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Veiksmīgi īstenojot projektu "Tūrisms kopā", ir sagatavota 
krāsaina un ērta Pierīgas Interaktīvā tūrisma karte, kurā 
apvienotas sešu novadu tūrisma kartes, kas palīdzēs iegūt 
aktuālu un plašu informāciju par tūrisma piedāvājumu 

Pierīgā un tās tuvākajos novados gan vietējiem iedzīvotājiem, 
gan Latvijas un ārzemju viesiem.

Tūrisma kartē ir apkopota visa informācija par Babītes, Jelgavas, 
Ozolnieku, Ķekavas, Olaines un Mārupes novada apskates objek-
tiem, amatniekiem un saimniecībām, aktīvās atpūtas un izklaides 
iespējām. Kartē ir informācija arī par ēdināšanas pakalpojumiem 
un naktsmītnēm, kā arī pievienota cita tūristiem noderīga infor-
mācija. Kartē ir atrodami dažāda garuma un grūtības pakāpju ve-
lomaršruti, kas ir pieejami visos sešos novados. Ceļotāju ērtībai 
visiem objektiem ir norādītas GPS koordinātas. Pierīgas Interak-
tīvā tūrisma karte ir pieejama novadu, kā arī vietējo rīcības grupu 
mājaslapās.
Projekts "Tūrisms kopā" (17-00-A019.332-000005) tiek reali-
zēts Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā 
"Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība". Projektu īsteno bied-
rība "Pierīgas partnerība", lauku partnerība "Lielupe", partnerība 
"Daugavkrasts" un novadu pašvaldības.

Informācijas avots: "Pierīgas partnerība"

PIERĪGAS INTERAKTĪVĀ 
TŪRISMA KARTE

2018. gada pirmā ceturkšņa 
beigās uzkrātās ārvalstu tie-
šās investīcijas kopumā Latvi-
jā bija 14,7 miljardi eiro, kas 
valsts iekšzemes kopproduktā 
veidoja 53,9%, tādējādi iespai-
dīgi atbalstot vietējos uzņē-
mējus un radot daudzas jaunas 
darbavietas. Lai aktualizētu 
investīciju piesaisti citām paš-
valdībām, Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra (LIAA) 
organizēja "Polaris" forumu, 
kura dalībnieki tika iepazīs-
tināti ar investīciju piesaistes 
veiksmes stāstiem. Forums tika 
organizēts "Polaris" procesa 
metodikas īstenošanas ietvaros, 
kas radīta, lai sekmētu ārvalstu 
tiešo investīciju piesaisti Latvi-
jā, nodrošinot valsts, privātā un 
pētniecības sektora pārstāvju 
kolektīvu iesaisti ārvalstu tiešo 
investīciju projektu realizēša-
nā. 
Viens no valsts sektora svarīgā-
kajiem spēlētājiem investīciju 
piesaistē ir pašvaldības. "Po-
laris" procesā sešu gadu laikā 
iesaistījusies jau 41 pašvaldība, 
un šobrīd augšgalā piesaistīto 
investīciju apjomā atrodas Pie-
rīgas un Kurzemes pašvaldī-
bas – Ķekava (272 milj. eiro), 
Ventspils (222,2 milj. eiro), 
Liepāja (170,9 milj. eiro), Mā-
rupe (128,8 milj. eiro) un Olai-
ne (76,5 milj. eiro).

Informācijas avots: LIAA

Olaines novada domes priekš-
sēdētājs Andris Bergs akcen-
tē, ka Pierīgas pašvaldību, tajā 
skaitā Olaines novada, būtiska 
priekšrocība ir to ģeogrāfiskā 
atrašanās vieta, kas arī ievēro-
jami palielina potenciālo inves-
toru interesi attīstīt savu biz-
nesu tieši šajā novadā. Turklāt 
būtiski – atšķirībā no citiem 
Latvijas reģioniem Pierīgas 
pašvaldībās iedzīvotāju skaits 
ir ar pieauguma tendenci.

"Olaini raksturo divi galvenie 
faktori. Pirmais – mēs esam 
ģeogrāfiski izdevīgā vietā: netā-
lu no Rīgas ostas, starptautiskās 
lidostas "Rīga", blakus svarī-
gām valsts nozīmes automaģis-

trālēm un dzelzceļam. Protams, 
arī pašas galvaspilsētas tuvums 
ir būtisks arguments sarunās ar 
potenciālajiem investoriem par 
ienākšanu pašvaldībā. Savukārt 
otrs faktors ir tas, ka Olaines 
pilsēta un nu jau kopš 2009. 
gada arī Olaines novads sevi 
pozicionē kā industriālu, rūp-
niecisku pašvaldību ar plašām 
iespējām attīstīt visdažādākā 
veida uzņēmējdarbību. 

Atcerēsimies, Olaine jau vēs-
turiski veidojusies  kā rūpnie-
ciska pilsēta ar daudzām tradī-
cijām un iespējām, un joprojām 
tādi esam un būsim arī nākot-
nē," norāda Andris Bergs.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA – STARP 
LĪDERIEM INVESTĪCIJU PIESAISTĒ

Olaine, Mārupe, Ķekava, Liepāja un Ventspils sešu gadu laikā spējušas piesaistīt 
870,4 milj. eiro lielas ārvalstu investīcijas, izvirzoties priekšgalā pašvaldību 

piesaistīto investīciju apjomā. Sveicam
Skolotāju dienā!

Olaines novada pašvaldība

Ik skolotājs ir burvis, jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajās labestība un mīlestība nāk.
Ik skolotājs ir burvis un eņģelis mazliet,
Jo zināšanas sējot, caur gadsimtiem spēj iet.
/M.Bārbele/

Olaines novadu pārtikas izstādē 
"Riga Food 2018" pārstāvēja 
mājražotājs "Smalkais muslis", 
priežu čiekuru produkcijas ra-
žotājs "Mr. Cone" un Olaines 
Mehānikas un tehnoloģijas 
koledža, kura piedāvāja node-
gustēt žāvētus ābolus, kaltētus 

burkānus, bietes, sīpolus, kā arī 
nogaršot koledžas laboratorijā 
gatavotu sieru un vērot žāvē-
šanas procesu uz līdzpaņemta-
jiem žāvsvariem.
Patiess prieks ir par mājražo-
tāju "Smalkais muslis", kas 
izstādē par produkta iepakoju-

mu ir saņēmis skatītāju simpā-
tijas sudraba medaļu un Grand 
Prix starptautiskajā iepakojuma 
konkursā starptautiskas eksper-
tu žūrijas vērtējumā, kā arī Tau-
tas garšas balvu Miltu izstrādā-
jumu kategorijā. 
Apsveicam! 

Olaines novads izstādē "Riga Food"
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Elga Valdmane ir viens no tiem 
cilvēkiem, kam ir izdevies būt 
klāt un aktīvi iesaistīties teju 
visos Latvijas neatkarības pa-
sākumos kopš 1988. gada. Viņa 
atminas, ka briestošu pārmaiņu 
sajūta bijusi "gaisā" jau krietnu 
brīdi pirms tam, un starp nozīmī-
gākajiem Trešās atmodas laika 
cilvēkiem viņa īpaši izceļ Daini 
Īvānu, Juri Rubeni un žurnālistus 
no savulaik populārā raidījuma 
"Labvakar".
Elga ir saglabājusi pašas veidotu 
citātu krājumu no tā laika politi-
ķu, žurnālistu, kultūras darbinie-
ku sacītā. Žurnālists un politiķis 
Mavriks Vulfsons kādā pasāku-
mā 1990. gada 10. janvārī ir sa-
cījis: "Uzvarēt mēs varam tikai 
vienā gadījumā – ja uzvarēs TF 
sabiedrotie. Cita ceļa mums nav. 
Pretējā gadījumā tā ir katastrofa. 
Mēs esam spiesti noskaņoties at-
bilstoši cilvēciskai sirdsapziņai. 
Demokrātija ir ārkārtīgi sarež-
ģīta lieta. Esmu laimīgs, ka man 
izdevās pateikt to, ko visvairāk 
gaidīja Latvijā un pārējie prog-
resīvie spēki." Jautājums par 
noskaņošanos atbilstoši sirdsap-
ziņai ir aktuāls arī šodien.

Vai Olainē nonācāt tāpat kā 
citi "senie" olainieši – pēc 
studijām?
Jā, zinu, – daudzi Olainē sāka 
dzīvot pēc studijām, jo, apguvu-
ši savu specialitāti, tika nosūtīti 
vai pieteicās paši uz kādu no 
tolaik tikko atvērtajām rūpnī-
cām. Mans ceļš uz Olaini sākās 
citādi – es uz šejieni atbraucu 
mācīties pēc vidusskolas pabeig-
šanas Skrundā, kur dzīvoja mana 
ģimene. Tai laikā tā bija Olaines 
35. profesionāli tehniskā vidus-
skola, kas gatavoja jaunos darbi-
niekus strauji augošajai ķīmijas 
nozarei. Mana specializācija bija 
jonītu apmaiņas materiāli, tam 
laikam diezgan liels jaunums. 

1964. gadā beidzu mācības un 
rudenī braucu uz Olaini stāties 
arodskolā. Atbraucu kā jau bērns 
no mazpilsētas – kārtīga, ar baltu 
apkaklīti, nozīmīti pie krūts. Un 
šis mazais nieciņš izsauca pama-
tīgu dusmu vētru no uzņemšanas 
komisijas vadītāja puses: sak’, 
kas tas par bļembuku, kāpēc nav 
komjaunieša nozīmītes? Izmeta 
mani laukā, taču, paldies Die-
vam, bija iejūtīgi cilvēki komi-
sijā, kuri iznāca, nomierināja 
mani un iedrošināja stāties atkal 
pavasarī. Jo sekmes man bija 
labas. Bet manām attiecībām ar 
komjauniešu organizāciju jau 
bija zināma "priekšvēsture" – vi-
dusskolā, dienā, kad visi stājās 
komjaunatnē, es nebiju skolā, un 
drīz vien sākās aktīvas represi-
jas. Mammu izsauca uz skolu, un 
tā arī pateica – ja komjaunatnē 
neiestāšos, skolu pabeigt nevarē-
šu. Tas bija diezgan dramatisks 
brīdis, tēvs bija pilnībā pret, arī 
mamma, bet izejas nebija – skola 
taču jāpabeidz. 

