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17. septembrī Olaines nova
da pašvaldībā iepazīša

nās vizītes ietvaros viesojās Ķī
nas Tautas Republikas Candžou 
pilsētas vadības un Mazo un 
vidējo uzņēmumu sadarbības 
zonas pārstāvji. Vizīti organizēja 
Latvijas Tirdzniecības un rūpnie
cības kamera, un tās mērķis bija 
abu industriālo pilsētu vadītāju 
tikšanās, iepazīšanās ar Olaines 
novadu un pārrunas par iespēja
mās sadarbības veidošanu kādā 
no jomām nākotnē.
Candžou pilsētai ir spēcīga rūp

nieciskā bāze, kā arī tā ir nozī
mīga jauna industriāla pilsēta 
Bohai Rimas reģionā. Tā ir vei
cinājusi tādas vadošās nozares 
kā automobiļu un to detaļu ra
žošana, iekārtu ražošana, naftas 
ķīmijas rūpniecība, cauruļvadu 
iekārtu ražošana, tekstilrūpnie
cība un apģērbu ražošana, pār
tikas pārstrāde utt. 

Candžou ir 18 industriālie par
ki provinču līmenī un augstāk, 
starp kuriem ir valsts līmeņa at
tīstības zona. Candžou ir nodibi

nājusi labas attiecības ar vairā
kām augstskolām un koledžām, 
tostarp Eiropas Savienības da
lībvalstīs.

Vizītes laikā viesus iepazīstināja 
ar uzņēmumiem SIA "Olainmed" 
un AS "Olainfarm". Par iespēja
mo sadarbību abu pilsētu star
pā tiks lemts nākotnē, izvērtē
jot visus sadarbības aspektus. 
Olaines novada pašvaldības un 
uzņēmēju pārstāvji saņēma ielū
gumus apmeklēt Candžou pilsē
tu šī gada novembrī. 

Olaines novada pašvaldības 
pārstāvji – priekšsēdētā

ja otrais vietnieks Aleksandrs 
Čmiļš, priekšsēdētāja padom
nieks Kristaps Kauliņš un jaunat
nes lietu speciāliste Agnese Kal
niņa – no 16. līdz 18. septembrim 
bija devušies vizītē uz Zviedrijas 
pilsētu Karlskogu ar mērķi stipri
nāt partnerattiecības un meklēt 
turpmākās sadarbības virzienus. 
Vizītē piedalījās arī Karlskogas 
sadraudzības pilsētu pārstāvji 
no ASV, Islandes un Krievijas.

Vizītes laikā notika tikšanās ar 
Karlskogas domes vadību un 

pašvaldības administrācijas pār
stāvjiem. Tika pārrunāta situā
cija pašvaldībās un to attīstība, 
kā arī pārstāvji tika iepazīstināti 
ar labās prakses piemēriem un 
īstenotajiem projektiem. Katrai 
no pašvaldībām bija iespēja at
rast savstarpēji aktuālas tēmas. 
Tā kā Olaines novada pašvaldī
ba šobrīd aktīvi strādā gan pie 
jaunas pirmsskolas izglītības ies
tādes izveides, gan pie Olaines 
Mūzikas un mākslas skolas un 
pilsētas bibliotēkas projektēša
nas, gan pie veloinfrastruktūras 
uzlabošanas, gan plāno atkritu
mu apsaimniekošanas attīstību 

novadā turpmākajiem gadiem, 
Karlskogā tika apmeklēti tādi 
objekti kā mūzikas un mākslas 
skola, bibliotēka, apskatīta ri
teņu novietne pilsētā, pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāde un 
apsaimniekošanas uzņēmums.

Ņemot vērā Karlskogas pašvaldī
bas labo praksi vairākos Olaines 
novada pašvaldībai nozīmīgos 
jautājumus un abpusēju vēlmi 
sadarboties, paredzams, ka paš
valdības nākotnē veidos daudz 
ciešāku sadarbību kopīgu jau
tājumu risināšanā un pieredzes 
apmaiņā. 
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Latvijā

30. augustā Rīgas pilī noti
ka ikgadējā Ata Kronval

da balvas pasniegšana skolām, 
kuru audzēkņi guvuši augstākos 
sasniegumus attiecīgā mācību 
gada mācību priekšmetu valsts 
un atklātajās olimpiādēs, skolē
nu valsts zinātniski pētniecisko 
darbu konferencē un valsts mē
roga konkursos.

Jau ceturto gadu Ata Kronvalda 
fonds veido Zvaigžņu reitingu, 
kurā tiek ņemti vērā skolēnu 
sasniegumi dažāda veida starp
tautiskajās olimpiādēs gada 
griezumā. Šī gada Zvaigžņu rei
tingā izvērtētas skolas pēc sko
lēnu iegūtajām godalgotajām 
vietām un atzinībām starptau
tiskajās mācību olimpiādēs no 
2018. gada 1. jūnija līdz 2019. 
gada 1. jūnijam. 

Olaines 1. vidusskola Zvaigžņu 
reitingā šogad ierindojās 3. vie
tā, pateicoties Vaira Stramkaļa 
un Kārļa Eiduka gūtajiem panā
kumiem 1. starptautiskajā eko
nomikas olimpiādē, kas notika 
Maskavā 2018. gadā no 14. līdz 
21. septembrim. Vairis Stramka
lis saņēma zelta medaļu, Kārlis 
Eiduks – bronzas medaļu. Jau
niešu sniegums ļāva skolai ie
rindoties 3. vietā aiz Rīgas Valsts  
1. ģimnāzijas un Rīgas Tehniskās 
universitātes Inženierzinātņu vi
dusskolas. 
Balvas pasniedza Ata Kronvalda 
fonda prezidents Henriks Da
nusēvičs un Latvijas Valsts pre
zidents Egils Levits. Pasākumā 
piedalījās direktora vietniece 
Ruta Ličāgina un ekonomikas 
skolotāja Brigita Eltermane. 

Avots: www.o1vsk.lv

Olaines 1. vidusskola Zvaigžņu 
reitingā ierindojusies 3. vietā

Pozitīvā
atmosfērā baudījām
"Dzērveņu festivāla"
kulmināciju, tostarp

sveicām 94 mūsu novada 
jaundzimušos! Paldies visiem, 

kas bija kopā ar mums
Mežaparkā!
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"Ja nekustināsim pedāļus, 
dzīves velosipēds ne

kustēsies. Tāds ir manas dzīves 
moto," – Latvijas Bibliotekāru 
biedrības tīmekļvietnē saka 
biedrības Bērnu un skolu bib
liotēku sekcijas vadītāja, Olai
nes 1.  vidusskolas bibliotekāre 
Aija Jankava. Rakstā viņa dalās 
iespaidos par pasaules bibliote
kārus vienojošu ikgadēju pasā
kumu – "Cycling for Libraries". 
Bibliotekāri tā ietvaros ik gadu 
tiekas kādā no valstīm, kur ar ve
losipēdiem apbraukā desmitiem 
bibliotēku – klausās pieredzes 
stāstos, apspriežas, "tīklojas" un 
tā veido katrs savu ideālo bib
liotēku. Vispirms jau domās un 
iecerēs, kuras vēlāk cenšas rea
lizēt katrs savā valstī un pilsētā. 
Olainei nudien ir paveicies – Aija 
Jankava ir viena no šiem, ar bib
liotēku būšanu apsēstajiem, un 
viņas daudzie iespaidi ir iemie
soti izcili mūsdienīgā bibliotēkā 
1. vidusskolas trešajā stāvā. 

Vai uz šo bibliotēku var nākt 
jebkurš apmeklētājs?
Jā, šī ir publiski pieejama bib
liotēka. Vienīgi jāņem vērā, ka 
starpbrīžos te mēdz būt troks
nis, jo bibliotēka jauniešiem ir 
ļoti iecienīta vieta, kur pavadīt 
brīvo laiku. Pēcpusdienās ir klu
sāk, tad mēs regulāri rīkojam 
pasākumus, kas nav tieši saistīti 
ar skolu. 

Kā vispār nonācāt līdz 
bibliotēku pasaulei?
Sākums droši vien meklējams 
bērnībā, aizrautīgā grāmatu 
lasīšanā. Es biju no tiem, kuri 
lasa visu pēc kārtas. Pirmā cie
šā saskarsme ar bibliotēku bija 
pusaudža gados, kad klases 
audzinātāja mūs, tādu bariņu 
meiteņu, aizveda uz pilsētas 
bibliotēku, tagadējo Olaines 
bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļu. Tur es iepazinu ilgga
dējo bibliotēkas vadītāju Natā
liju Gēreni – cilvēku, kas atstāja 
uz mani lielu iespaidu. Viņu no 
sirds interesēja grāmatas, viņa 
par tām runāja, dalījās, runāja 
arī par daudzām citām lietām. 
Tajos gados tas bija gana nepa
rasti un aizraujoši. Mēs sākām iet 
uz bibliotēku regulāri, palīdzē
jām kārtot grāmatas, vēlāk pat 
sākām apkalpot lasītājus, savus 
vienaudžus. 1984. gada laikraks
tā "Darba Balss" bija pat publi
cēts raksts par Olaines jaunajām 

bibliotekārēm. Tiesa, tajā laikā 
nedomāju, ka reiz varētu strādāt 
par bibliotekāri. Priekšstats par 
šo profesiju nekāds vilinošais 
nebija: īgna tantiņa ar acenēm 
raga ietvarā, kas dienas aizvada, 
tamborējot un pa retam izsnie
dzot kādu sējumu. Šis greizais 
stereotips ir mainījies, taču pavi
sam izskausts vēl nav.

