautājuma risināšanā sniedzamās 
palīdzības pirmās kārtas reģistrā.

• Uzņemt p/a "Olaines Sociālais 
dienests" Sociālās aprūpes centrā 
trīs personas. 

• Piekrist, ka biedrība "Juridiskās 
prakses attīstības biedrība" iegūst 
īpašumā zemi: "Svētupes iela 4" 
0,2904 ha platībā ar nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūve; 
"Svētupes iela" (¼ domājamā 
daļa) 0,1830 ha platībā un 0,1745 
ha platībā ar nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma 
joslā.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesī-
bas uz nekustamo īpašumu "Ezī-
tis" Nr. X Ezītī un piekrist, ka  
J. D. iegūst zemi īpašumā. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesī-
bas uz nekustamo īpašumu "Tul-
pe" Nr. X Rājumos un piekrist, ka 
S. V. iegūst zemi īpašumā.

• Neizmantot pirmpirkuma tie-
sības uz nekustamo īpašumu "Zī-
les" Nr. X Vaivados un piekrist, ka 
A. B. iegūst zemi īpašumā. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesī-
bas uz nekustamo īpašumu "Ceri-
ņiM" Nr. X Jāņupē un piekrist, ka 
A. Ž. iegūst zemi īpašumā. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesī-
bas uz nekustamo īpašumu "Pla-
kanciema egles" Nr. X Vaivados 
un piekrist, ka K. P. iegūst zemi 
īpašumā. 

• Neizmantot pirmpirkuma tie-
sības un piekrist, ka M. V. iegūst 
īpašumā 0,0017 ha no zemesgaba-
la "Stūnīši" Nr. X Stūnīšos. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesī-
bas uz nekustamo īpašumu "Tilti-
ņi" Nr. X Stīpniekos un piekrist, 
ka V. V. iegūt zemi īpašumā. 

• Piekrist, ka E. P. iegūst īpašu-
mā 1/15 domājamo daļu no zemes 
"Mazā Ganu iela" Jaunolainē.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesī-
bas uz atsavināmo nekustamo īpa-
šumu Nomaļu ielā 1, Grēnēs, No-
maļu ielā 3, Grēnēs, Nomaļu ielā 
5, Grēnēs, Nomaļu ielā 7, Grēnēs, 
"Jaunšarlotes" Grēnēs.

• Atsavināt 12 zemesgabalus 
dārzkopības sabiedrībās ("Atlan-
tika", "Liepas", "Gavana", "Vai-
vadi", "VEFBaloži", "Ielieči2", 
"Lazdas", "Rīts", "Ieviņa99", 
"Medņi", "Zīles", "Straume"), 
apstiprināt tiem pirkuma maksu 
un noslēgt pirkuma līgumu ar to 
nomniekiem.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedī-
bas nodaļai izslēgt no pašvaldības 
bilances 16 nekustamo īpašumu 
zemesgabalus dārzkopības sa-
biedrībās Olaines novadā. 

• Pagarināt 2008. gada 7. augus-
tā noslēgto zemesgabala nomas lī-
gumu līdz 2028. gada 30. jūlijam: 
par zemes 3884 m2 platībā Zeifer-
ta ielā 10, Olainē, iznomāšanu au-
tomašīnu garāžu īpašnieku koope-
ratīvajai sabiedrībai "Ķīmiķis 2";  
par zemes 27 436 m2 platībā Rīgas 
ielā 1, Olainē, iznomāšanu auto-
mašīnu garāžu īpašnieku koope-
ratīvajai sabiedrībai "Ķīmiķis 2".

• Atļaut atsavināt dzīvokli Staci-
jas ielā 20X, Olainē. 

• Ierakstīt Rīgas rajona tiesas 
Zemesgrāmatu nodaļā uz pašval-
dības vārda dzīvokļa īpašumu Sta-
cijas ielā 20Y, Olainē. 