Kāpēc pēc skolas izraudzījā-
ties tieši ķīmiju?
Viens iemesls droši vien bija 
mūsu ķīmijas skolotājs, kurš bija 
liela autoritāte. Lielas bailes bija 
no viņa, milzīgs respekts. Vispār 
tas atšķir tos laikus no šodienas – 
skolotāja, pasniedzēja autoritāte, 
kas nereti ievirza bērnu vai jau-
nieti kādā karjeras virzienā. Otrs 
ietekmētājs bija latviešu literatū-
ras skolotājs, – es biju viena no 
mīļākajām skolniecēm ar inte-
resi par literatūru un domu, ka 
šis varbūt varētu būt mans ceļš. 
Tam noteikti ir saikne ar ma-
niem senčiem, jo Pirmās atmo-
das aktīvs dalībnieks un literāts 
Andrejs Stērste ir mana vectēva 
brālis, dzejniece un tā saucamās 

"Franču grupas" dalībniece Elza 
Stērste – mammas māsīca. Tad, 
lūk, šis skolotājs kādudien mani 
ieaicināja pie sevis un sacīja, cik 
grūti ir dzīvot tad, ja tu domā 
vienu, bet tev jārunā kas pavisam 
cits. Tajos ārprāta laikos vieglāk 
bija, ja tu darbojies dabas zināt-
ņu laukā, kur šie konflikti mazāk 
jūtami.
Un trešais, arī nozīmīgs faktors, 
bija solījums gada laikā tikt pie 
dzīvokļa, kas nozīmētu, ka es 
atgriežos savas dzimtās Rīgas 
tuvumā. Uz dzīvokli solītā gada 
vietā bija jāgaida vairāk nekā 
desmit gadu – līdz 1977. gadam. 
Profesionālās karjeras izvēli ta-
jos laikos ietekmēja arī šādas lie-
tas, jo iespējas tikt pie savas dzī-
vesvietas bija ļoti ierobežotas.

Uzreiz pēc skolas sākāt darba 
gaitas?
Jā, strādāt sākām uzreiz pēc stu-
dijām, bija jāiesaistās nule uzbū-
vēto ražotņu labiekārtošanā un 
uzkopšanā. Starp citu, gandrīz 
gadu turpat Ķīmisko reaktīvu 
rūpnīcas teritorijā arī nakšņojām, 
jo īsti nebija kur palikt. Kopumā 
Ķīmisko reaktīvu rūpnīcā kā la-
borante nostrādāju gandrīz 12 
gadu, biju aktīva arodbiedrības 
darbiniece, arī tā saucamā "kul-
torģe". Diemžēl manā gadījumā 
profesija iedragāja veselību un, 
pēc ārsta norādījumiem, es vairs 
ķīmijas tuvumā nedrīkstēju rādī-
ties. Strādāju Rīgā dažādos uz-

ņēmumos un amatos, visilgāk –  
"Latvijas gāzē".

Kad parādījās pirmās sajūtas 
par lielajām pārmaiņām, kas 
briest?
Vēl pirms avīzes "Atmoda" un 
pirms visiem atmodas notiku-
miem jau bija šī pārmaiņu sajūta. 
Grūti pateikt, kur un kā tā radās. 
Domāju, vieniem tā bija ģimene, 
kur Latvijas pagātne tomēr tika 
pārrunāta. Piesardzīgi, katrs sa-
vas izpratnes robežās, bet tas no-
tika. Atceros, mans tēvs bija no-
glabājis grāmatu "Baigais gads", 
ko es kā bērns biju uzgājusi un 
iznesusi sētā bērniem parādīt. 
Nu, par to varēja būt ļoti smagas 
sekas, tēvs grāmatu sadedzināja. 

Otra lieta, kas lika sajust pār-
maiņas, ir dažādu aizliegumu 
un ierobežojumu pieaugums. 
Aizdomīgums. Mēs centāmies 
ik gadu nolikt svecīti un ziedus 
Brāļu kapos un pie Čakstes pie-
minekļa. Puķes, protams, sarka-
nas un baltas, izkārtotas karoga 
krāsās. Atceros, divi stalti kungi 
ādas mēteļos reiz to kompozīciju 
izjauc, tiklīdz šie aiziet, mēs ar 
draudzeni esam klāt un saliekam 
atpakaļ. Tagad brīnos, kā mums 
nebija bail… 

Tad Jums tomēr bija 
priekšstats un zināšanas par 
to, kas Latvijā patiesībā ir 
noticis?
Protams. Man bija izveidojies 
priekšstats par to, ka ir iznīcināta 
Latvijas zemniecība, saimnieki 
un mūsu inteliģence. Jo daudzi 
no viņiem bija mani radinieki. 
Un šī sajūta palika. Vēlāk bija 
jāsaskaras ar izteikti negatīvu, 
agresīvu attieksmi pret latviešu 
valodu, pret latviešiem vispār. 
To katru rītu "izbaudījām" sa-
biedriskajā transportā pa ceļam 
uz darbu. Tas mūsu patriotismu 
tikai uzkurināja. Pamazām auga 
sajūta, ka pārmaiņas ir neizbēga-
mas. Un, tā kā šis pārmaiņu laiks 
sakrita ar manu jaunību, es gluži 
loģiski iesaistījos, kur un kā vien 
spēju. 

Kas ir tie notikumi, kuri 
palikuši atmiņā no tiem 
laikiem visspilgtāk?
No tā laika spilgtas atmiņas 
saistās ar protestiem pret metro 
būvi, kas bija viena no pirmajām 
plaši publiskajām kustībām pret 
oficiālās varas virzītu projektu. 
Pārmaiņu organiska daļa manā 
pieredzē noteikti bija koris. 
Dziedāju pie Haralda Medņa, 
un tur mums bija kolektīvs, kurā 
bijām savējie. No lielajiem pasā-
kumiem jāpiemin manifestācija 
"Par tiesisku valsti Latvijā", kas 
notika Mežaparka lielajā estrādē 
1988. gada 7. oktobrī. Protams, 
"Baltijas ceļš", kur diezgan tālu 
braucām ar autobusu, – atceros, 
Arvīds Stepka kopā ar Juri Pav-
lovu ar velosipēdiem veda līdzi 
lielo Latvijas karogu. Faktiski 
man ir ļoti laimējies, jo esmu 
piedalījusies visos tā laika no-
zīmīgajos pasākumos. Pat izlū-
dzos brīvsoli no slimnīcas ba-
rikāžu laikā, lai varētu būt tur, 
palīdzēt, piedalīties. No šodienas 
skatpunkta skatoties, varu teikt, 
ka milzīgs ieguvums ir cilvēki, 
kas bija man apkārt tajā laikā un 
ar kuriem iepazinos. 

Bet kāpēc Jūs gājāt un 
iesaistījāties? Varēja 
taču palasīt avīzi, radio 
paklausīties un viss.
Nē, bija sajūta, ka ir jārīkojas, 
ka jāiesaistās, nedrīkst palikt ti-
kai kā vērotājs no malas. Viena 
no tādām spilgtām atmiņām ir 
pikets pret Skrundas lokatoru, 
ko noturējām Skrundā aptuveni 
nedēļas garumā. Kāds majors 
iznāca pie mums, sāka visai 

provokatīvi izrunāties, bet pie-
tika viņam klusi pateikt: "Ejiet 
no mums tā tālāk, no Jums ļoti 
spēcīgi smird," lai viņu pamatīgi 
apmulsinātu un dabūtu no mums 
prom. Tāpat bija ar oficieru ma-
dāmām, kas nāca virsū bravurī-
gi, agresīvi, taču, kad mierīgi pa-
runājāmies un izrādījās, ka viena 
ir ukrainiete, viena poliete un tā 
tālāk, tad mūs jau aicināja uz ka-
fiju. Ar cilvēkiem ir jārunā.

Vai iznāca arī kāda 
saķeršanās ar varasiestādēm?
1988. gada 25. martā tika atļauts 
pieminēt deportāciju upurus. 
Neoficiāls piemiņas brīdis noti-
ka Brāļu kapos, bet atceļā dau-
dzi vēlējās pabūt arī pie Brīvības 

pieminekļa, daži nolika ziedus. 
Apkārt miliču ķēdes ar suņiem, 
un vienubrīd sākās tāda kā grūs-
tīšanās, cilvēkus sāka raut uz 
melnajām bertām. Es noliku sa-
vas puķītes un, redzot apkārt no-
tiekošo, sapratu, ka tas var beig-
ties nelāgi. Atskatījos uz piemi-
nekli, laikam kādu solīti paspēru 
tā virzienā, kad vienā momentā 
jutu, kā man rokas izgriež dzel-
žainā tvērienā. Nezinu, kāpēc, 
bet palaida mani vaļā, paveicās. 

Vai nebija bail?
Nebija. Atminos, darbabiedrene 
man vaicāja: vai tu nebaidies, ka 
rītdien viss var mainīties un mēs 
nonāksim tur, kur agrāk nonāca 
daudzi līdz mums? Godīgi sa-
kot, brīnos, kā un kāpēc es tā arī 
nenonācu čekas mājā, jo savus 
uzskatus neslēpu un iesaistījos 
visur, kur vien spēju.

Uzņēmumā "Latvijas gāze" Tau-
tas frontes nodaļa tika izveidota 
jau 1988. gadā, es biju šīs grupas 
padomē un veicu lielu daļu tā 
saucamā "papīra darba" – sūtīju 
korespondenci, apkopoju doku-
mentus, daļa no tiem vēl tagad 
ir manā personīgajā arhīvā. Arī 
uzņēmumā bija daudz aktīvistu, 
kas iestājās par neatkarību un ne 
jau tikai vārdos, bet rīkojās. Pie-
mēram, 1988. gada 18. novembrī 
nolēmām, ka gāzes tornī ir jāpa-
ceļ Latvijas karogs. Vīri pa nakti 
to arī piestiprināja, no rīta sākās 
milzīgs ļembasts. Izsauca visu 
Tautas frontes grupu pie vadības, 
sākās pārrunas, un kompromiss 
bija tāds, ka karogu noņems tikai 
pulksten 14.00. Tā arī notika, un 

dažiem karoga noņemšana bija 
kā eļļa ugunī, – mūsu kolektīvā 
bija kāds ļoti emocionāls gruzī-
nu tautības cilvēks, kurš burtiski 
"uzsprāga" pēc karoga noņemša-
nas.