Kāds ir mūsdienīgs 
bibliotekārs?
Ņemot vērā, ka esmu Bibliote
kāru biedrības Bērnu un skolu 
bibliotēku sekcijas vadītāja, es 
diezgan daudz braucu un vēro
ju, kā mainās bibliotēkas. Un tās 
nudien mainās – kļūst pieeja
mākas, cilvēkam draudzīgākas, 
"dzīvākas". Bet labs bibliotekārs 
ir aktīvs, atvērts un noteikti arī 
cilvēks ar iniciatīvu. Kultūras dar
binieks, daudzviet, iespējams, 
vienīgais.
Mani interesē šis jautājums arī 
plašākā kontekstā, saistībā ar 
telpu arhitektūru un dizainu. 
Jautājums, kā cilvēks jūtas bib
liotēkā, muzejā, jebkur. Tas tiek 
zinātniski pētīts, un šo informā
ciju visā pasaulē liek lietā, pro
jektējot publisko telpu. Videi 
taču ir milzīga nozīme, tā mūs 
ietekmē katru dienu, ik brīdi. 
Reiz man bija iespēja piedalīties 
šim jautājumam veltītās mācī
bās Portugālē, kur britu muzeju 

kurators, profesors un inovators 
Deivids Povels mūs iepazīstināja 
ar Lisabonas muzejiem. Ar vienu 
mērķi – mēģināt definēt to īpašo 
sajūtu, kas padara muzeju inte
resantu, "lietojamu", dzīvu. To es 
esmu centusies ielikt šeit, manas 
skolas bibliotēkā.

Šī ir arī Jūsu skola?
Jā, esmu 1989. gada absolvente, 
un tagadējais skolas direktors 
Jāzeps Volāns bija manas klases 
audzinātājs vidusskolā. Te nu 

mēs atkal satiekamies. Direk
tora uzticēšanās, ambīcijas un 
izcilība ir mans profesionālais 
balsts. Skolas bibliotēkā sāku 
strādāt 2002. gadā, kad atsaucos 
uz darba sludinājumu "Dienā". 
Atceros, kā te ienācu, un sajūta 
bija – kādu es šo bibliotēku re
dzēju savos skolas gados, tāda 
tā arī palikusi. Viena liela telpa 
ar plauktiem, durvīm priekšā 
galds, pie kura izsniedz grāma
tas.

Pirms tam biju padomju laikos 
slavenās Mākslas bibliotēkas 
darbiniece, kur nonācu teju vai 
nejauši. Mācījos Kultūras darbi
nieku tehnikumā par režisori, 
un diplomdarbs man bija rakst
nieka Jāņa Liepiņa autorvakara 
sarīkošana. Tas notika Mākslas 
darbinieku namā, kur tolaik at
radās arī Mākslas bibliotēka. Un 
sagadījās tā, ka man piedāvāja 
bibliotēkā darbu. Bibliotēkas 
ilggadējā vadītāja Ilze Kalniņa, 
arī olainiete, savulaik Olaines 
pilsētas bibliotēkas pirmā vadī
tāja, bija izcila darbaudzinātāja. 
Sāku strādāt pilnīgā juku laikā –  
1991.  gada augustā, kad visa 
pasaule ar aizturētu elpu seko
ja līdzi notikumiem Maskavā, 
valsts apvērsumam jeb pučam, 
kas beidzās ar PSRS sabrukumu 
gada nogalē.

Kā nonācāt līdz vīzijai par 
bibliotēku, kādu mēs to 
redzam šodien?
Kopā ar kolēģi Indaru Šabovicu 
atrotījām piedurknes un ķērā

mies pie pirmajām pārmaiņām, 
vispirms jau izveidojot brīvpie
ejas krājumu. Atbalsts attīstībai 
un pārmaiņām mums bija gan 
skolas, gan pilsētas vadības lī
menī, jo gandrīz visi, ar ko runā
jam, taču ir šīs skolas absolven
ti. Tā nav viena no abstraktām 
mācību iestādēm lielpilsētā, tā 
ir mūsu skola. Un šis piederības 
tīkls – savējie – plašākā kontek
stā ir ļoti motivējošs apstāklis, 

lai attīstītu to vai citu jomu. Otr
kārt, Pierīgas pašvaldībās ir bijis 
un ir jūtams zināms sacensības 
gars, un kāpēc gan mums nepa
mēģināt būt labākajiem, izvei
dojot izcilu skolas bibliotēku? Tā 
nu pamazām nonācām līdz pro
jektam, kas paredzēja faktiski 
jaunas bibliotēkas izveidi divos 
līmeņos – pirmajā ir agrākās bib
liotēkas stāvs, otrajā kādreiz bija 
militārais kabinets un šautuve.
Jā, tas nenotika uzreiz, vienā vai 
divos gados, un labi vien ir. Jo, 
kad es sāku piedalīties pasaules 
bibliotekāru kustībā "Cycling 
for Libraries" un ik gadu kopī
gā velobraucienā apmeklēju 
desmitiem bibliotēku dažādās 
pasaules malās, manī nostipri

nājās vīzija un pārliecība, kādai 
ir jābūt bibliotēkai. Šī Somijā aiz
sāktā bibliotekāru kustība, kurā 
es piedalos jau septiņus gadus, 
ir bagātinoša, dzīva pieredze, 
kurā uzzini daudz jauna un vei
do profesionālo kontaktu tīklu. 
Tāds dzīvs feisbuks uz riteņiem.

Kāda bija galvenā atziņa 
pēc daudzo bibliotēku 
apmeklēšanas?
Galvenā atziņa – bibliotēka, 
muzejs vai kultūras centrs ir tās 
"bākas", kas piesaista cilvēkus 
pilsētām un rada pievienoto vēr
tību. Tāpēc ir jātiecas uz izcilību 
it visā. Piemēram, vienā no šiem 
velobraucieniem mēs viesojā
mies nelielā Francijas pilsētā, ku
ras mērs pilsētas bibliotēku bija 
aicinājis projektēt vienu no pa
saulē slavenākajām arhitektēm –  
Zahu Hadidu. Šāda pieredze 
maina priekšstatu un domāša
nu. Veidoju šīs bibliotēkas kon
cepciju jau ar gluži jaunu skatu 
un esmu laimīga, ka bibliotēkas 
pārbūves projekts nenotika 
pirms šiem braucieniem.

Kā vērtējat Olaines attīstību, 
ko novēlat savam novadam?
Esmu Olaines patriote – šajā no
vadā dzīvoju, te esmu dzimusi. 
Tāpēc no sirds priecājos par kat
ru sakopto ēku, parku vai citu 
publiskās vides objektu. Tas ir 
mūsu rokās, un lielā mērā tas ir 
attieksmes jautājums – vai nu 
mēs atjaunojam, uzbūvējam 
"ķeksīša pēc", lai varētu teikt, 
ka skolā ir bibliotēka, vai arī pa
cenšamies to izdarīt izcili. Labāk 
nekā kaimiņu pilsētā vai pat 
kaimiņvalstī. Mans vēlējums un 
cerība ir izcilas Olaines pilsētas 
publiskās bibliotēkas izveide ra
došā kvartāla ietvaros, kur tiktu 
apvienotas dažādas kultūras in
stitūcijas. Esmu pārliecināta, ka 
šādas lietas maina piederības 
sajūtu pilsētai, padara to par "sa
vējo" arī tiem, kuri te nav dzimu
ši un dzīvo salīdzinoši nesen. Tas 
prasa pozitīvu proaktivitāti un 
ieinteresētību tajā, ko esi uzņē
mies darīt. 

Uz dzīves velosipēda – bibliotēkā

Bibliotēka, muzejs 
vai kultūras centrs 
ir tās "bākas", 
kas piesaista 
cilvēkus pilsētām 
un rada pievienoto 
vērtību. 

Intervija: atmiņas, vēsture, aktualitātes

Pirms trim gadiem renovētā Olaines 1. vidusskolas bibliotēka ir paraugs – tam, ko var panākt savas nozares un 
pilsētas patriots un kā mainās piederības sajūta pilsētai, kurā veidojas mūsdienīga publiskā kultūras telpa.

OLAINES NOVA
D

A 
IEDZĪVOTĀJU STĀ

STI

 
 Olaines 1. vidusskolas bibliotēka
•	 Aktīvo	lietotāju	skaits,	2018.	g.:	1118
•	 Fizisko	apmeklējumu	kopskaits,	2018.	g.:	33	540
•	 Izsniegumu	kopskaits,	2018.	g.	(grāmatas	un	periodika):	14	922
•	 Būvniecības	gada	balvas	nominācija	2016.	gadā	 
(kategorijā	"Pārbūve")
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Ideja par ķiplokiem nāk no 
senčiem – par sava biznesa 

pirmsākumiem stāsta uzņēmu
ma "Ķiploku pasaule" dibinātāji 
Antra un Aigars Zeiliņi. Aigara 
vecvecāki ir bijuši lieli ķiploku 
cienītāji – audzējuši un pārstrā
dājuši tos pašu vajadzībām kā 
veselīgu un gardu piedevu ēdie
nam. Pēckrīzes laikā izveidotais 
ķiploku bizness astoņu gadu 
laikā ir krietni gājis plašumā – 
apskatīt ķiploku audzētavu un 
nobaudīt	 kādu	 no	 15	 produk
tu veidiem uz Uzvaras Līdumu 
gadā atbrauc ap trim tūkstošiem 
viesu.