• Precizēt zemes kadastrālās 
uzmērīšanas rezultātā uzmērīto 
nekustamā īpašuma "Rīts" Nr. X 
zemes vienības platību no 0,0600 
ha uz 0,0789 ha. Nosūtīt lēmumu 
VZD datu aktualizācijai kadastra 
informācijas sistēmā.

• Noteikt zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu X nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – "Ar 
maģistrālajām elektropārvades un 
sakaru līnijām un maģistrālajiem 
naftas, naftas produktu, ķīmisko 
produktu, gāzes un ūdens cauruļ-
vadiem saistīto būvju, ūdens ņem-
šanas un notekūdeņu attīrīšanas 
būvju apbūve" – 0,0100 ha platībā.

• Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašu-
mam "R" Pārolainē. Īstenot ze-
mes ierīcības projektu četru gadu 
laikā, projektētās zemes vienības: 
kadastrāli uzmērot, reģistrējot Ne-
kustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā, ierakstot ze-
mesgrāmatā.

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

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (SEPTEMBRIS)

Sveicam svētkos
Olaines Sociālā dienesta darbiniekus!

Ik gadu novembra otrajā otrdienā visā pasaulē atzīmē 
Starptautisko sociālo darbinieku dienu, un šis gads ir 

īpašs ar to, ka Olaines Sociālais dienests svin 
15 gadu jubileju!

Sociālie darbinieki ir tie, kuri vistiešākajā veidā saskaras 
ar dzīves krīzes radītajām sekām un sniedz palīdzību 

cilvēkiem grūtā situācijā.
Paldies sociālā dienesta darbiniekiem par labestību, 

iejūtību, sapratni un ticību cilvēkiem! 

Olaines novada pašvaldība

2018. gada 24. oktobra Olaines novada domes sēdē akceptēta polimēru parka un 
šķiroto atkritumu loģistikas centra izveide Elejas ielā 1, Grēnēs, Olaines pagastā, 

Olaines novadā (kadastra numurs 8080 003 0035). 
Ar domes lēmumu var iepazīties Olaines novada pašvaldības mājaslapas 

www.olaine.lv sadaļā "Attīstība" – "Sabiedriskā apspriešana"
un sadaļā "Jaunumi".
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KAD KAS KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

03.11. plkst. 14.00 SVA "Sarma" senioru ansambļu sadziedāšanās koncerts Jaunolaines Kultūras namā

04.11. plkst. 16.00 Bērnu dziesmu koncerts "Dziedāsim kopā Latvijai" Jaunolaines Kultūras namā

15.11. plkst. 18.00 Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu ansambļu un pūtēju orķestra
koncerts Olaines Kultūras namā

18.11. plkst. 13.00 Kinofilma "Homo Novus" Olaines Kultūras namā

24.11. plkst. 16.00 Autordziesmu izpildītāju koncerts "Draugu lokā" Olaines Kultūras namā

24.11. plkst. 18.00 JDK "Kalējs" 5 gadu jubilejas koncerts Jaunolaines Kultūras namā

29.11. plkst. 19.00 Pilsētas egles iedegšanas pasākums Olainē

29.11. plkst. 18.00 Tikšanās ar profesoru, ārstu Anatoliju Danilānu  
"Cik veselīgi mēs ēdam jeb speķītim arī nav ne vainas" Jaunolaines bibliotēkā

30.11. plkst. 19.00 Kinofilma "Tēvs Nakts" Jaunolaines Kultūras namā

IZSTĀDES

Izstāde apskatāma līdz 20.11. Olaines pērļotāju izstāde "Dižapļi" Olaines 1. vidusskolas bibliotēkā

Izstāde apskatāma no 27.11. Tautas lietišķās mākslas studijas  "Dardedze" izstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Izstāde apskatāma no 28.11. Muzeja krājuma izstāde "Andris Rumpēteris" Olaines Vēstures un mākslas muzejā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)