Ko varat sacīt par Olaines 
attīstību?
Kopumā varu teikt, ka Olaine ir 
ļoti attīstījusies, tā šodien ir pa-
visam cita pilsēta. Un tomēr man 
ir viens vēlējums, vēlēšanās, 
lieta, ko es gribētu mainīt, tiesa, 
nezinu – kā. Runa ir par mūsu 
cilvēku kultūras līmeni – runā, 
izturēšanās veidā, uzvedībā. To 
gribētos mainīt, jo ne jau tikai 
sakopti parki veido jauku dzīves 
telpu, pamatā tie ir cilvēki.

NOSKAŅOTIES ATBILSTOŠI SIRDSAPZIŅAI
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Jūs no skursteņslaucītāja esat 
kļuvis par uzņēmēju. Kāda ir 
bijusi Jūsu karjera?
Vispirms jāatzīmē, ka skursteņ-
slauķa arods Latvijā netiek mā-
cīts nevienā skolā – šo profesiju 
var apgūt tikai pie meistara. Trīs 
gadus cilvēks ir mācekļa statu-
sā, tad kļūst par zelli un var sākt 
strādāt patstāvīgi, bet vēl pēc 
pieciem gadiem jau var kārtot 
diplomu Latvijas Amatniecības 
kamerā un kļūt par meistaru.  
Man varbūt bija mazliet vieglāk, 
jo es amatu mantoju no tēva un 
no viņa arī mācījos. Šajā profe-
sijā esmu jau 25 gadus – sākumā 
pats daudz strādāju melnu muti 
un skraidīju pa skursteņiem, bet 
laika gaitā sapratu, ka cilvēkiem 
ar vienkāršu skursteņa iztīrīšanu 
nepietiek, un nolēmu izveidot 
plašāka profila uzņēmumu, kas 
pastāv nu jau gandrīz 20 gadu. 
Šobrīd tas ir lielākais ne tikai 
Latvijā, bet visā Baltijā: mums 
ir apmēram 15 darbinieku, kas 
nodarbojas ne tikai ar skursteņu, 
bet arī ventilācijas tīrīšanu, ke-
ramikas un metāla dūmvadu un 
ķieģeļu skursteņu apkopi un iz-
veidi – principā visu, kas saistīts 
ar skursteņiem. 

Kā jums izdevās kļūt 
lielākajiem Baltijā?
Varbūt palīdzēja tas, ka savulaik 
pietiekoši daudz pabraukāju pa 
Vāciju un Somiju, paskatījos, 
kā tur strādā, un pamācījos no 
viņiem. Piemēram, esot Vācijā, 
sapratu, ka aktuāli ir keramikas 
skursteņi, savukārt somu kolēģi 
mani apmācīja ventilācijas tīrī-
šanā. Tā noteikti bija ļoti vērtīga 

pieredze, kas man vēlāk palīdzē-
ja pieņemt svarīgus lēmumus at-
tiecībā uz savu uzņēmumu. 
Jāpiebilst, ka lielākā daļa skur-
steņslauķu strādā individuāli un 
daudzi mani kolēģi šajā profesijā 
pārstāv trešo un pat ceturto pa-
audzi. 

Skursteņslauķu amats 
saistās ar tradīcijām. Vai arī 
jūsu profesijā ienāk jaunas 
vēsmas?
Tradīcijas cenšamies pārņemt un 
ievērot – domāju, ka tas ir pozi-
tīvi un pareizi, jo nedrīkst visu 
bāzēt tikai uz naudu, ir vērtības, 
kuras nedrīkst pazaudēt. Visi 
skursteņslaucītāji ietilpst amata 
brālībā, kuras viens no galve-
najiem uzdevumiem ir tradīciju 
saglabāšana. Neskatoties uz to, 
ir lietas, kas mainās, – piemē-
ram, mūsu darbība ir saistīta 
ar VUGD noteikumiem, kuros 
pēdējos divus gadus vairs nav 
rakstīts, ka skursteņus tīra skur-
steņslaucītāji, bet gan persona ar 
izglītību. Ko tas nozīmē? Teo-
rētiski ikviens, kam ir jebkāda 
izglītība, varētu tīrīt skursteņus, 
tāpēc nav īsti saprotama šādu no-
teiktumu būtība, ja visur pasaulē 
ir noteikts, ka skursteņus tīra ti-
kai skursteņslaucītāji.

Kādi ir jūsu uzņēmuma 
lielākie izaicinājumi?
Lielākais izaicinājumu laiks ik 
gadu mums sākas septembrī, 
kad cilvēkiem beigušies atvaļi-
nājumi un visi vienlaicīgi saprot, 
ka tūlīt sāksies apkures sezona, 
tāpēc jāsaved kārtībā skurstenis. 
Tad rodas sajūta, ka visi Latvijas 

skursteņi jāsaremontē un jāiztī-
ra divos mēnešos, jo saskaņā ar 
noteikumiem tas ir jāpaspēj iz-
darīt līdz novembrim. Tas mums 
ir liels izaicinājums, jo ir dienas 
saņemam 20–30 zvanus un cil-
vēkiem var nākties gaidīt rin-
dā divas vai trīs nedēļas. Viena 
lieta ir tīrīšana, otra – izbūve un 
pārbūve. Lai cik man būtu vīru, 
tas tomēr aizņem diezgan daudz 
laika. 
Bet visi esam cilvēki. Ar skurste-
ņiem ir līdzīgi kā ar riepām – es 
arī tās parasti mainu tikai tad, 
kad uzsnieg sniegs. 
Otrs izaicinājums ir noturēt eso-
šos darbiniekus un atrast viņiem 
darbu arī nesezonā, kas ir vasara. 
Uzskatu, ka mans uzņēmums ir 
labs darba devējs, kas nodrošina 
pietiekami labu algu un nomaksā 
visus nodokļus – par to esam pat 
saņēmuši atzinību no VID. 

Kāpēc esat bāzējušies tieši 
Olaines novadā?
Agrāk mūsu birojs atradās 
Āgenskalnā, bet pirms 15 ga-
diem radās nepieciešamība pa-
plašināties – atradām piemēro-
tas telpas šeit. Te mums ir gan 

darbnīca un noliktava, gan arī 
pietiekami daudz vietas auto-
transporta novietošanai. Arī 
stratēģiski atrašanās vieta ir ērta 
– ļoti ātri sasniedzams viss Olai-
nes novads, Mārupe, Kurzemes 
rajons Rīgā, bet, ja pēkšņi jādo-
das uz Berģiem, varam izmantot 
apvedceļu. 
Skursteņus pārsvarā tīrām Olai-
nes novadā, Mārupē un Pārdau-
gavā, bet izbūves, renovēšanas 
un oderēšanas pakalpojumus 
sniedzam visā Latvijā. 

Kā jūs atrodat darbiniekus?
Daudzos gadījumos tas notiek tā, 
ka mūsu esošais darbinieks atai-
cina kādu savu kolēģi, par kura 
meistarību ir pārliecināts. Pār-
svarā vīri pie mums strādā jau 
ilgstoši, bet labprāt ņemam par 
mācekļiem arī jaunus cilvēkus. 
Protams, darbs ir melns, un arī 
pa jumtiem ne katrs var staigāt 
– ir bijuši gadījumi, kad cilvēks 
pastrādā divas dienas un aiziet. 
Taču man ir lepnums, ka mans 
uzņēmums kaut ko rada – esmu 
arī pa ārzemēm pietiekoši pa-
braukājis, lai saprastu, cik lielā 
cieņā un cik labi apmaksāts tur 

ir amatnieku darbs. Šeit varbūt 
jaunie cilvēki to vēl nav aptvē-
ruši. Esmu pārliecināts, ka bez 
amatniekiem nekur nepaliksim, 
jo nevar visu izdarīt, tikai sēžot 
pie klaviatūras. 

Ja runājam par praktisko  
pusi – ko jūs noteikti 
neieteiktu cilvēkiem 
darīt attiecībā uz saviem 
skursteņiem?
Lielākais bieds skursteņiem ir 
slapja malka, kuras kurināšanas 
rezultātā veidojas darva. Sod-
rēji aizdegas, un rodas daudzās 
ugunsnelaimes. Turklāt, ja vēl 
skurstenis ir nepareizi izbūvēts, 
nav ievēroti attālumi līdz dego-
šajām konstrukcijām, protams, 
viss var novest pie traģiskām si-
tuācijām. 
Ja cilvēks nebūvē pats, bet no-
pērk jau gatavu māju, no ie-
priekšējā saimnieka jāpaprasa 
visi dokumenti par ēkas nodoša-
nu ekspluatācijā, tai skaitā akts 
par dūmvada tehniskā stāvokļa 
atbilstību. Ja dokumentu nav, tad 
jāsazinās ar sertificētiem meis-
tariem – viņi atnāks, apsekos un 
sniegs priekšlikumus. Mūsu vēr-
tība ir tajā, ka esam spējīgi visus 
priekšlikumus paši arī realizēt, 
tai skaitā novērst defektus un 
izbūvēt pareizi, izsniedzam arī 
garantijas, ka viss ir kārtībā.
Un noteikti neietiktu atlikt skur-
steņa tīrīšanu uz apkures sezonas 
sākumu. Vislabāk par to parūpē-
ties jau apkures sezonas beigās 
– tad meistars būs jāgaida nevis 
divas nedēļas, bet divas dienas 
un, iespējams, arī izmaksas būs 
mazākas. 

Uzņēmums: SIA “Skursteņmeistars”
Valdes loceklis: Guntis Brakmanis
Darbības joma: Skursteņu un apkures ierīču tīrīšana

"Skursteņmeistars": "Esam lepni, ka kaut ko radām"
Olaines novada uzņēmējs

Guntis Brakmanis ir skursteņslauķis otrajā paaudzē – pārņēmis amatu no sava tēva. Lai gan šobrīd viņa darbs lielākoties paiet birojā, 
organizējot sava uzņēmuma "Skursteņmeistars" darbu Olaines novada Gaismās, Guntis atklāj, ka joprojām ar lielu prieku pats dodas 

apsekot objektus un ieteikt cilvēkiem labākos risinājumus. 