Kā sākāt savu biznesu?
Iesākām pēckrīzes laikā, jo krīzes 
rezultātā paliku bez darba. Tad 
nu bija jādomā, ko darīt tālāk. 
Uzvaras Līdumā nopirkām ze
mesgabalu, kas tolaik bija mūsu 
dzīvesvietai Dalbē tuvākā no
pērkamā zeme, un tā viss sākās. 

Kāpēc pievērsāties tieši 
ķiplokiem?
Ieprecējos ķiploku cienītāju ģi
menē	 (smejas).	 Krīzes	 laikā	 ap
meklēju daudzus dažādus se
minārus, kur ķiploki tik daudz 
pieminēti kā attīstāms virziens, 
jo tolaik no Latvijas veikalu 
plauktiem mūsu pašu ķiploks 
bija pazudis. Mani šī niša ieinte
resēja, un uzreiz bija arī skaidrs 
tas, ka es negribu audzēt ķip
lokus vairumtirdzniecībai, bet 
gribu izveidot uz ķiploku bāzes 
savus produktus. 

Cik daudz ķiploku izaudzējat?
Ņemot vērā, ka te viss ir roku 
darbs – ar rokām stādām, ravē
jam, novācam un pārstrādājam –,  
mūsu maksimālais apjoms ir ap
tuveni pushektārs zemes. Tajā 
iestādām	 ap	 500	 kilogramiem	
ķiploku, novācam kādas divas 
tonnas. Nelielu daļu pārdodam, 

bet visu pārējo pārstrādājam 
vai izmantojam stādīšanai. Bet 
mūsu pirmie produkti bija ma
rinēti ķiploku ziedi un ķiploku 
pulveris. 

Kur uzzinājāt, kā ķiploku 
produkti jāgatavo?
Tā ir mūsu ģimenes recepte, 
saņemta mantojumā. Laika gai
tā daudzus jaunus produktus 
esmu izgudrojusi pati – bieži 
vien kādu izaudzētu kultūru pār
produkcijas dēļ, kad jāizdomā, 
ko vēl varētu iesākt, piemēram, 
ar tomātiem, avenēm vai burkā
niem. Jāuzsver – viss, ko izman
tojam produktu gatavošanā, ir 
pašu izaudzēts. Ģimenes ietva
ros top arī gatavo produktu no
formējums un mārketings – ar to 
palīdz abas mūsu meitas.

Kā Jūs raksturotu 
pieprasījumu – kas cilvēkiem 
garšo visvairāk?
Viens no pārsteigumiem man 
bija, cik liels ir aso piedevu pie
prasījums. Kad izveidojām pir
mo aso ķiploku produktu "Rīkļu 
rāvējs", izrādījās, ka daudziem 
tas nav gana ass. Tapa vēl asā
ka piedeva, un šiem abiem ir 
ļoti labs noiets. Šobrīd ejošā
kais produkts ir aveņu–ķiploku 
mērce. Šīs gan nav vēsturiskās 
receptes, bet pašu izveidotas 
salīdzinoši nesen. Šogad ir tapis 
arī jauns nepārtikas produkts – 
aromātisks un veselīgs ķiploku 
uzlējums pirts akmeņiem. 

Kurā gadalaikā ziemas 
ķiploku stāda, kad novāc?
Stādām aptuveni oktobra vidū –  
tad rīkojam talku, bet novāk
šanai raža ir gatava jūlijā. Tas ir 
krietni darbietilpīgāks process, 
tad algojam palīgus. Šogad sa
darbojamies ar Olaines cietuma 
Atkarīgo centru, mums nāk talkā 
brīvprātīgie. Piemēram, šodien 

notiek stādāmo ķiploku daivo
šana. Viss darba process notiek 
tepat, uz vietas. Pirms četriem 
gadiem te uzbūvējām šķūni, 
kas sākotnēji bija paredzēts kā 
tehnikas novietne, bet tad par 
mums parādījās ekskursantu in
terese. Tā nu šķūnis pārtapa par 
namu ekskursantu uzņemša
nai un degustāciju telpu. Tepat 
notiek arī ķiploku pārstrāde, ir 
izveidota speciāla noliktava pro

duktu glabāšanai, otrajā stāvā 
ķiplokus žāvējam. Nekādu ražo
šanas cehu mums nav, jo esam 
mājražotājs – produkti top te
pat, uz plīts. 

Un kā savu produktu 
pārdodat?
Pamatā tie ir dažādi tirdziņi un 
ekskursanti, kas atbrauc ciemos, 
nodegustē un tad nopērk. Otro 
gadu strādā interneta veikals. 

Lielveikalos mūsu produkta nav, 
jo tad būtu jānodrošina milzīgs 
ražošanas apjoms, kas jau vairs 
nav mājražošana, bet ražošana 
cehā. Jāsaka, visaktīvākais pār
došanas kanāls pēdējā laikā ir 
ekskursantu vizītes, jo brauc vie
si gan no Latvijas, gan Lietuvas. 
Ir tādas sestdienas, kad autobusi 
te brauc cits pēc cita visas die
nas garumā.

Kurā brīdī sapratāt, ka ar savu 
biznesa ideju esat trāpījuši, 
ka pēc ķiploku produktiem ir 
pieprasījums?
Pirmos divus gadus bija klu
sums, tad vēl kādus divus – salī
dzinoši neliela interese. Pēc tam 
gan bija brīdis, kad sapratām, – 
beidzot esam pamanīti. Pēdējā 
laikā esam lielās pārdomās par 
to, vai saglabājam esošo ģime
nes biznesa modeli, vai ejam 
plašumā un pārtopam jau par 
industriālu ražotāju. Neesam vēl 
īsti tam gatavi, apzinoties inves
tīciju apjomu, kas būtu jāiegul
da. Turklāt nevar jau zināt, vai 
ekonomikas attīstība un cilvēku 
pirktspēja turēsies labā līmenī 
arī pēc gada, diviem. Ja cilvēki 
tiktu pieņemti darbā, būtu pa
ņemts aizņēmums iekārtu ie
gādei, viss iedarbināts, un pēk
šņi… nepērk. Tas ir liels risks, kas 
jāņem vērā. Bet ideju par papla
šināšanos ir ļoti daudz, pietrūkst 
kapacitātes, lai tās realizētu.

Kā jūtaties kā paši sava 
biznesa saimnieki?
Jā, mēs abi ar vīru agrāk esam 
bijuši biroja darbinieki. Tagad 
izbaudām to, ka esam saimnie
ki paši sev. Protams, šis nereti ir 
darbs bez brīvdienām – no pa
vasara līdz rudenim viens darbs 
seko citam, un tāda pilnvērtīga 
atpūta ir iespējama vien ziemā. 
Nebūt ne viegla, bet mierīgāka 
ikdiena. Jūtamies labi. 

Ķiploku bizness Uzvaras Līdumā
Olaines novada uzņēmējs

Ar recepti mantojumā, krīzes motivēta, Zeiliņu ģimene izveido 
veiksmīgu mājražošanas uzņēmumu "Ķiploku pasaule".

PI
ER

ED
ZE

S UN VEIKSMES STĀSTI O
LAINES NOVADĀ 

Uzņēmums: "Ķiploku pasaule"
Saimnieki: Antra un Aigars Zeiliņi
Darbības joma: pārtikas produktu mājražošana
Daži produktu veidi: ķiploku pesto, marinēti ķiploki, 
aveņu–ķiploku mērce, ķiploku ledenes, marinēti 
ķiploku ziedi, tomāti želejā ar ķiplokiem, 
ķiploku sveces

•	 Pilsētā	 norit	 Veselības	 un	 Jel
gavas ielas asfalta seguma virs
kārtas atjaunošanas darbi. Tiek 
izbūvētas ceļa apmales, un at
sevišķās vietās tiek mainīta krus
tojuma konfigurācija, paplašinot 
vai samazinot tā rādiusu. Tādējā
di būs nodrošināta autobusiem 
ērtāka izbraukšana un "mierinā
ta" satiksme. Šo darbu ietvaros 

paredzēts izbūvēt četras jaunas 
gājēju pārejas Veselības, Jelga
vas, Zemgales un Zeiferta ielā. 
Paralēli tam notiek aku remonts 
Jelgavas ielā.

•	 Olaines	 stadionā	 tiek	 mainīts	
un remontēts skrejceļa segums 
300 m garumā, pagājušajā gadā 
segums tika atjaunots iepretim 
tribīnēm 100 m garumā.

•	 Olaines	Mežaparkā	tiek	atjau
notas atpūtas nojumes, tām tiks 
izbūvēts polikarbonāta jumts, 
lai nojumēs varētu patverties arī 
no nokrišņiem.

•	 Grēņu	ciemā	tiek	izbūvēts	ielu	
apgaismojums.

•	 Turpinās	Rūpnīcu	ielas	Olaines	
pilsētā rekonstrukcija.

•	 Turpinās	Sociālā	aprūpes	cen
tra	 (pansionāta)	 Zeiferta	 ielā	 8,	
Olainē, ēkas renovācija.