03.11. Olaines novada čempionāts zolītē Olaines Sporta namā

04.11. Galda tenisa turnīra 2. posms Olaines Sporta namā

10.11. "Bench press" sacensības Olaines Sporta namā

24.11.–25.11. Olaines Šaha svētki Olaines Sporta namā

25.11. Fitnesa un veselības diena Jaunolaines Sporta namā

Spēļu grafiks:  
www.olainessports.lv Hokeja turnīrs "Olaines Sporta centra kauss 2019" Olaines slidotavā

Spēļu grafiks:  
www.olainessports.lv Hokeja turnīrs "Olaines Sporta centra kauss veterāniem 2019" Olaines slidotavā

IZGLĪTĪBA

14.11. plkst. 18.00 Lekcija "Slēptais un nezināmais par Kārli Ulmani" (lektors – rakstnieks Jānis Ūdris) Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Novembrī  Ekskursijas pa Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutu  
(iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 22057669) Jelgavas ielā 5

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

Jauniešu deju kolektīvu "Ka-
lējs" 2013. gada 3. oktobrī di-
bināja tā mākslinieciskais va-
dītājs Mārcis Zeibots, un tieši 
šogad kolektīvam apritējuši 
pieci gadi. 24. novembrī plkst. 
18.00 Jaunolaines Kultūras 
namā jubileja tiks atzīmēta ar 
skaistu koncertu kopā ar draugu 
kolektīviem no Rīgas un Baus-
kas. 
Repertuārā ir iekļautas ne tikai 
mūsdienu horeogrāfu radītās 
dejas, bet arī vecmeistaru darbi, 
piemēram, visiem labi zināmā 
Harija Sūnas "Audēju deja" un 
"Pie Daugavas". "Kalējs" izde-
jos arī dejas, kuras mūsdienās 
tik bieži vairs netiek dejotas, 
piemēram, Harija Sūnas "Es 
biju māmiņai viena pati meiti-
ņa", Irēnas Strodes "Dižā deja" 
un citas. Tieši tas padara šo 
koncertu tik īpašu, jo uzsvars 
tiek likts uz klasiskām, laika 
gaitā nezūdošām dejām. 
Gatavošanās periods sākās jau 
pagājušās sezonas izskaņā, 
kad dejotāji paralēli gatavo-
jās XXVI Vispārējiem latviešu 
dziesmu un XVI deju svētkiem, 
kuros kolektīvs piedalījās pir-

mo reizi. Pēc svētkiem "Kalējs" 
devās nieka trīs nedēļu atpūtā, 
lai jau 3. augustā aktīvi turpinā-
tu gatavoties gaidāmajam piecu 
gadu jubilejas koncertam. 
Plānotais koncerta ilgums ir  
90 minūtes, proti, tas nebūs trīs 
stundu pasākums, kurā ir grūti 
nosēdēt, tāpēc laipni gaidīti ir 
gan gados jauni, gan arī vecāki 
skatītāji. Tāpat ir nopietni pie-
domāts pie scenārija, skatuves 
noformējuma, kas top sadarbī-
bā ar mākslinieci Maiju Gobu, 
un citām organizatoriskām un 

vizuālām niansēm, kuras bū-
tiski ietekmē kopējo koncerta 
noskaņu. 

Biļetes uz koncertu iespējams 
iegādāties Jaunolaines Kultū-
ras namā darba dienās no plkst. 
10.00 līdz 21.00 (cena 2 eiro), 
taču jāņem vērā, ka skatītāju 
pieprasījums ir liels un ir pa-
likušas mazāk nekā 40 biļetes, 
tāpēc interesentus aicinām pa-
steigties!

Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines Domes Vēstis". 
Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz epastu marite.ruja@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 67146026, 27838129.

Pasākumi Olaines novadā novembrī

Lasi
jaunumus
arī šeit

www.facebook.com/OlainesNovadaPasvaldiba
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