PAŠVALDĪBA LABIEKĀRTOJUSI OLAINES NOVADA IEDZĪVOTĀJU 
IECIENĪTO ATPŪTAS VIETU 

Olaines novada pašvaldība 
veicina iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveidu un paplašina brī-
vā laika pavadīšanas iespējas, 
iekļaujot arī atpūtu pie ūdens. 
Iepriekš jau bija izbūvēts velo-
celiņš no Olaines pilsētas līdz 
Līduma karjeram (jeb tā sauca-
majām Klīvēm), kā arī regulāri 
(no maija līdz septembrim) tiek 
laistīts veloceliņam blakus eso-
šais grants ceļš, lai veicinātu 
velobraucēju, gājēju un skrējē-
ju komfortu. 

Pakāpeniski notika arī Līduma 
karjera teritorijas labiekārto-
šana – iepriekšējos gados tur 
tika uzstādīts rotaļu laukums, 
vingrošanas stieņi un bērnu 
basketbola grozs, pārģērbšanās 
kabīnes, pontoni ar soliņu un 
slidkalniņu, atkritumu kontei-

neri, pārvietojamās tualetes, 
nodalīta teritorija, kurā nedrīkst 
iebraukt ar automašīnām, tajā 
vietā izveidota pludmales zona. 
Septembra beigās ir noslēgu-
šies šogad ieplānotie Līduma 
karjera labiekārtošanas darbi, 
kuri notika projekta "Dabas 
takas izveide apkārt Līduma 
karjeram" ietvaros: apkārt Lī-
duma karjeram izveidota dabas 
taka (gan ar grants segumu, 
gan koka laipa uz pāļiem virs 
ūdens), uzstādītas pontonu lai-
pas, septiņi piknika galdi, trīs 
grili, trīs sauļošanās krēsli, as-
toņi soliņi, pludmales volejbola 
tīkls un futbola vārti. Peldētāju 
drošībai izvietotas 10 drošības 
bojas. Projekta kopējās izmak-
sas ir 90 237,06 eiro, no kurām 
45 237,06 eiro ir pašvaldības 
līdzfinansējums. Projektu reali-

zēja Olaines novada pašvaldība 
ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai finansē-
jumu.
Projekts "Dabas takas izvei-
de apkārt Līduma karjeram" 
īstenots ar mērķi izveidot da-
bas taku ar aktīvās atpūtas un 
rekreācijas iespējām. Projekta 
pieteikums sagatavots un guvis 
atbalstu vietējās rīcības grupas 
biedrības "Pierīgas partnerība" 
sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģijas 2015.–2020. 
gadam izsludinātajā projektu 
pieteikumu iesniegšanas 4. kār-
tā. Projekts realizēts Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam pasākumā 
"Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju" ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai finansējumu un Olai-
nes novada pašvaldības līdzfi-
nansējumu. Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanu 
administrē Lauku atbalsta die-
nests. 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija otro 
gadu rīko konkursu "Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība". Kon-
kursa mērķis ir vērtēt Latvijas 
pašvaldības, nosakot labākās, 
kuras nodrošina lielāko atbal-
stu, kā arī daudzveidīgākos un 
pieejamākos pakalpojumus ģi-
menēm ar bērniem.

Pašvaldību sniegto atbalstu un 
pakalpojumus ģimenēm 2018. 
ga da konkursā vērtē ne tikai 
konkursa vērtēšanas komisija, 
pamatojoties uz pašvaldību ie-
sniegto informāciju, bet savu 
vērtējumu līdz 17. oktobrim 
var sniegt ikviens iedzīvotājs, 
balsojot par ģimenei draudzī-
gāko pašvaldību mājaslapā 
www.vietagimenei.lv 
(turpat var iegūt arī detalizētā-
ku informāciju par konkursu). 

Konkurss norisinās divās kār-
tas. Pirmajā kārtā datus apko-
po konkursa organizatori, bet 
vietnes www.vietagimenei.lv 

apmeklētājiem tiek dota iespē-
ja sniegt individuālu vērtējumu 
un balsot par ģimenei drau-
dzīgāko pašvaldību. Savukārt 
otrajai kārtai tiek virzītas trīs 
pašvaldības ar augstāko punktu 
skaitu katrā grupā, konkursa 
vērtēšanas komisijai klātienē 
vērtējot deviņas republikas no-
zīmes pilsētu pašvaldības, 21 
reģionālas nozīmes attīstības 
centra novada pašvaldību un 
89  novadu pašvaldības, kuras 
nav republikas vai reģionālas 
nozīmes attīstības centru paš-
valdības. 
Katras grupas uzvarētājs sa-
ņems naudas balvu vismaz  
15 000 eiro apmērā, bet ģime-
nei draudzīgākā pašvaldība na-
cionālā mērogā – naudas balvu 
vismaz 30 000  eiro apmērā. 
Komisija lems arī par papildu 
nominācijām kopumā 34 000 
eiro apmērā. Piešķirtās balvas 
paredzētas atbalsta pasākumu 
un pakalpojumu nodrošināša-
nai vai vides veidošanai ģime-
nēm ar bērniem.  

Veiksmīgs piemērs iedvesmo 
apkārtējos, gandarījums par 
labu un rezultatīvu darbu, ja 
tajā pieliktas paša darītāja pūles 
un laiks, sniedz sajūtu, ka mēr-
ķus var sasniegt. Šīs sajūtas no-
teikti izbauda Olaines novada 
iedzīvotāji, kuri izrādījuši ini-
ciatīvu un nav pakļāvušies mī-
tiem, bet apņēmīgi virzījušies 
uz to, lai arī viņu mājas kļūtu 
siltas, modernas un drošas.
 
Daudzdzīvokļu māju ener-
goefektivitātes (DME) valsts 
atbalsta programmā jeb māju 
renovācijā Olaines novada ie-
dzīvotāji šogad spēruši ievēro-
jamu soli, un nu jau var teikt, 
ka rezultāti ir redzami – šovasar 
pilnībā pabeigti projekti divās 
mājās (Kūdras 3 un Zemga-
les 13), būvniecība notiek vēl 
sešās Olaines mājās un vienā 
mājā Stūnīšu pagastā, savukārt 
Jaunolainē jau noslēgti pirmie 
būvniecības līgumi. Jāuzteic 
Jaunolaines un Stūnīšu iedzī-
votāji, kas šogad sarosījās un 
pierādīja, ka arī ārpus novada 
administratīvā centra dzīvokļu 
īpašnieki apzinās māju renovā-
cijas būtiskos ieguvumus, tāpēc 
balsojuši par projektu sākšanu.

Sakārtota vide, jaunas apkures 
sistēmas un siltums ir pamudi-
nājums ikvienam, taču pilnīgi 
noteikti dzīvokļu īpašnieki vis-
pirms domā par materiālo ie-
guvumu. Un tas ir pareizi – jo 
ikvienam ir atbildīgi jāizturas 
pret savām finansēm. Tie iedzī-
votāji, kuri par renovācijas pro-
cesu ir interesējušies ar izpratni 
un domājot par savu maciņu 
un mājokli nākotnē, būs iegu-
vēji jau pirmajā apkures sezo-
nā. Renovēto māju iedzīvotāji 
maksās par apkuri aptuveni uz 
pusi mazāk nekā iepriekš un 
dzīvos siltumā, savukārt skepti-
ķi turpinās maksāt (un droši var 
apgalvot, ka nākotnē apkures 
izmaksas tikai pieaugs) un sa-
ņemt apkures pakalpojumu tādā 
kvalitātē, kāda nu tā ir padomju 
laikā celtajām mājām. Aptuveni 
pirms pusgadsimta celtās mājas 
no to īpašniekiem nākotnē pra-
sīs arvien lielākus ieguldīju-
mus, pieaugs apsaimniekošanas 
izmaksas, un pilnīgi droši var 
apgalvot – ka lētāks apsaimnie-
košanā nekas nekļūs. Savukārt 
renovēto māju iedzīvotāji, dzī-
vojot komfortā, ne tikai ietau-
pīs jau tagad, bet nodrošinās 
namu uzlabošanu ar ievēroja-
mu (50%) finansiālo atbalstu 
no Eiropas Savienības (ES) 
fondiem. Iedzīvotājiem, kuri 
tomēr kaut kādu iemeslu dēļ no 
renovēšanas atsakās, jāsaprot, 
ka visi remonti un uzlabojumi 
mājai tāpat būs nepieciešami, 
bet izmaksas būs jāsedz tikai 
un vienīgi pašiem, jo ES fondu 
finansējums māju renovācijai 
ir paredzēts līdz 2022. gadam. 
Un, ņemot vērā, ka process, lai 

šo finansējumu iegūtu, ir sarež-
ģīts un laikietilpīgs, izlemšanai 
daudz laika nav atlicis. 

AS "Olaines ūdens un siltums" 
valdes priekšsēdētājs Mārcis 
Mazurs pauž gandarījumu, 
ka jau vairāk nekā 40 Olaines 
novada daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotāji snieguši pozitīvu at-
bildi vismaz pirmajā balsojumā 
par energoefektivitātes procesu 
sākšanu. Viņš arī atgādina, ka 
kopumā, lai mājā sāktos reā-
li būvniecības darbi, līdz tam 
notiek mājas iedzīvotāju trīs 
balsojumi, kuros nepieciešams 
savākt 2/3 dzīvokļu īpašnieku 
balsu. Tomēr jāatceras ļoti bū-
tiska nianse – 1. un 2. balso-
jums vēl neko neizšķir, proti, 
iedzīvotāji pirmajā un otrajā 
balsojumā lemj par energoaudi-
ta un tehniskā projekta izstrādi, 
un to visu apmaksā Olaines no-
vada pašvaldība. 

Savukārt, nonākot pie trešā 
balsojuma, ir zināmas projek-
ta izmaksas un tikai tad ir iz-
šķirošais balsojums – vai sākt 
būvniecību un cik tas izmaksās. 
Taču arī šajā posmā bankas aiz-
devuma procentus maksā paš-
valdība. Tēlaini salīdzinot bal-
sojuma procesu, varētu teikt, 
ka tas ir līdzīgi kā aizvest savu 
māju pie daktera, kas 1. dienā 
jeb balsojumā veic dārgus un 
sarežģītus izmeklējumus, 2. 
dienā jeb balsojumā konsul-
tē, kā labāk māju atveseļot, un 
beigās – 3. dienā jeb balsoju-
mā – atbildīgais par pacientu 
(jeb šajā gadījumā īpašnieks 
par savu māju) izlemj, vai viņš 
parakstās par piedāvāto operā-
ciju un tās izmaksām. Ja nepa-
rakstās, tad uzņemas atbildību, 
ka visas šīs izmaksas būs jāap-
maksā pašam.