•	 Turpinās	 Zemgales	 un	 Zeifer
ta ielas krustojuma rekonstruk
cija – tiek izbūvēts transporta 
intensitātei un sastāvam piemē
rots rotācijas aplis, kas nodroši
nās daudz lēnāku un plūdenāku 
krustojuma izbraukšanu no jeb

kura virziena. Lūdzam autovadī
tājus ievērot ceļu satiksmes no
teikumus braukšanai rotācijas 
aplī, ātruma ierobežojumus un 
apstāšanās un stāvēšanas notei
kumus.

•	 Uzsākti	 telpu	 atjaunošanas	
darbi Zemgales ielā 33, Olainē 

Aktualitātes īsumā

Turpinājums 4. lpp.   
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(1.	 stāvs,	 bijušās	 Olaines	 Vēstu
res	 un	 mākslas	 muzeja	 telpas),	
kur pēc atjaunošanas atradīsies 
Sociālā dienesta darbinieki.

•	 Turpinās	 ūdenssaimniecības	
projekta	 Jaunolainē	 (tā	 sauca
majos	 Lubaušos)	 realizācija,	 kas	
paredzēta līdz 2020. gada bei
gām.

Izglītība

•	 Sākot	 ar	 7.	 oktobri,	 Olaines	
Vēstures un mākslas muzejs rīko 
muzejpedagoģiskās nodarbības 
"Ceļojums laikā, 1919. gads", kurā 
skolēni, aizceļojot uz 1919. gadu 
un daloties komandās, iejutīsies 
divu lielvaru – Latvijas armijas 
un Bermonta karaspēka – lomās, 
izmantojot atbilstošu ekipēju
mu, risinās dažādus uzdevumus, 
izveidos aizsargpozīcijas, do
sies izlūkos, veidos slēpņus, lai 
nodarbības beigās noskaidrotu 
vēsturisko uzvarētāju. Šī prog
ramma ir ieinteresējusi daudzas 
skolas, un uz muzejpedagoģisko 
nodarbību ieradīsies skolēni no 
Valmieras līdz pat Skrundai.

•	 23.	septembrī	Olaines	sākum
skolā Jaunolainē 4. klašu skolēni 
tikās ar Olaines novada domes 
priekšsēdētāja pirmo vietnieci 
Intu Purviņu, Olaines novada 
pašvaldības izpilddirektoru Ģir
tu Batragu un citiem pašvaldī
bas un tās iestāžu darbiniekiem 
neformālā diskusijā "Saldējums 
ar lielajiem". Tikšanās mērķis bija 
veidot neformālu dialogu starp 
bērniem un lēmumu pieņēmē
jiem.

Ideja par to, ka bērni varētu tik
ties ar lēmumu pieņēmējiem 
neformālā vidē, ir aizgūta no 
Zviedrijas, kur šādas diskusijas ir 
devušas iespēju bērnus jau pa
matskolas vecumā iepazīstināt 
ar pašvaldību un tās darbu. 

•	 Ar	pašpārvalžu	sadarbības	ap
mācībām uzsākta projekta "Saki 
JĀ pašpārvaldei" īstenošana.  
20. un 21. septembrī 17 jaunieši 
no Olaines 1. vidusskolas, Olai
nes 2. vidusskolas un RTU Olai
nes Tehnoloģiju koledžas devās 
kopīgā 24 stundu piedzīvojumā. 
Pēc pasākuma jaunieši uzsvēra, 
ka šādas apmācības ir ļoti vērtī
gas, jo nojauc barjeras, veicina 
sadarbību un saliedē pašpārval
des kolektīvu un pašpārvaldes 
savā starpā. 

Projektā skolu pašpārvaldēm 
paredzētas aktivitātes visa mācī
bu gada garumā: kopīgas apmā
cības, dažādu formu pasākumi 
un pieredzes apmaiņa skolēnu 
pašpārvaldēm, kā arī individu

ālais darbs ar katru no pašpār
valdēm, pašpārvalžu kodoliem 
un konsultantiem. Aktivitāšu 
mērķis ir radīt pieeju plānveidī
gai un regulārai Olaines novada 
skolu pašpārvalžu kapacitātes 
paaugstināšanai un sadarbībai.

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2019. gadam valsts budžeta 
finansējuma ietvaros.  
Aktivitāte tika realizēta projekta 
"Jaunatnes darbs jaudīgai 
Jaunolainei" ietvaros. Projekts 
īstenots Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2018. gadam 
valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.

Sabiedrība

•	 Sesto	 gadu	 Latvijā	 senioru	
kolektīvi pulcējās salidojumā 
"Pīlādzis". 21. septembrī Olai
nes novada biedrības "Pīlādzis" 
biedri devās uz Vecpiebalgu, 
kur senioru klubiņš "Pīlādzītis" 
sagaidīja draugus no Jaunolai
nes, Garkalnes, Aizkraukles, Kok
neses, Varakļāniem, Skrīveriem 
un Sējas, kopā 130 dalībnieki. 
Mājinieki piedāvāja ciemiņiem 
ekskursiju pa Vecpiebalgas īpa
šajām vietām – Vecpiebalgas Ev. 
lut. baznīcu, K. Skalbes muzeju 
"Saulrieti" un E. Dārziņa muzeju 
"Jāņaskola". Pēcpusdienā Vec
piebalgas Kultūras namā sali
dojuma dalībniekus uzrunāja 
Vecpiebalgas novada domes 
priekšsēdētājs Indriķis Putniņš, 
vēlot senioriem būt aktīviem un 
dzīvespriecīgiem, un varēja bau
dīt skaistu amatiermākslas ko

lektīvu koncertu. Pēc koncerta 
notika katra kolektīva sagatavo
tā prezentācija, tika prezentēts 
arī Olaines novads un biedrība 
"Pīlādzis", savukārt mūsu senio
ru deju grupa "Veldze" priecēja 
visus klātesošos ar savu sniegu
mu.

•	 Olaines	 Amatniecības	 un	
mākslas centrs aicina iedzīvo
tājus uz keramikas nodarbībām 
otrdienās un ceturtdienās no 
plkst. 13.00. Nodarbībās var 
ļauties savām prasmēm un fan
tāzijai. Vēl otrdienās plkst. 13.00 
centrā notiek veselīga uztu
ra pēcpusdienas profesionāla 
lektora vadībā – tiek gatavots 
ēdiens un stāstīts par veselīgu 
uzturu un produktiem. Šīs lek

cijas notiek projekta "Veselības 
veicināšanas un slimību profi
lakses pasākumi Olaines novada 
iedzīvotājiem no 2017. gada līdz 
2019. gadam" ietvaros.

Sports

	•	 Nozīmīgs	 notikums	 vasaras	
beigās bijis futbola klubam "AFA 
Olaine". Pirmo reizi kluba pastā
vēšanas laikā tā spēlētājs – Ro
lands	Bočs	(2003.	dz.	g.,	treneris	
Andrejs	 Kolidzejs)	 –	 parakstījis	
trīs gadu līgumu un pārgājis spē
lēt uz "TSG 1899 Hoffenheim" 
(Vācija).

Šis notikums ir ievērojams ne 
tikai mūsu futbola klubam, bet 
arī visai futbola saimei Latvijā. 
Rolands ir viens no retajiem spē
lētājiem Latvijā, kurš savā ve
cumā ir sasniedzis ko tādu. Tas 

Attīstība Olaines novadā
  Turpinājums no 3. lpp. 

Turpinājums 5. lpp.   

AS "Olaines ūdens un sil
tums" 2019./2020. gada 

apkures sezonu plāno sākt ok
tobra sākumā, šogad saglabājot 
līdzšinējo tarifu par piegādāto 
siltumenerģiju. Olaines pilsētā 
tiks	 piemērota	 cena	 46,45	 eiro	
par	 megavatstundu	 (bez	 PVN),	
kas ir viens no zemākajiem ta-
rifiem Latvijā. 
Galvenais kritērijs apkures pie
slēgšanai nav mainījies – tā ir 
diennakts gaisa vidējā tempera
tūra: ja tā trīs dienas pēc kārtas 
ir zemāka par +8 grādiem. Arī 
iedzīvotāji var izrādīt iniciatīvu, 
vēršoties pie apsaimniekotā
ja ar iesniegumu, kurā izteikts 
dzīvokļu īpašnieku kopības lē
mums	(50%	+	viena	balss).	
"Olaines ūdens un siltums" regu
lāri veic dzīvojamo māju siltum
mezglu profilaktisko apkopi,  
pirms apkures sezonas uzsāk
šanas ir veiktas visu dzīvojamo 
māju siltumapgādes sistēmu 
hidrauliskās pārbaudes, kuru lai
kā konstatētie defekti ir novēr
sti. Ja, sākoties apkures sezonai, 
dzīvokļu īpašnieki konstatē, ka 
radušās kādas tehniskas prob

lēmas un siltumapgāde netiek 
kvalitatīvi	 nodrošināta	 (piemē
ram,	 daļa	 radiatoru	 ir	 auksti),	
lūdzam informēt par to  AS 
"Olaines ūdens un siltums" Teh
nisko dienestu, zvanot pa tālr. 
67966335	(visu	diennakti).
AS "Olaines ūdens un siltums" 
ir iesniegusi Sabiedrisko pakal
pojumu regulēšanas komisijā 
siltumenerģijas apgādes pa
kalpojumu tarifu projektu, kas 
pagaidām ir vērtēšanas stadi
jā. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar 
pakalpojuma nodrošināšanai 
nepieciešamo prognozēto iz
maksu izmaiņām. Siltumenerģi
jas apgādes pakalpojumu tarifs 
ir bijis nemainīgs kopš 2014. 
gada, un šobrīd ir mainījusies 
attiecība starp pašu saražoto 
siltumenerģijas apjomu un ie
pirkto siltumenerģijas apjomu, 
iepirktajam apjomam pieaugot 
pēdējos gados. Ir arī palielinājies 
pamatlīdzekļu nolietojums, kas 
skaidrojams ar veiktajiem iegul
dījumiem siltumtīklu nomaiņā, 
kā arī tiek ņemti vērā inflācijas 
dati. 
Teksts: Ineta Valdmane