Lai gan jau daudzreiz par to 
rakstīts, tomēr ir vērts atgādi-
nāt faktus, ka ES padomju laikā 

celto māju siltināšanai Latvijā 
dāvina 156 miljonus eiro, un, 
lai gan skaitlis izklausās ļoti ie-
spaidīgs, ar to pietiks tikai 5% 
Latvijas māju. Lielākā "buksē-
šana" vēl joprojām ir paši iedzī-
votāji, kas ir pasīvi un ļauj sevi 
apvārdot ar dažādiem mītiem. 
Jāsaprot, ka par velti īpašu-
mus neviens nelabos un sliktā 
apkure vai pilošas caurules ir 
tikai paša īpašnieka atbildība. 
Jā, maksājums par renovāciju ir 
vismaz pāris gadu desmiti, bet 
maksājums par apkuri ir aptu-
veni uz pusi mazāks un kopējās 
īpašnieka izmaksas samazinās. 
Ziemā mājā tiešām ir silti, bet 
vasarā (jo īpaši tādā, kāda bija 
2018. gada vasara, un to var ap-
liecināt renovētās mājas Kūd-
ras 3 iedzīvotāji) – tas ir vēss 
patvērums no karstuma.

Patiess prieks, ka daudzās 
daudzstāvu mājās ir iniciatīvu 
bagāti un zinoši māju vecākie, 
taču, ja mājas vecākā nav, ie-
dzīvotāji var nākt uz AS "Olai-
nes ūdens un siltums" pie reno-
vācijas projektu vadītājiem, lai 
uzzinātu trūkstošo informāciju 
un aicinātu savus kaimiņus iz-
darīt lietderīgu darbu mājokļa 
uzlabošanā, jo tikai saimnieks 
var izlemt par savu mājokli.

AS "Olaines ūdens un siltums" 
projektu vadītāji – 13. kabinetā 
pirmdienās plkst. 14.00–19.00 
un ceturtdienās 
plkst. 10.00–12.00; 
tālr. 67146715, 67146716.

Ineta Valdmane,
AS "Olaines ūdens un siltums"
sabiedrisko attiecību speciāliste

NOBALSO PAR ĢIMENEI 
DRAUDZĪGĀKO PAŠVALDĪBU

SAIMNIECISKI DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKI TĀPAT KĀ APZINĪGI 
PACIENTI – PĒC PALĪDZĪBAS VĒRŠAS LAIKUS

Informācijas avots:
www.vietagimenei.lv

Kūdras iela 3

Zemgales iela16
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Olaines Ātrā šaha turnīra ietva-
ros Olaines Sporta centra jaunie 
šahisti 9. septembrī uzsākuši 
savu četru mazo šaha turnīru 
sēriju, lai jau pēc Jaunā gada 
noskaidrotu, kuri kopvērtējumā 
ir šī gada labākie spēlētāji. 

Pirmajā turnīrā blakus šahis-
tiem ar gadu vai pusotru gadu 
ilgāku treniņu stāžu jau kā līdz-
vērtīgi iekļāvās arī pagājušā 
gada iesācēji, no kuriem daudzi 
pērnajā mācību gadā ne tikai 
iemācījušies spēlēt šahu, bet arī 
piedalījušies gan Olainē rīkota-
jos, gan Rīgas un citu Latvijas 
pilsētu turnīros. Jāatzīmē, ka 
daudzi no pagājušā gada iesā-
cējiem mācību gada laikā jau 
izpildījuši IV sporta klasi, kas 

šaha klasifikācijā ir pirmais pa-
kāpiens, un pirmklasnieks Da-
niils Aleksejevs vasaras izska-
ņā pārliecinoši izpildīja arī III 
sporta klasi. 

Turnīrs solījās būt īpaši aizrau-
jošs, jo šaha pulciņa līdzšinē-
jais un titulētākais līderis Emīls 
Mieriņš nolēmis šaham pievēr-
sties vēl nopietnāk un ar sep-
tembri sāk trenēties Rīgas Šaha 
skolā, līdz ar to Olaines turnīrā 
piedalījās vien kā dedzīgs līdz-
jutējs. Prognozes piepildījās, 
un līdz pat pēdējam brīdim ne-
bija skaidrs, kuri būs pirmajā 
trijniekā. 
Visu turnīru līderpozīcijās at-
radās Tomass Sigats, kurš jau 
trešajā kārtā pieveica savu, kā 

izrādījās, sīvāko konkurentu –  
pirmklasnieku Daniilu Alek-
sejevu. Daniils gan nedomāja 
padoties un, kamēr Tomass ie-
krāja divus neizšķirtus, turpinā-
ja pārējos uzvarēt, un finišu abi 
sasniedza ar vienādu rezultātu – 
sešiem punktiem, taču Tomasa 
krietni augstākie papildrādītāji 
ļāva noskaidrot pirmās vietas 
ieguvēju.
Trešo vietu izcīnīja Adrians 
Broks, savukārt ceturto – Eli-
zabete Kokina, kura līdz ar to 
bija arī labākā starp meitenēm. 
Turpmākās vietas likumsakarī-
gi ieņēma pieredzējušākie, taču 
arī visi pērnā gada iesācēji cīnī-
jās līdz pēdējam.
Pieci dalībnieki pēc bērnu tur-
nīra septiņām kārtām izvēlējās 
dienu papildināt ar vēl astoņām 
šaha partijām pieaugušo tur-
nīrā, kas, protams, ir ļoti liela 
slodze. Bet pārsteidzošā kārtā 
tika apspēlēti vairāki par sevi 
stiprāki pretinieki.

Atgādinām, ka darbu ir uzsāku-
si arī jaunā šaha iesācēju grupa, 
kurai vēl var pievienoties! Ai-
cināti gan tie, kuriem jāsāk no 
nulles, gan arī tie, kuriem jau ir 
minimālas iemaņas šahā.

Guna Skujiņa, 
trenere

Konferences mērķis bija radīt 
vecākos izpratni par atšķirībām 
izglītības jomā tad, kad skolā 
gāja viņi paši, un to, kā mainās 
un mainīsies mācīšanās šī brī-
ža pirmsskolās un skolās. Bez 
šīs izpratnes nevar veidoties 
veiksmīga sadarbība starp pe-
dagogiem un vecākiem, kā arī 
vecāki nevar būt gudrs atbalsts 
saviem bērniem.
Konferenci atklāja Olaines no-
vada domes priekšsēdētāja pir-
mā vietniece Inta Purviņa, kura 
novēlēja sekot līdzi pārmaiņām 
izglītības sistēmā, lai mūsu jau-
nā paaudze izaugtu gudra un 
pašapzinīga.
Latvijas Universitātes profeso-
re Zanda Rubene konferences 
dalībniekus aicināja ne tikai 
domāt, bet arī sniedza pētī-
jumos argumentētas atbildes 

uz jautājumiem par mūsdie-
nu bērnu audzināšanu: "Kādēļ 
mūsdienās "bērnības" modeli 
īstenot kļūst arvien grūtāk?"; 
"Kādēļ mazinās pieaugušo au-
toritāte audzināšanā?"; "Kādēļ 
pieaugušie mēdz sūdzēties, ka 
mūsdienās bērniem ir pārāk 
daudz tiesību?". 

Par aktualitātēm pirmsskolas 
izglītības jomā un to, kā panākt 
bērna pašvadītu/patstāvībā vei-
cinātu mācību procesa organi-
zāciju mūsdienās, stāstīja pro-
jekta "Skola 2030" pārstāve, 
Latvijas Montesori asociācijas 
priekšsēdētāja, privātās pirms-
skolas izglītības iestādes "Pērļu 
māja" vadītāja Zane Baltgaile.
Konferences otrajā daļā, kas 
tika veltīta sarunām par ģimeni, 
par mammas un tēta lomu, klāt-

esošos uzrunāja lektore dūla 
Inga Babure un psiholoģe Agita 
Iļjučonoka. 
Konferences laikā uzdotie jau-
tājumi un pēc tās savstarpējās 
diskusijas par dzirdēto liecinā-
ja, ka šāda konference ir bijusi 
ļoti rosinoša vecākiem vēl vai-
rāk domāt par to, kā vislabāk 
izprast sevi un savus bērnus, kā 
kopā būt laimīgiem.
Liels paldies lektoriem, kas 
profesionāli sniedza informā-
ciju katrs savā jomā! Liels pal-
dies arī Olaines novada bērnu 
vokālajam ansamblim "Olaines 
cālīši" par brīnišķīgo priekšne-
sumu!

Maira Ezermane,
Olaines novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības 
speciāliste

UZSĀK OLAINES ŠAHA TURNĪRU SĒRIJU

AIZVADĪTA IZGLĪTOJOŠA KONFERENCE 
VECĀKIEM – "ES LIELS, TU MAZS"

LEPOJAMIES

Kuzmins kļūst par Eiropas čempionu 
skeitborda slalomā

Saulainajā septembra nedēļas nogalē Madridē noslēdzās 
Eiropas čempionāts skeitborda slalomā "Euros 2018",  

kas norisinājās trīs disciplīnās: milzu slalomā, speciālajā 
slalomā un līnijslalomā. 

Jānis Kuzmins izcīnīja uzvaru milzu slalomā un līnijslalomā, 
triumfējot Eiropas čempionāta kopvērtējumā profesionāļu 

grupā un kļūstot par absolūto Eiropas čempionu. Arturs 
Liskovs, neskatoties uz kritienu un gūto rokas traumu, 
speciālajā slalomā ieguva 4. vietu, bet kopvērtējumā  

palika 6. vietā. 

Apsveicam Jāni Kuzminu ar nu jau otro pēc kārtas izcīnīto 
Eiropas čempiona titulu, bet Arturam novēlam ātru 
izveseļošanos un veiksmi turpmākajās sacensībās.

Olaines 1. vidusskolas skolēni 
gūst panākumus starptautiskajā 

ekonomikas olimpiādē 
14. septembrī Latvijas komanda, kuras sastāvā bija Vairis 

Stramkalis un Kārlis Eiduks no Olaines 1. vidusskolas, 
Roberts Pavlovskis no RTU Inženierzinātņu vidusskolas, 
Alisa Turukova no Daugavpils Krievu vidusskolas, Diāna 

Paula Upmale no Cēsu Valsts ģimnāzijas un komandas 
vadītāji devās uz Maskavu, kur norisinājās Pirmā 

starptautiskā skolēnu ekonomikas olimpiāde. Tajā piedalījās 
komandas no ASV, Brazīlijas, Indonēzijas, Īrijas, Šveices, 

Spānijas, Austrijas, Kazahstānas, Krievijas, Mjanmas, 
Malaizijas, Jaunzēlandes un Latvijas. 

1. kārtā jaunieši spēles veidā parādīja savas zināšanas un 
prasmes, darbojoties vērtspapīru tirgū. Nākamajā dienā 
bija jāizvērtē konkrētas situācijas saistībā ar mūsdienu 

pasaules ekonomiskajām problēmām. Pirmo divu kārtu laikā 
dalībnieki saņēma individuālo vērtējumu, bet trešajā kārtā 

tika vērtēts komandas darbs – bija jāanalizē Krievijas bankas 
darbība, jāveido biznesa plāns par tās iespējām paplašināt 
klientu skaitu jauniešu vidū. Latvijas komandai uzdevums 

īpašas grūtības nesagādāja, jo strādāja saliedēti un lietpratīgi. 

Latvijas komanda izcīnīja 1. vietu, kā arī piecas  
medaļas pieciem komandas dalībniekiem.  

Olaines 1. vidusskolas skolēns Kārlis Eiduks saņēma 
bronzas, bet Vairis Stramkalis – zelta medaļu, turklāt Vairis 

tika atzīts par absolūto olimpiādes uzvarētāju. 
Jaunieši jūtas gandarīti, ka godam nests Latvijas vārds 
pasaulē, iegūta neatsverama pieredze un bijusi iespēja 

sadraudzēties ar jauniešiem, kuri pārstāv dažādus  
kultūras reģionus. Apsveicam ar panākumiem! 

Brigita Eltermane, ekonomikas skolotāja

22. septembrī Olaines 1. vidusskolā noritēja pirmā izglītojošā konference vecākiem "Es liels, 
tu mazs", kuru organizēja Olaines novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļa.
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Šī gada 18. un 19. septembrī 
Olaines novada skolu ekopa-
domes dalībnieki apzaļumoja 
Olaines Mežaparku Latvijas 
Pašvaldību savienības projekta 
"Pašvaldību labie darbi parkos 
Latvijas simtgadei" ietvaros.
Šogad projekta moto ir "Kopā 
nākotnes mežam", tāpēc Olai-
nes Mežaparks tika padarīts 
krāšņāks ar koku stādījumiem 
un mazo koku izvietošanu. Pa-
sākuma laikā jauniešiem bija 
iespēja tikties ar ainavu arhi-
tekti, apmeklēt kokaudzētavu, 
izvēlēties kokus stādījumiem, 
kā arī piedalīties stādījumu ierī-
košanā. Kopā tika iestādīti 
33 koki un mazie koki. 

Projekta vadītāja Elīna Grūba 
norāda: "Šādi projekti ir vēr-
tīgi, jo dod iespēju skolēniem 
apvienot iegūtās teorētiskās zi-
nāšanas par stādījumu ierīkoša-

nu un kopšanu ar praksi vietējā 
vidē."
Projekts tika realizēts sadarbībā 
ar Meža attīstības fondu. 

1. oktobrī visā Latvijā darbu sāks vēlēšanu iecirkņi, 
kuros līdz vēlēšanu dienai varēs iepazīties ar deputātu 
kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, 
ziņām par kandidātiem un balsošanas kārtību, kā arī 
pieteikt balsošanu dzīvesvietā tiem vēlētājiem, kuru 
veselības stāvoklis neļauj balsot vēlēšanu iecirknī.

Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas 
pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu 
vecumu. Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā 
vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. 
Par dalību vēlēšanās vēlētājam pasē izdara īpašu atzīmi –  
spiedoga nospiedumu. Savukārt vēlētājiem, kuru rīcībā 
ir tikai personas apliecība, bet nav derīgas pases, no 
2018. gada 25. septembra līdz 6. oktobrim jāizņem 
vēlētāja apliecība. To bez maksas izsniedz Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde (PMLP) tajā PMLP nodaļā, kurā 
izsniegta attiecīgā personas apliecība.

Sestdien, 6. oktobrī, 13. Saeimas vēlēšanu dienā, 
vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirmsvēlēšanu periodā
• Pirmdien, 1. oktobrī, plkst. 17.00–20.00.
• Otrdien, 2. oktobrī, plkst. 8.00–11.00.
• Trešdien, 3. oktobrī, plkst. 17.00–20.00.
• Ceturtdien, 4. oktobrī, plkst. 9.00–12.00.
• Piektdien, 5. oktobrī, plkst. 10.00–16.00.

Šajos laikos vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar 
ierasties vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji un 
slimojošu personu aprūpētāji balsošanu var pieteikt 
vēlētāja atrašanās vietā.
Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt vai aizpildīt 
arī vēlētāja uzticības persona, var iesniegt arī brīvā formā 
rakstītus pieteikumus.

Iepriekšēja balss nodošana
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevar nokļūt vēlēšanu 
iecirknī, trīs dienas pirms vēlēšanu dienas noteiktos 
laikos var izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā.

Olaines novadā iecirknis Nr. 764 (Olaines Vēstures un 
mākslas muzejā Zemgales ielā 33, Olainē) pieņems balsis 
glabāšanā šādos laikos:
• trešdien, 3. oktobrī, no plkst. 17.00 līdz 20.00,
• ceturtdien, 4. oktobrī, no plkst. 9.00 līdz 12.00,
• piektdien, 5. oktobrī, no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Biruta Vigupe,
Olaines novada Vēlēšanu komisijas sekretāre

13. septembrī Olaines nova-
da pašvaldības policijas rīcībā 
tika nodota jaunā automašīna 
"Citroën Jumpy", kas ir speciāli 
aprīkota un paredzēta policijas 
funkciju veikšanai sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanas jomā 
Olaines novada teritorijā.

Tai ir līdzīgs trafarējums kā ie-
priekšējām pašvaldības polici-
jas automašīnām, bet ar vienu 
niansi – lai stiprinātu identitāti, 
blakus ģerbonim ir novietots 
uzraksts "Olaines novads".
 
Lai gan jaunā automašīna ir 
tikai darba instruments pašval-
dības policijas funkciju pildīša-
nai, tās loma darba organizēša-
nā un optimizēšanā ir būtiska. 
Novēlam Olaines novada paš-
valdības policijai, lai nepiecie-

šamības gadījumos automašīna 
labi kalpo, bet ceram, ka šādu 
vajadzību mūsu novadā būs ar-
vien mazāk.
Iedzīvotājus aicinām 
sadarboties ar pašvaldības 

policiju un ziņot par 
novērotiem pārkāpumiem, 
zvanot pa tālr. 67967196, 
29198070, 26613481 vai 
rakstot uz e-pasta adresi 
policija@olaine.lv.

Minētā atbalsta piešķiršanu 
nosaka Ministru kabineta rī-
kojuma "Par vienreizēja at-
balsta piešķiršanu politiski 
represētajām personām un na-
cionālās pretošanās kustības 
dalībniekiem", kas 28. augustā 
pieņemts valdības sēdē.

Atbalsts tiks piešķirts tām poli-
tiski represētajām personām un 
nacionālās pretošanās kustības 
dalībniekiem, kuriem statuss 
ir piešķirts un Iedzīvotāju re-
ģistrā ir aktīvs līdz 2018. gada 
30. septembrim un kuru dzī-
vesvietas adrese ir deklarēta 
vai reģistrēta Latvijā. Atbalsts 
paredzēts, lai atbalstītu projek-
tā minētās personas, tādējādi 
atbalsta saņēmēja nāves gadīju-

mā to nav tiesības pieprasīt un 
piešķirt citai personai.

Atbalstu piešķirs un izmaksās 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra (VSAA). Paredzams, 
ka VSAA atbalstu varētu sākt 
izmaksāt novembrī, un tas tiks 
izmaksāts visiem atbalsta saņē-
mējiem ne vēlāk kā līdz 2018. 
gada 31. decembrim. Atbalsta 
saņēmējiem, kuri ir vecuma vai 
invaliditātes pensijas saņēmēji, 
atbalstu izmaksās vienlaikus 
ar pensiju, un šīm personām 
atbalsta saņemšanai nebūs jā-
iesniedz iesniegums. Savukārt 
personām, kuras nesaņem in-
validitātes vai vecuma pensiju, 
VSAA nosūtīs paziņojumu par 
atbalsta pieprasīšanas kārtību 

uz viņu deklarēto vai reģistrēto 
dzīvesvietas adresi Latvijā.
Ņemot vērā, ka atbalsta saņē-
mēji ir tiešā vai netiešā veidā 
cietuši no totalitāriem režī-
miem, atbalsts ir pielīdzināms 
kompensācijai par radītajiem 
zaudējumiem. Līdz ar to tas ne-
tiek ietverts gada apliekamajā 
ienākumā un netiek aplikts ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli. 
Tāpat rīkojums paredz ieteikt 
pašvaldībām atbalsta saņēmē-
jiem izmaksāto atbalstu neņemt 
vērā ienākumos, vērtējot klien-
ta materiālos resursus, kad tiek 
pieprasīta sociālā palīdzība.

Informācijas avots: Labklājības 
ministrijas Komunikācijas 
nodaļa

POLITISKI REPRESĒTIE UN NACIONĀLĀS 
PRETOŠANĀS KUSTĪBAS DALĪBNIEKI 

SAŅEMS 100 EIRO ATBALSTU
Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki par godu Latvijas 

valsts 100. gadadienai saņems vienreizēju 100 eiro lielu atbalstu. Tas tiek piešķirts, ņemot 
vērā šo personu likteni, no kuriem lielākā daļa cietusi no komunistiskā režīma, turklāt ar 

katru gadu šīs kategorijas iedzīvotāju skaits samazinās, daudziem pasliktinās veselība.