Apkures sezonu plānots sākt oktobrī 

Komersanta nosaukums 2019. gada septembris
EUR/MWh (bez PVN)

AS "Daugavpils siltumtīkli" 44,59	 
(no 1.10.2019. tarifs 48,44)

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	(tarifs SPRK vērtēšanā) 
SIA "Brocēnu siltums" 48,76 (tarifs SPRK vērtēšanā)
SIA "Kuldīgas siltumtīkli" 49,80 (tarifs SPRK vērtēšanā)
AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" 50,32
SIA "Madonas siltums" 50,68
SIA "Tukuma siltums" 51,37
AS "Balvu enerģija" 51,51
AS "Rīgas siltums" 51,90
AS "Rēzeknes siltumtīkli" 52,14	(tarifs SPRK vērtēšanā)
SIA "Bauskas siltums" 53,22
SIA "Jūrmalas siltums" 54,14	(tarifs SPRK vērtēšanā)
SIA "Jēkabpils siltums" 54,22
SIA "Salaspils siltums" 55,24
SIA "Preiļu saimnieks" 54,23
SIA "Fortum Jelgava" 54,28
SIA "Ventspils siltums" 54,90
SIA "Liepājas enerģija" 54,95
SIA	"Vidzemes	enerģija"	(Gulbene) 55,71
SIA "Limbažu siltums" 56,02
SIA "Saldus siltums" 56,86
SIA "Talsu bioenerģija" 57,09
SIA "Ķekavas nami" 57,85
SIA "Valmieras ūdens" 58,06
SIA	"SM	Energo"	(Smiltene) 58,31
SIA "Ādažu namsaimnieks" 59,06
SIA "Zeiferti" 60,30
SIA "Cēsu siltumtīkli" 60,58
SIA "WesemannSigulda" 60,92 (tarifs SPRK vērtēšanā)
SIA "Talsu namsaimnieks" 61,55
SIA "Baložu Komunālā saimniecība" 63,40 (tarifs SPRK vērtēšanā)
SIA "Vangažu namsaimnieks" 66,55
SIA "Saulkrastu komunālserviss" 69,98

Tabulā izmantoti SPRK pieejamie dati uz 26.09.2019.

Siltumenerģijas gala tarifi siltumapgādes komersantiem Latvijā

Olaines Amatniecības un mākslas centrs,
Zemgales	ielā	31	(pagrabstāvā),	tālr.	26415535
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Skolēnu nogādāšana 
uz skolu un atpakaļ*

Dati par 
izglītojamajiem

Telpas mācībām un
atbalsta personālam

Dome izglītības 
iestādēm novirzīja

Stipendijas un 
pabalsti

Ēdināšanas maksa 
Olaines novada 
izglītības iestādēs

Jaunais mācību gads (2019./2020.)

Olaines novada skolās mācības 
uzsāka 1801 izglītojamais.
2019./2020. mācību gadā ir 
179 pirmklasnieki
(Olaines	1.	vidusskolā	–	105, 
Olaines 2. vidusskolā – 74).
10. klasēs abās vidusskolās 
kopā ir 62 skolēni 
(Olaines	1.	vidusskolā	–	27, 
Olaines 2. vidusskolā – 35).

Iekārtotas telpas divām 
jaunām pirmsskolas  
grupām – Olaines  
2. vidusskolas sākumskolas 
korpusā	(Skolas	ielā	1,	Olainē)	
un bijušajās Olaines pagasta 
pārvaldes telpās  
(Meža	ielā	2,	Jaunolainē),	 
kurās pirmsskolas zinības apgūs 
48 mazie novadnieki.

Paplašinātas Olaines 
sākumskolas telpas Meža 
ielā 2, Jaunolainē, izbūvējot 
papildus trīs telpas atbalsta 
personālam sākumskolas 
vajadzībām	(divi	kabineti
logopēdiem un viens – 
psihologam),	kā arī telpas 
pirmsskolas grupai.

Septiņi pašvaldības izveidoti 
un apmaksāti skolēnu 
autobusu maršruti uz Olaines 
novada	skolām	(26	reisi	dienā).
Pašvaldības apmaksāta 
skolēnu braukšanas e-karte 
braukšanai sabiedriskajā 
transportā	(autobusā)	divas	
reizes dienā.
Pašvaldības līdzfinansējums 
transporta izdevumu 
kompensācijai 50% apmērā 
līdz tuvāk esošajai izglītības 
iestādei ārpus Olaines novada 
un atpakaļ; 100% apmērā līdz 
speciālajai izglītības iestādei; 
100% apmērā trūcīgo un 
 maznodrošināto ģimeņu 
bērniem.
Skolēnu nogādāšanai uz skolu 
un atpakaļ kopumā pašvaldības 
budžetā paredzēti 186 333 EUR. 

Pabalsts 75 EUR apmērā bērna 
apģērba iegādei daudzbērnu, 
trūcīgai vai maznodrošinātai 
ģimenei, kā arī aizbildņiem  
par katru bērnu, sākot no  
1. klases.** 
Kopā pašvaldības budžetā šim 
mērķim paredzēti 40 875 EUR.

Pašvaldība līdzfinansē 
sertificētas aukles 
pakalpojumu vidēji 20 
pirmsskolas vecuma bērniem 
(197,39 EUR mēnesī  katram 
bērnam)	un	104 pirmsskolas 
vecuma bērniem, kuri apmeklē 
privāto pirmsskolas  izglītības 
iestādi	(257,08 EUR mēnesī 
	katram	bērnam	1,5–4	gadu	
vecumā; 199,29 EUR mēnesī 
katram	bērnam	5–6	gadu	
vecumā).***

Vecāku maksa par bērnu 
ēdināšanas pakalpojumu no  
5.	līdz	12.	klasei	ir	0,55 EUR 
dienā, jo pašvaldība sedz 
atlikušo summu no pusdienu 
standarta izmaksām – 0,93 EUR 
dienā par katru bērnu. Kopā 
pašvaldības izmaksas  
ir 118 500 EUR gadā. 

Pašvaldība līdzfinansē 1,80 EUR  
dienā katram bērnam no 
pusdienu standarta izmaksām, 
līdz	ar	to	1.5–3	g.	v.	bērnu	
vecākiem ir jāmaksā tikai  
1,40 EUR dienā, bet 4–6 g. v. 
bērnu vecākiem – 1,70 EUR  
dienā. Pašvaldības 
līdzfinansējums kopā ir  
81 000 EUR gadā.

Daudzbērnu, trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm 
bērnu ēdināšana izglītības 
iestādēs ir bez maksas. 
Pašvaldība sedz ēdināšanas 
izmaksas 49 111,55 EUR 
apmērā gadā.**

Stipendijas vidusskolēniem 
(vienam	skolēnam	līdz	
300	EUR	gadā).

Olaines Mūzikas un mākslas 
skolā izglītības programmas 
mūzikā un mākslā apgūst 
218 audzēkņi. Iestāde piedāvā 
arī 17 interešu izglītības 
programmas.

Mācību grāmatu un darba 
burtnīcu iegādei 63 799 EUR.

Katrai klasei 215 EUR 
mācību ekskursijai 
(transportam	un	ieejas	biļetēm;	
kopā 16 185	EUR).

1000 EUR katrai pirmsskolas 
grupiņai mācību procesam un 
rotaļu materiāli tehniskās bāzes 
nodrošinājumam; 
kopā 46 000 EUR gadā.

Olaines 1. vidusskolā – 
1015 izglītojamie, no tiem 
Olaines sākumskolā 
Jaunolainē – 156.
Olaines 2. vidusskolā – 
786 izglītojamie.

Olaines novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības 
iestādes apmeklē 843 audzēkņi: 
SPII "Ābelīte" – 121 bērns,
PII "Magonīte" – 261 bērns,
PII "Dzērvenīte" – 183 bērni,
PII "Zīle" – 278 bērni. 

ABC

720 Olaines novadā deklarētie 
bērni apmeklē izglītības 
iestādes	(skolu	vai	pirmsskolas	
izglītības	iestādi)	ārpus	Olaines	
novada	teritorijas	(piem.,	
Ķekavā,	Rīgā,	Jelgavā	u.	c.),	līdz	
ar to Olaines novada pašvaldība 
maksā citām pašvaldībām 
par izglītības pakalpojumiem 
aptuveni	555	000	EUR	gadā.

* Saistošie noteikumi Nr. 139  
"Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem lauku teritorijā 
dzīvojošiem vispārizglītojošo 
izglītības iestāžu izglītojamajiem 
Olaines novadā" 

**  Saistošie noteikumi  
Nr.	SN15/2017	"Par	materiālās	
palīdzības pabalstiem Olaines 
novadā". Saistošie noteikumi Nr. 
SN14/2017 "Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu un par 
sociālajiem pabalstiem Olaines 
novadā"

*** Saistošie noteikumi Nr. SN1/2018 
"Olaines novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 
funkcijas īstenošanas kārtība"

Dati uz 2019. gada 3. septembri.

SKOLA

  Turpinājums no 4. lpp. 

pierāda, ka ieguldītais sportista, 
trenera, kluba un vecāku darbs 
ir bijis tā vērts, lai šodien savas 
prasmes jaunais sportists varētu 
turpināt attīstīt vienā no labāka
jām futbola akadēmijām Vācijā. 
Lai veicas!

•	 No	 20.	 līdz	 22.	 septembrim	
Olainē norisinājās starptautis
kais boksa turnīrs "Olaines kauss 
2019". Uz sacensībām ieradās 
vairāk nekā 100 bokseru no Krie
vijas, Vācijas, Izraēlas, Polijas, 
Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas 
un Latvijas. Šajā turnīrā varēja 
redzēt Eiropas čempionātu un 
daudzu starptautisku turnīru 
uzvarētājus, kā arī jaunus dalīb
niekus, kuri spēra savus pirmos 
soļus lielajā sportā. 

Pirmo vietu starp komandām 
ieņēma Latvijas komanda. Zel
ta medaļu un kausus izcīnīja 
Gatis	Muraško	 (Olaine),	 Dmitrijs	
Klimovs	 (Olaine),	Andris	 Bartke
vičs	 (Olaine),	 Jevgeņijs	 Mand
rika	 (Olaine),	 Timurs	 Hariulins	
(Jēkabpils),	 Danila	 Zagorskis	
(Jēkabpils),	 Sergejs	 Marčenko	
(Rīga),	 Nikolina	 Boke	 (Rīga),	 Ru
dens	Koblens	(Rīga),	Aleksandrs	
Sarts	 (Liepāja),	 Renāts	 Šarovs	
(Rīga),	 Elvis	 Veisbergs	 (Saldus)	
un	Ričards	Kleinbergs	(Jelgava).	

•	 Jau	 pirmajā	 skolas	 nedēļā	
atsākās Olaines Sporta centra 
bērnu šaha pulciņa četru posmu 
čempionāts. Šoreiz posmā pie
dalījās 24 dalībnieki, no kuriem 
lielākajai daļai jau uzkrāta laba 
sacensību pieredze. Reitinga lī
deris Tomass Sigats, kuru bija ie
rasts redzēt turnīru tabulu pašā 
augšgalā, šoreiz pēc negaidīta 
zaudējuma otrajā kārtā vairs 
nevarēja uzrādīt savu labāko 
sniegumu. Savukārt uz atbrīvo
to tabulas pirmo vietu jau no 
pirmās kārtas pārliecinoši kāpa 
Adrians Broks, uzvarot visās sep
tiņās spēlēs. Aiz Adriana otrais 
palika Daniils Aleksejevs, kam 
sekoja trīs meitenes – trešā vieta 
visā turnīrā un labākās meitenes 
kauss pelnīti tika Marijai Vaiču
kai, kura pēdējā kārtā Daniilam 
sagādāja otro zaudējumu. Aiz 
Marijas nākamā ar ļoti uzteica
mu sniegumu bija Nikola Danie
la Liepiņa, un pēc ilgāka laika ļoti 
labi nospēlēja Aiga Gansone. 
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•	 Noteikt	ēdināšanas	pakalpojumu	
(kopgalda)	maksu	Olaines	1.	vidusskolā,	
tai skaitā Olaines 1. vidusskolas 
struktūrvienībā "Olaines sākumskola", un 
Olaines 2. vidusskolā:

 1.–4. klases skolēna ēdināšanai  
1,42 eiro/dienā par vienas dienas 
ēdienkarti no valsts mērķdotācijas 
līdzekļiem;

-	 5.–12.	klases	skolēniem	1,48	eiro/dienā	
par vienas dienas ēdienkarti, tai skaitā 
bērna	vecāku	maksa	dienā	–	0,55	eiro;

-	 5–6	gadus	veco	izglītojamo	grupai	par	
trīsreizēju ēdināšanas pakalpojumu 
2,80	eiro/dienā,	tai	skaitā	5–6	gadus	
veca bērna vecāku maksa dienā –  
1,60 eiro;

 1.–4. klases pagarinātās dienas grupas 
skolēniem	0,65	eiro/dienā	par	vienu	
launaga porciju.

Apmaksāt Olaines 1. vidusskolas un 
Olaines 2. vidusskolas skolēniem, 
kuri saņem ēdināšanas pakalpojumu 
(kopgaldu),	no	domes	apstiprinātās	
ēdināšanas pakalpojumu maksas no 
p/a "Olaines Sociālais dienests" budžeta 
līdzekļiem:

 Olaines 1. vidusskolas un Olaines  
2.	vidusskolas	5.–12.	klašu	skolēniem	
dienā par vienas dienas ēdienkarti  
0,93 eiro;

 Olaines 1. vidusskolas un Olaines  
2.	vidusskolas	5–6	gadus	veco	
izglītojamo grupai par trīsreizēju 
ēdināšanas pakalpojumu dienā 1,20 eiro.

Lēmums stājas spēkā 2019. gada  
1. septembrī.

•	 Akceptēt	Olaines	novada	
bāriņtiesas priekšsēdētājas ziņojumu 
"Olaines novada bāriņtiesas pārskats 
(01.10.2014.–01.08.2019.)".	Ievēlēt	Irēnu	
Vilneri par Olaines novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāju uz bāriņtiesas pilnvaru 
laiku no 2019. gada 30. septembra 
līdz 2024. gada 29. septembrim. 
Ievēlēt Niāru Zālīti par Olaines 
novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietnieci uz bāriņtiesas pilnvaru laiku 
no 2019. gada 30. septembra līdz 
2024. gada 29. septembrim. Ievēlēt 
Diānu Spundi un Olgu Šķerbergu par 
Olaines novada bāriņtiesas locekli ar 
mēnešalgu uz bāriņtiesas pilnvaru 
laiku no 2019. gada 30. septembra līdz 
2024. gada 29. septembrim. Ievēlēt 
Daci Lasmani par Olaines novada 
bāriņtiesas locekli ar stundas apmaksas 
likmi uz bāriņtiesas pilnvaru laiku 
no 2019. gada 30. septembra līdz 
2024. gada 29. septembrim. Noteikt 
Olaines novada bāriņtiesas trīs locekļu 
vēlēšanas	2019.	gada	25.	septembrī.	
Uzdot izpilddirektoram līdz 2019. gada 
16. septembrim organizēt atklātu 
pretendentu konkursu uz Olaines 
novada bāriņtiesas trīs locekļu amatiem 
ar stundas apmaksas likmi.

•	 Piešķirt	braukšanas	izdevumu	
kompensāciju deviņām personām, kuras 
apmeklē speciālās izglītības iestādes.

•	 Izdarīt	Olaines	novada	domes	
2019. gada 30. janvāra sēdes lēmuma 
"Par Olaines novada pašvaldības 
administrācijas – iestādes "Olaines 
novada pašvaldība" darbinieku 
amata sarakstu un darba samaksas 
(mēnešalgas)	apstiprināšanu"	(1.	prot.,	
4.1.	p.)	pielikumā	Nr.	1	šādus	grozījumus:	
1)	mainīt	nodaļā	"Kanceleja"	(13.	ieraksts)	
amata "Apmeklētāju pieņemšanas un 
informācijas centra vadītājs" nosaukumu 
uz "Klientu apkalpošanas vadītājs";  
2)	papildināt	nodaļas	"Kanceleja"	amatu	
sarakstu ar amatu "Klientu apkalpošanas 
speciālists". Lēmums stājas spēkā  
2019. gada 29. augustā.

•	 Atbalstīt	DKS	"Tiltiņi"	projektu	
"Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības  
"Tiltiņi" iekšējo pievadceļu pie 
nekustamajiem īpašumiem 
rekonstrukcija" par kopējo summu 
9217,78 eiro ar pašvaldības 
līdzfinansējumu	6241,57	eiro.

•	 Atbalstīt	DKS	"Celtnieks"	
projektu "Dārzkopības kooperatīvās 
sabiedrības "Celtnieks" iekšējo 
pievadceļu pie nekustamajiem 
īpašumiem rekonstrukcija" par kopējo 
summu	18	901,57	eiro	ar	pašvaldības	
līdzfinansējumu	9450,78	eiro.

•	 Atbalstīt	DKS	"Gavana"	projektu	
"Dārzkopības sabiedrības "Gavana" 
koplietošanas iekšējo pievadceļu pie 
nekustamajiem īpašumiem izbūve" 
par kopējo summu 7162,20 eiro ar 
pašvaldības	līdzfinansējumu	3581,10	eiro.

•	 Atļaut	izvietot	Olaines	novada	
administratīvajā teritorijā Celtnieku ielā 
1A, Olainē, SIA "Pēterkoks" atkritumu 
apsaimniekošanas vietu.