MEŽA DIENAS 2018
8. septembrī biedrības "Pīlādzis" valde devās uz Koknesi, 

kur notika 5. Vislatvijas "Pīlādžu" salidojums. Kopā pulcējās 
draugi no Kokneses, Aizkraukles, Garkalnes, Jaunolaines, 

Vecpiebalgas, Varakļāniem un Sējas. 
Šīs tikšanās ir brīnišķīga tradīcija, jo katru gadu ciemojamies 

citā novadā. Koknesieši bija sagatavojuši interesantu 
programmu: dienas pirmajā pusē apskatījām skaisto Koknesi 

un Likteņdārzu, kurā todien notika tradicionālais Ābolu 
festivāls. Pēcpusdienā atgriezāmies kultūras namā, kur mūs ar 
muzikāliem priekšnesumiem priecēja Kokneses Kultūras nama 

pašdarbības mākslinieki. Vēlāk salidojuma viesi prezentēja 
katrs savu kolektīvu, savu novadu, cenšoties sagādāt 

pārsteigumu citiem. Biedrība "Pīlādzis" pateicas Olaines 
novada domei par atbalstu.

 
Ausma Konošonoka,

biedrības "Pīlādzis" valdes priekšsēdētāja

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS
POLICIJAI JAUNS AUTO
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2018. gada 22. augustā  
     
• Apbalvot ar Olaines novada 
domes Atzinības rakstu Olaines  
2. vidus skolas skolotāju Vene-
randu Jansoni par ilggadēju, 
mērķtiecīgu, apzinīgu darbu un 
sakarā ar 45 gadu darba jubileju.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju septiņiem Olaines 
novadā deklarētajiem, bet ārpus 
Olaines pilsētas teritorijas dzī-
vojošajiem izglītojamajiem, kuri 
izmanto personīgo transportu, 
jo objektīvu iemeslu dēļ nevar 
izmantot sabiedrisko transportu 
braucieniem mācību gada laikā 
no dzīvesvietas līdz izglītības 
iestādei un atpakaļ.

• Atbalstīt dārzkopības koope-
ratīvās sabiedrības (turpmāk – 
DKS) "Lazdas" projektu "Par 
koplietošanas ceļu remontu un 
atjaunošanu uz DKS "Lazdas" 
koplietošanas zemes" par kopējo 
summu 14 157 EUR ar pašval-
dības līdzfinansējumu 9576,91 
EUR.

• Atbalstīt DKS "Jāņupe-2" 
projektu "Vingrošanas komplek-
sa dažāda vecuma bērniem ie-
rīkošana DKS "Jāņupe-2"" par 
kopējo summu 2982,65 EUR 
ar pašvaldības līdzfinansējumu 
2386,12 EUR.

• Atbalstīt DKS "Ostinieks" 
projektu "Par dārzkopības sa-
biedrības "Ostinieks" iekšējās 
melioratīvās sistēmas sakārtoša-
nu" par kopējo summu 5000,93 
EUR ar pašvaldības līdzfinansē-
jumu 4000,74 EUR.

• Atbalstīt DKS "Vaivadi" pro-
jektu "Par dārzkopības sabied-
rības "Vaivadi" koplietošanas 
iekšējo pievadceļu pie nekusta-
majiem īpašumiem labiekārtoša-
nu" par kopējo summu 9095,09 
EUR ar pašvaldības līdzfinansē-
jumu 6909,10 EUR.

• Apstiprināt pašvaldības ne-
kustamā īpašuma "Līdumu kar-
jers" Olaines novadā (kadastra 
numurs 8080 007 0213, nomas 
zemes daļas 0,7500 ha platībā) 
zemes nomas izsoles protokolu 
un uzdot SIA "Owake" noslēgt ar 
pašvaldību zemes nomas līgumu.

• Atsavināt 10 zemesgabalus, 
apstiprināt to pirkuma maksu un 
noslēgt pirkuma līgumus ar ze-
mes nomniekiem. 

• Atsavināt pašvaldībai piede-
rošo zemi dārzkopības sabied-
rībā "Puriņi" Nr. 3073, Jāņupē, 
kadastra apzīmējums 8080 022 
0420, 0,0592 ha platībā un ap-
stiprināt tās atsavināšanas izsoles 
noteikumus.

• Neizmantot pirmpirkuma tie-
sības uz četriem nekustamajiem 
īpašumiem – "Virši" Nr. X, Mazā 
Ganu iela X, "Aurora" Nr. X, 
"VEF-Baloži" Nr. X – un piekrist 
šo zemju iegūšanai īpašumā. 

• Grozīt lauku apvidus zemes 
nomas līgumus Nr. 736 un Nr. 
737 un noslēgt lauku apvidus 
zemes nomas līgumu par zemes-
gabala "Vizbuļi" (Pēterniekos) 
¼ domājamās daļas iznomāšanu 
divām personām. 

• Izbeigt lauku apvidus zemes 
nomas līgumu Nr. 459. 

• Papildināt Olaines novada do-
mes 2017. gada 24. maija sēdes 
lēmuma "Par rezerves zemes 
fondā ieskaitīto zemes gabalu un 
zemes gabalu, kas nav izmanto-
ti īpašuma tiesību atjaunošanai, 
piekritību pašvaldībai" (6. prot., 
22. p.) pielikumu ar "223" ierak-
stu. Izslēgt norādīto zemes vienī-
bu no rezerves zemes fonda. 

• Neiebilst par nolietotu trans-
portlīdzekļu pieņemšanas, ap-
strādes un īslaicīgas uzglabā-
šanas vietas izveidi nekustamā 
īpašuma "Mehāniskais cehs", 
Stūnīši, kadastra numurs 8080 
001 0402, sastāvā ietilpstošajā 
būvē – garāžā (792,60 kv. m) ar 
kadastra apzīmējumu 8080 001 
0042 0001 (adrese: "Gaismas 
Motors", Stūnīši, Olaines pa-
gasts, Olaines novads).

• Mainīt zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 8080 008 
0413, "Jaunolaines daudzdzīvok-
ļu mājas", Jaunolaine, 0,0100 ha 
platībā nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi "Komercdarbības 
objektu apbūve" uz nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – "Ar 
maģistrālajām elektropārvades 
un sakaru līnijām un maģistrāla-
jiem naftas, naftas produktu, ķī-
misko produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve".

• Atļaut apvienot nekustamā 
īpašuma "Vasara X" zemes vie-
nību ar kadastra apzīmējumu X 
un nekustamā īpašuma "Vasara 
Y" zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu Y vienā nekusta-
majā īpašumā ar zemes vienības 
aptuveno kopējo platību 0,1478 
ha. Piešķirt vienotu adresi ap-
vienotajai zemes vienībai un ar 
to funkcionāli saistītām ēkām/
būvēm "Vasara Z", Virši, Olai-
nes pagasts, Olaines novads, 
LV-2127. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – "In-
dividuālo dzīvojamo māju apbū-
ve".

• Atļaut apvienot nekustamā 
īpašuma "Vaivadi X" zemes 
vienību un nekustamā īpašuma 
"Vaivadi Y" zemes vienību vienā 
nekustamajā īpašumā ar zemes 
vienības kopējo platību 0,1263 
ha. Piešķirt vienotu adresi ap-
vienotajai zemes vienībai un ar 
to funkcionāli saistītām ēkām/
būvēm "Vaivadi Z", Vaivadi, 
Olaines pagasts, Olaines novads, 
LV-2113. Noteikt nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi apvieno-
tajai zemes vienībai – "Individu-
ālo dzīvojamo māju apbūve".

• Atļaut apvienot nekustamā 
īpašuma "Jāņupietis X" zemes 
vienību, nekustamā īpašuma 
"Jāņupietis Y" zemes vienību un 
nekustamā īpašuma "Jāņupietis 
Z" zemes vienību vienā nekusta-
majā īpašumā ar zemes vienības 
kopējo platību 0,1263 ha. Pie-
šķirt vienotu adresi apvienotajai 
zemes vienībai un ar to funk-
cionāli saistītām ēkām/būvēm 
"Jāņupietis N", Jāņupe, Olaines 
pagasts, Olaines novads, LV-
2113. Noteikt nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi apvienotajai 
zemes vienībai – "Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve".

• Atļaut atsavināt dzīvokli Sta-
cijas ielā 24-X, Olainē. Uzdot 
Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
veikt nepieciešamās darbības 
dzīvokļa ierakstīšanai zemesgrā-
matā uz pašvaldības vārda; pasū-
tīt un saņemt sertificēta vērtētāja 
dzīvokļa novērtējumu; iesniegt 
Finanšu komitejā lēmuma pro-
jektu. Noteikt, ka dzīvokļa Sta-
cijas ielā 24-X, Olainē, atsavi-
nāšanas ierosinātājām jānoslēdz 
notariāli apliecināta vienošanās 
par dzīvokļa Stacijas ielā 24-X, 
Olainē, iegūšanu īpašumā līdz 
domes lēmuma pieņemšanai par 
dzīvokļa pirkuma līguma slēgša-
nu.

• Izbeigt dzīvojamās telpas 
"Damradi 1"-X (Damrados) dzī-
vojamo telpu īres līgumu. 

• Ierakstīt Rīgas rajona tiesas 
Zemesgrāmatu nodaļā uz pašval-
dības vārda šādus dzīvokļa īpašu-
mus: "Damradi 1"-X (Damrados) 
un Stacijas iela 24-X (Olainē). 

• Piešķirt pabalstu A. P. 

• Neizmantot pirmpirkuma tie-
sības uz nekustamo īpašumu 
"Vīksnas" Nr. X (Jāņupē) un pie-
krist zemes iegūšanai īpašumā. 

• Izbeigt 2010. gada 15. decem-
bra īres līgumu par sociālo dzī-
vokli Gaismas ielā 4-X, Stūnīšos.

• Piešķirt īres tiesības personai 
X uz sociālo istabu Zemgales 
ielā 31, Olainē. 

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 (AUGUSTS)

 PRASĪBAS KANDIDĀTIEM
•	 Augstākā	izglītība	arhitektūrā	vai	telpiskās	attīstības	

plānošanā	vai	izglītība	zemes	ierīcības	jomā.
•	 Spēja	iedziļināties	un	izprast,	apstrādāt	un	analizēt	liela	

apjoma	un	dažāda	profila	informāciju	par	teritorijas	
plānošanas,	zemes	ierīcības	dokumentiem	–	to	
sagatavošanu	un	noformēšanu.

•	 Vēlama	praktiskā	darba	pieredze	pašvaldībā,	teritorijas	
plānošanas	vai	zemes	ierīcības	jautājumu	jomā.