•	 Atsavināt	publiskā	izsolē	pašvaldībai	
piederošo nekustamo īpašumu:  
1)	zemesgabalu	d/s	"Tulpes"	Nr.	44,	
Rājumos,	0,0645	ha	platībā;	2)	dzīvokļa	
īpašumu Rīgas ielā 87, Olainē.

•	 Atsavināt	dzīvokli	"Birznieki	2"-14	
Jaunolainē. 

•	 Ierakstīt	Rīgas	rajona	tiesas	
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 
dzīvokļa īpašumu "Birznieki 2"14 
Jaunolainē.

•	 Atzīt	2006.	gada	4.	janvāra	zemes	
nomas līguma nomas maksas parāda 
piedziņu no SIA "LAIN NET & CO" 
par neiespējamu. Uzdot Finanšu un 
grāmatvedības nodaļai norakstīt SIA 
"LAIN NET & CO" nomas maksas parādu 
un	uzkrājumus	895,57	eiro	apmērā,	kā	arī	
izslēgt no zembilances valsts nodevu un 
ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus 
139,04 eiro.

Olaines novada pašvaldības iestāde 
"Olaines Sporta centrs" izsludina pieteikšanos 
sporta organizatora amatam (uz	noteiktu	laiku)

 Prasības kandidātiem:
1. aktīva un uz attīstību vērsta personība;
2. vēlama augstākā izglītība;
3. vēlama darba pieredze līdzīgā amatā; 
4.	 amata	kompetencei	atbilstoša	vadības	pieredze	(cilvēkresursu	vadīšana,	

pasākumu	budžeta	plānošana,	pasākumu	plānošana	un	vadīšana);
5.	 valsts	valodas	zināšanas	mutvārdos	un	rakstiski	augstākajā	līmenī	

atbilstoši	Valsts	valodas	likuma	prasībām	(svešvalodu	prasme	tiks	
uzskatīta	par	priekšrocību);

6. precizitāte, labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
7. spēja racionāli organizēt savu darbu un uzņemties atbildību;
8. labas zināšanas darbā ar datoru;
9. B kategorijas autovadītāja apliecība.

 Galvenie amata pienākumi:
1. plānot un organizēt Olaines novada pašvaldības iestādes  

"Olaines Sporta centrs" rīkotos pasākumus;
2. koordinēt citu organizāciju rīkotos sporta pasākumus;
3. sastādīt Olaines novadā notiekošo sporta pasākumu gada  

un ikmēneša kalendāros plānus;
4. sagatavot ar aktivitāšu organizēšanu saistītu dokumentāciju  

(pasākumu	izdevumu	tāmes,	nolikumi,	spēļu	grafiki,	rezultātu	tabulas	
un	citi	līdzīgi	dokumenti);

5.	 organizēt	Olaines	novada	sportistu	dalību	dažāda	līmeņa	sporta	
sacensībās;

6. sagatavot informāciju par sporta pasākumiem un nodarbībām un 
publicēt to iestādes mājaslapā;

7. piedalīties iestādes budžeta plānošanā;
8. uzturēt kārtībā lietošanā saņemto iestādes inventāru;
9. pārstāvēt iestādi savas kompetences ietvaros attiecībās ar citām 

juridiskām vai fiziskām personām.

 Mēs piedāvājam:
1.    dinamisku un atbildīgu darbu;
2.    labus darba apstākļus un stabilu atalgojumu  

(1150,00	eiro	pirms	nodokļu	nomaksas);
3.    sociālās garantijas;
4.    veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.
    
CV, pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt 
Olaines Sporta centrā Zemgales ielā 33a vai nosūtīt pa pastu, vai nosūtīt 
uz epasta adresi sportacentrs@olaine.lv ar norādi "Sporta organizators". 
Pieteikumus gaidīsim līdz 2019. gada 9. oktobrim	(ieskaitot).

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei 
atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju, kuras laikā būs 
iespējams pārliecināties par pretendenta komunikācijas un prezentēšanas 
spējām, par latviešu valodas un svešvalodu zināšanām, par amata 
kompetencē esošo jautājumu pārzināšanu un vadīšanas pieredzi.

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (augusts)

Turpinājums 7. lpp.   

VAKANCE
JAUNA
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•	 Uzdot	Finanšu	un	grāmatvedības	
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
nekustamo īpašumu:

 zemesgabalu d/s "VEFBaloži" Nr. X, 
Medemciemā,	0,0557	ha	platībā;

 zemesgabalu d/s "Ziediņi", Jāņupē, 
0,0393 ha platībā;

 zemesgabalu d/s "Plakanciema Egles" 
Nr. Y, Vaivados, 0,0603 ha platībā;

 zemesgabalu d/s "VEFBaloži" Nr. Z, 
Medemciemā,	0,0456	ha	platībā;

 zemesgabalu d/s "Liepkalnes1" Nr. N, 
Jāņupē, 0,0607 ha platībā;

 zemesgabalu d/s "Ozollejas" Nr. K, 
Jāņupē, 0,0640 ha platībā;

 zemesgabalu d/s "Liepas" Nr. L, 
Jāņupē,	0,0605	ha	platībā;

 zemesgabalu d/s "ĀbeleO" Nr. P, 
Dāvos,	0,0584	ha	platībā;

 zemes starpgabalu "Komcelt" Stūnīšos 
0,0541	ha	platībā;

 zemesgabalu d/s "Mežsētu dārzs"  
Nr. R, Jāņupē, 0,0607 ha platībā;

 zemesgabalu d/s "ĀbeleO" Nr. F, 
Dāvos, 0,0647 ha platībā.

•	 Apstiprināt	ēku	(būvju)	
nekustamajam īpašumam "Mežziņi" 
Olaines pagastā funkcionāli 
nepieciešamo zemesgabala platību – 
1,5100	ha	un	robežas.

•	 Atļaut	sadalīt	nekustamā	īpašuma	
"J" zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu X un Y, izveidojot divus 
atsevišķus nekustamos īpašumus. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus: neapgūta ražošanas objektu 
apbūves	zeme	–	0,5587	ha;	zeme,	uz	
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, – 4,3600 ha.

•	 Mainīt	zemes	vienībai	"D"	Olaines	
pagastā NĪLM no koda 0101 "Zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība" 2,0000 ha platībai 
uz kodu 0101 "Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība" 
1,8500	ha	platībai	un	kodu	0601	
"Individuālo dzīvojamo māju apbūve" 
0,1500	ha	platībai.

•	 Atļaut	apvienot	nekustamā	īpašuma	
d/s "Bērziņi" Nr. X zemes vienību un 
nekustamā īpašuma "Bērziņi" Nr. Y 
zemes vienību viena nekustamā īpašuma 
sastāvā ar vienu zemes vienību un 
kopējo aptuveno platību 0,1163 ha. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi apvienotajai zemes vienībai – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve.

•	 Apstiprināt	trīs	zemes	ierīcības	
projektus: nekustamo īpašumu 

Olaines novada pašvaldības rīkotas

izsoles
Olaines novada pašvaldība publiskā izsolē atsavina 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemi):

•	 dārzkopības	sabiedrībā	"Druva"	Nr.	93/94, Jāņupē, Olaines pagastā, 
Olaines	novadā,	zemesgabala	kadastra	apzīmējums	8080	023	0808,	0,1158	ha	
platībā	(kadastra	numurs	8080	023	0808).	Izsoles	sākumcena	–	3200,00	eiro;	
izsoles solis – 100,00 eiro; drošības nauda – 320,00 eiro. Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Samaksas kārtība – 
viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro 
(tai	skaitā	PVN).	Dalībnieku	reģistrācija	tiek	pārtraukta	2019.	gada	7.	novembrī	
plkst. 12.00. Izsole notiks 2019. gada 12. novembrī plkst. 10.30 Olaines novada 
pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines 
novadā;

•	 dārzkopības	sabiedrībā	"Ostinieks"	Nr.	156, Stīpniekos, Olaines 
pagastā,	Olaines	novadā,	kadastra	apzīmējums	8080	019	0304,	0,0656	ha	
platībā	(kadastra	numurs	8080	019	0304).	Izsoles	sākumcena	–	2200,00	eiro;	
izsoles solis – 100,00 eiro; drošības nauda – 220,00 eiro. Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Samaksas kārtība – 
viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro. 
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019. gada 7. novembrī plkst. 12.00. 
Izsole notiks 2019. gada 12. novembrī plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības 
telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

Plašāka informācija par izsoles noteikumiem: www.olaine.lv/izsoles.

Autonomais ugunsgrēka detektors ir neliela ierīce, kas spēj konstatēt telpā 
izveidojušos	ugunsgrēka	faktorus	(dūmu	koncentrāciju,	siltumu)	un	par	
to ar 80 dB skaņas signālu brīdina mājokļa iemītniekus. Dūmu detektors 
ir nopērkams dažādās tirdzniecības vietās. Uz tā korpusa ir jābūt CE 
marķējumam un informācijai par detektora atbilstību Eiropas standartam 
EN 14604. Detektora uzstādīšana ir salīdzinoši vienkārša – to piestiprina pie 
griestiem ar komplektā pievienotām skrūvēm vai abpusējo līmlenti. Jāpiebilst, 
ka dzīvokļos jāuzstāda vismaz viens dūmu detektors, bet privātmājā tas 
jāuzstāda katrā ēkas stāvā. Savukārt ugunsdzēsības aparāts privātmājā 
lieti noderēs neliela ugunsgrēka dzēšanai tā aizdegšanās sākuma stadijā. 
Jāatceras, ka ugunsdzēsības aparātu drīkst izmantot tikai tad, ja dzēšana 
nedara draudus veselībai un dzīvībai. Ja notikusi ugunsnelaime – izvērtējiet 
situāciju un neapdraudiet sevi, bet nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas 
palīdzības izsaukumu numuru 112 un izsauciet ugunsdzēsējus glābējus!
Avots: www.vugd.gov.lv

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (augusts)

  Turpinājums no 6. lpp. "Rīts X/Y", "Rīts X" un "Rīts Y" zemes 
vienībām, nekustamā īpašuma "P" zemes 
vienībai, nekustamā īpašuma "Rīgas iela 
Z" zemes vienībai.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz Babītes novada pašvaldībai 
piederošajām SIA "Rīgas Apriņķa Avīze" 
1075	kapitāla	daļām.