•	 Pieredze	darbā	ar	biroja	tehniku,	Internet	pārlūku	un	
datorprogrammu	lietotājprasmes	(MS	Excel,	Word,	
PowerPoint,	MicroStation,	BENTLY	vai	analoģiskas,	
nekustamā	īpašuma	valsts	kadastra	informācijas	sistēmu	
(NĪNO)).

•	 Par	priekšrocību	tiks	uzskatīta	pieredze	darbā	ar		
GIS	sistēmām	(ArcGis,	QGIS	u.c.).

•	 Latviešu	valodas	zināšanas,	krievu	valodas	zināšanas,	kas	
jāpārzina	savu	amata	pienākumu	veikšanai	nepieciešamajā	
apjomā,	lai	būtu	iespējams	komunicēt	ar	klientu.

•	 B	kategorijas	auto	vadīšanas	tiesības	–	vēlamas.

 GALVENIE AMATA PIENĀKUMI
•	 Pārzināt	spēkā	esošos	normatīvos	aktus	amata	

kompetences	ietvaros,	ievērot	tos	un	pielietot,	pildot	
amata	pienākumus.	

•	 Organizēt	un	veikt	lietišķo	saraksti,	ievērot	lietvedības	
prasības	ar	darba	pienākumu	izpildes	saistītos	jautājumos.

•	 Koordinēt	teritorijas	plānošanas	dokumentu	izstrādi.
•	 Koordinēt	zemes	ierīcības	projektu	izstrādi.
•	 Sagatavot	domes	lēmumu	projektus	par	teritorijas	

plānošanas	dokumentu	izstrādi,	par	nekustamo	īpašumu	
sadalīšanu/apvienošanu,	nosaukumu/plānoto	adrešu/
adrešu	piešķiršanu,	nekustamo	īpašumu	lietošanas	veidu	
maiņu.

•	 Saskaņot	kadastrālās	uzmērīšanas	veicēju	sagatavoto	
robežu	ierādīšanas	aktus,	zemes	robežu	plānus,	
apgrūtinājumu	plānus,	zemes	ierīcības	projektus	u.c.

•	 Sagatavot	un	izsniegt	pieprasījuma	iesniedzējam	karšu	
skices,	shēmas	un	izkopējumus.

•	 Apzināt	un	pārraudzīt	ģeodēzisko	atbalsttīklu.
•	 Pārzināt	adresācijas	jautājumu.
•	 Risināt	nekustamā	īpašuma	lietošanas	mērķu	jautājumu.
•	 Sagatavot	atbildes,	administratīvos	aktus,	izziņu	un	uzziņu	

projektus.
•	 Konsultēt	par	amata	kompetencē	esošajiem	jautājumiem,	

kas	saistīti	ar	nekustamo	īpašumu	formēšanu,	sadalīšanu,	
lietošanu	u.c.

•	 Izveidot	un	uzturēt	pašvaldības	GIS	sistēmu.

 PIEDĀVĀJAM
	 Profesionālās	pilnveidošanās	un	izglītošanās	iespējas.	

Atbildīgu	darbu	pašvaldībā.
	 Stabilu	atalgojumu	(mēnešalga	1275.00	EUR		

(pirms	nodokļu	nomaksas)),	sociālās	garantijas,	tehnisko	
nodrošinājumu,	veselības	un	dzīvības	apdrošināšanu,	
apdrošināšanu	pret	nelaimes	gadījumiem		
(pēc	pārbaudes	laika).

 PIETEIKŠANĀS AMATA VAKANCEI
	 Ar	norādi	"Būvvaldes	speciālists	teritoriālplānojuma	un	

zemes	ierīcības	jautājumos"	līdz 2018. gada  
19. oktobrim. Olaines	novada	pašvaldībā,	Zemgales	ielā	
33,	Olainē,	Olaines	novadā,	LV-2114	iesniedzot	personīgi	
vai	nosūtot	pa	pastu	vai	iesūtot	elektroniski	uz	e-pasta	
adresi	olainesdome@olaine.lv.	

	
	 JĀIESNIEDZ:
•	 pieteikumu	–	motivācijas	vēstuli	ar	savu	redzējumu	par	

speciālista	darbu	Olaines	novada	pašvaldībā;	
•	 CV;	
•	 izglītību	apliecinošu	dokumentu	kopijas.
	
	 Sazināsimies	ar	kandidātiem,	kuri	būs	iekļauti	atlases	otrajā	

kārtā.	Vakancei	atbilstošākie	pretendenti	tiks	uzaicināti	uz	
darba	interviju,	kuras	laikā	būs	iespējams	pārliecināties	par	
darba	jautājumu	pārzināšanu	un	pieredzi.	

VAKANCE
JAUNA

Olaines novada pašvaldība aicina darbā

BŪVVALDES SPECIĀLISTU 
TERITORIĀLPLĀNOJUMA UN 

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

Pasākumi Olaines novadā oktobrī
KAD KAS KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

11.10. plkst. 18.00 Leļļu teātra izrāde "Sapņu kuģis" (ieejas maksa – 2,00 EUR) Olaines Kultūras namā

13.10. plkst. 17.00 Eksotisko deju koncerts "Ar deju apkārt pasaulei" Olaines Kultūras namā

13.10. plkst. 17.00 Salsas dejas un mūzikas vakars (ieejas maksa – 2,00; 3,00 EUR) Jaunolaines Kultūras namā

17.10. plkst. 18.00 Valmieras teātra izrāde bērniem (ieejas maksa – 2,00; 3,00 EUR) Jaunolaines Kultūras namā

18.10. plkst. 19.00 Animācijas filma "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" Olaines Kultūras namā

20.10. plkst. 15.00 Starptautiskais festivāls "Baltijas rītausmas" Jaunolaines Kultūras namā

20.10. plkst. 16.00 Autordziesmu izpildītāja Alekseja Fedosejava radošais vakars Olaines Kultūras namā

27.10. plkst. 17.00 "Olaines cālīši" – 20 gadi Olaines Kultūras namā

27.10. plkst. 22.00 Rudens balle (ieejas maksa – 3,00 EUR) Jaunolaines Kultūras namā

31.10. plkst. 18.00 Leļļu teātra izrāde "Gudrais zobiņš" (ieejas maksa – 1,00; 2,00 EUR) Jaunolaines Kultūras namā

IZSTĀDES

Izstāde apskatāma no 23.10. Olaines NVO audēju pulciņa "Atvasara" darbu izstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Izstāde apskatāma no 27.10. Mirdzas Markusas personālizstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)

06.10. Olaines novada Makšķerēšanas sacensības Kaņiera ezerā

06.10. Olaines novada čempionāts zolītē Olaines Sporta namā

14.10. Galda tenisa turnīra 1. posms Olaines Sporta namā

20.10. Ātrā šaha turnīra 2. posms un šaha turnīrs bērniem Olaines Sporta namā

27.10. Rudens kauss florbolā "3 pret 3" Olaines Sporta namā

IZGLĪTĪBA

13.10. plkst. 11.00 Izglītojoša ekskursija pa Olaines rūpnīcām (plašāka informācija pa tālr. 22057669) Pulcēšanās "Nordic Industrial Park" 
stāvlaukumā

20.10. Radošās darbnīcas Olaines Vēstures un mākslas muzejā

No oktobra  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!

21. septembrī ar "Olimpis-
kās dienas 2018" pasākumiem 
Olaines novada skolās un visās 
pirmsskolas izglītības iestā-
dēs tika ieskandināta Eiropas 
Sporta nedēļa. Olaines novadā 
"Olimpiskās dienas" aktivitā-
tēs iesaistījās vairāk nekā 2000 
bērnu un jauniešu.

Latvijas Olimpiskās komitejas 
(LOK) organizētā "Olimpiskā 
diena 2018" notika 650 norises 
vietās visā Latvijā. Ar "Olim-
pisko dienu 2018" aizsākusies 
arī "Eiropas Sporta nedēļa", 
kuras mērķis ir veicināt fizis-

kās aktivitātes visā Eiropā, un 
tajā iesaistīties aicināts ikviens 
Olaines novada iedzīvotājs. 
"Olimpiskā diena" sākās ar ko-
pīgu rīta vingrošanu, kas no-
tika vienlaicīgi visās Latvijas 
norises vietās. Tās mērķis bija 
dalībniekus pamodināt un sa-
gatavot turpmākās dienas ak-
tivitātēm, kā arī atgādināt par 
pareizi veiktu rīta vingrošanu 
kā ļoti svarīgu ikdienas sastāv-
daļu. Rīta vingrošanu pie mums 
veica visas pirmsskolas izglī-
tības iestādes, kā arī Olaines  
1. un 2. vidusskolas 1.–4. kla-
ses.

Šā gada "Olimpiskās dienas" 
devīze bija "Teniss vieno", tā-
pēc tika organizētas dažādas 
stafetes ar tenisa elementiem. 
"Olimpiskās dienas 2018" pa-
sākuma dalībniekiem tika pa-
sniegti Starptautiskās Olim-
piskās komitejas sertifikāti un 
Olaines Sporta centra sarūpēti 
suvenīri.

Dienas otrajā pusē Olaines  
1. un 2. vidusskolas 5.–12. kla-
ses tikās Olaines Mežaparkā, 
lai piedalītos orientēšanās sa-
censībās. Katrā klašu grupā la-
bākās klases tika pie piemiņas 
kausiem.
Tika vērtēts arī skolu kopvēr-
tējums. Šogad labāk veicās 
Olaines 1. vidusskolai, kas tika 
apbalvota ar LOK piešķirto 
speciālbalvu – kausu un tenisa 
inventāru. Olaines 2. vidussko-
la tika pie LOK piešķirtajām 
hokeja biļetēm uz kādu no Rī-
gas "Dinamo" spēlēm.

Olaines Sporta centra kolektīvs 
izsaka lielu pateicību visām 
pirmsskolas izglītības iestādēm 
un Olaines 1. un 2. vidusskolas 
skolotājiem par iesaistīšanos un 
piedalīšanos "Olimpiskajā die-
nā 2018".

AR OLIMPISKO DIENU AIZSĀKUŠIES 
EIROPAS SPORTA NEDĒĻAS PASĀKUMI

Informējam!
Ar Valsts meža dienesta 2018. gada 26. septembra rīkojumu 

Nr. 154 "Par meža ugunsnedrošo laikposmu" tiek atcelts meža 
ugunsnedrošais laikposms visā valsts teritorijā, sākot 

ar 2018. gada 30. septembri.
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