•	 Ierādīt	vietu	A.	G.	sociālajā	istabā	
Zemgales ielā 31, Olainē.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz nekustamo īpašumu "Ezītis" Nr. X 
(Ezītī)	un	piekrist,	ka	L.	R.	iegūst	šo	zemi	
īpašumā.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	uz	
nekustamo īpašumu "Jāņupe2" Nr. X/Y 
(Jāņupē)	un	piekrist,	ka	K.	P.	iegūst	šo	
zemi īpašumā.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	uz	
nekustamo īpašumu "VEFBaloži" Nr. P 
(Medemciemā)	un	piekrist,	ka	J.	M.	iegūst	
šo zemi īpašumā.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz nekustamo īpašumu "Gavana" Nr. N 
(Stīpniekos)	un	piekrist,	ka	M.	S.	iegūst	šo	
zemi īpašumā.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz nekustamo īpašumu "Druva" Nr. K 
(Jāņupē)	un	piekrist,	ka	O.	V.	iegūst	šo	
zemi īpašumā.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	uz	
nekustamo īpašumu "Atlantika" Nr. D  
(Jāņupē)	un	piekrist,	ka	S.	K.	iegūst	šo	
zemi īpašumā.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz nekustamo īpašumu "Gavana" Nr. R 
(Stīpniekos)	un	piekrist,	ka	A.	P.	iegūst	šo	
zemi īpašumā.

•	 Atsavināt	zemesgabalu	dārzkopības	
sabiedrībā	"Atlantika"	Nr.	T	(Jāņupē),	
apstiprināt pirkuma maksu un noslēgt 
pirkuma līgumu ar zemes nomnieku.

•	 Atsavināt	zemesgabalu	dārzkopības	
sabiedrībā	"Ezītis"	Nr.	J	(Ezītī),	apstiprināt	
pirkuma maksu un noslēgt pirkuma 
līgumu ar zemes nomnieku.

•	 Atsavināt	zemesgabalu	dārzkopības	
sabiedrībā "Ieviņa99" Nr. B 
(Medemciemā),	apstiprināt	pirkuma	
maksu un noslēgt pirkuma līgumu ar 
zemes nomnieku.

•	 Atsavināt	zemesgabalu	dārzkopības	
sabiedrībā	"Stūnīši"	Nr.	G	(Stūnīšos),	
apstiprināt pirkuma maksu un noslēgt 
pirkuma līgumu ar zemes nomnieku.

•	 Atsavināt	zemesgabalu	dārzkopības	
sabiedrībā	"Ezītis	F"	(Ezītī),	apstiprināt	
pirkuma maksu un noslēgt pirkuma 
līgumu ar zemes nomnieku.

•	 Atsavināt	zemesgabalu	dārzkopības	
sabiedrībā	"Ābele	O"	Nr.	M	(Dāvos),	
apstiprināt pirkuma maksu un noslēgt 
pirkuma līgumu ar zemes nomnieku.

•	 Atsavināt	zemesgabalu	dārzkopības	
sabiedrībā	"Liepkalnes-1"	Nr.	A	(Jāņupē),	
apstiprināt pirkuma maksu un noslēgt 
pirkuma līgumu ar zemes nomnieku.

•	 Atsavināt	zemesgabalu	dārzkopības	
sabiedrībā	"Lībieši"	Nr.	C	(Jāņupē),	
apstiprināt pirkuma maksu un noslēgt 
pirkuma līgumu ar zemes nomnieku.

•	 Atsavināt	zemesgabalu	dārzkopības	
sabiedrībā	"Stars"	Nr.	Z	(Dāvos),	
apstiprināt pirkuma maksu un noslēgt 
pirkuma līgumu ar zemes nomnieku.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz nekustamo īpašumu "Ielieči2" Nr. S 
(Rājumos)	un	piekrist,	ka	J.	O.	iegūst	zemi	
īpašumā. 

Izglāb dzīvību – uzstādi 
dūmu detektoru!

Nākamā gada 1. janvārī stāsies spēkā nozīmīgas 
Ugunsdrošības	noteikumu	prasības	–	visos	mājokļos	(gan	
privātmājās,	gan	dzīvokļos)	ir	jābūt	uzstādītiem	autonomiem	
ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet 
privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.



8  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

Pasākumi Olaines novadā oktobrī
Sirsnīgi sveicam septembrī 
dzimušos novada jubilārus!
Novēlam labu veselību, 
enerģiju, sauli un sirdsmieru!

Dzimtsarakstu	nodaļā	
augustā noslēgtas  
18 laulības. Sirsnīgi sveicam 
jaunās ģimenes.

Augustā zelta kāzu jubileju 
atzīmējuši divi pāri.
Mīļuma	un	mīlestības	nekad	
nevar būt par daudz! 
Lai silti, saulaini un mājīgi 
katrā mājā!

2019. gada augustā 
piedzimuši 8 puisīši un 
10 meitenītes.
Lai	dienas	pa	saules	ceļu	
iet! Mīlestību, harmoniju un 
veselību jūsmājās!

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

Pavloviča Tatjana 
24.08.1948.
Papina Viktorija
11.11.1934.
Gigeļs Leonīds 
10.02.1939.
Aleksejeva Ira 
23.02.1950.
Jegorovs Valerijs 
27.10.1952.
Potykalov Alexander  
09.08.1953.
ĻaksaTiminskis Jans
21.04.1978.
Perevozčikovs Anatolijs 
18.06.1979.
Kudiņš Antons 
26.09.1926.
Kļaviņš Igors 
06.02.1945.
Kovaļova Svetlana 
22.04.1932.
Guseva Ņina
07.09.1919.
Klementjevs Aleksandrs 
29.07.1953.
Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem!

Olaines	novada	pašvaldības	informatīvs	izdevums	"Olaines	domes	vēstis".	Tirāža	5000	eks.	Foto:	Miervaldis	Šteinbergs,	Valsts	prezidenta	
kanceleja, "Ķiploku pasaule", Dainis Lapiņš. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz epasta adresi pasts@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 27838129.

KAD KAS KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

05.10.	plkst.	17.00
Eksotisko deju kolektīvu rudens koncerts "Kabare Amore" 
(ieeja	ar	ieejas	kartēm)

Olaines Kultūras namā

11.10. plkst. 19.00 Izrāde "Benjamiņa kundze" (ieejas	maksa	4	eiro) Olaines Kultūras namā

12.10. plkst. 12.00 "Prāta spēles", Zemgales pusfināls Jaunolaines Kultūras namā

19.10. plkst. 16.00 Autordziesmu izpildītāju koncerts  "Rudens melodija" Olaines Kultūras namā

23.10. plkst. 18.00 Leļļu	teātra	izrāde	"Pūces	piens"	(ieejas	maksa	2	eiro) Olaines Kultūras namā

24.10. plkst. 19.00 EDSK	"Veldze"	Itālijas	stāstu	vakars Jaunolaines Kultūras namā

25.10.	plkst.	18.30 Itālijas garša, meistarklase (ieejas	maksa	5	eiro) Jaunolaines Kultūras namā

26.10. plkst. 17.00 Itālija mūzikā un balle ar grupu "Stradivari" (ieejas	maksa	3	eiro) Jaunolaines Kultūras namā

30.10. plkst. 18.30 Teātra izrāde bērniem "Tētis" (ieejas	maksa	2	eiro) Jaunolaines Kultūras namā

31.10. plkst. 19.00 Cirka izrāde bērniem un pieaugušajiem. Liliputu cirks
(biļetes	"Biļešu	paradīzē"	un	vienu	stundu	pirms	izrādes)

Olaines Kultūras namā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)

05.10. Olaines novada čempionāts zolītē, 1. kārta Olaines Sporta namā

12.10. Šaha turnīra 2. posms + šaha turnīrs bērniem Olaines Sporta namā

Datums tiks precizēts Starpnovadu	skolu	futbola	sacensības	"C"	un	"D"	grupai Olaines stadionā

Datums tiks precizēts Galda teniss, 1. kārta Olaines Sporta namā

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

Vai zini, kur Olaines novadā pulcējas jaudīgi, enerģiski un dejiski 
jaunieši? Jaunolaines Kultūras namā katru trešdienu un 
piektdienu plkst. 19.30! Mēs dejojam, ceļojam, sportojam un 
lieliski pavadām laiku. Gaidām arī tevi!

Vairāk informācijas www.facebook.com/jda.kalejs vai zvanot 
vadītājam Mārcim Zeibotam pa tālr. 29386008.

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

Nāc un dejot sāc!
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