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C eļā uz XXVI Vispārē-
jiem latviešu dziesmu un 
XVI  deju svētkiem un 

godinot latviešu līgošanas tradīcijas, 
gada garākajā dienā visā Latvijā, čet-
rās Eiropas valstīs un Kanādā notika 
unikāla koru, folkloras kopu un tau-
tiešu sadziedāšanās.

Arī Olaines jauktais koris 
“Dziesma” starp rudzu un kartu-
peļu laukiem sirsnīgi svinēja va-
saras saulgriežus, piedaloties Lat-
vijas Radio  2 zibakcijā “Gadsimta 
garākā līgodziesma”, iedziedot 
tautasdziesmu “Vakars nāce vāve-

rīte”. Akcijas laikā LR 2 ēterā līgo-
dziesma vijās cauri visai Latvijai 
no saules lēkta līdz saules rietam – 
ik pusstundu notika pieslēgšanās 
līgodziesmu skandinātājiem no 
dažādiem novadiem.

Dziesmu iespējams noklausīties: 
http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/

gadsimta-garaka-ligodziesma/
lr2-etera-olaines-jauktais-koris-

dziesma.a104715/

Inta Konošonoka,
inta.konosonoka@gmail.com

Olaines jauktais koris “Dziesma” 21. jūnijā piedalījās LR  2 zibakcijā 
“Gadsimta garākā līgodziesma”.

2. jūnijā parakstīts sadarbības līgums 
starp Olaines novada pašvaldību 
(Latvija) un Radomsko pašvaldību 
(Polija). Līgums paredz sadarbību iz-
glītības, kultūras, sporta, sociālajā un 
ekonomikas jomā. 

L ai stiprinātu Latvijas un Polijas 
pašvaldību partnerattiecības un 
kopīgi apspriestu aktuālās tēmas 

un idejas turpmākajiem projektiem, kā 
arī sadarbības jomas, Radomsko pašval-
dība ielūdza Olaines novada pašvaldību 
uz oficiālu tikšanos 2018. gada 2. jūnijā, 
kuras laikā tika parakstīts sadarbības 
līgums. Olaines novada dome pilnva-
roja Olaines novada deputātu Denisu  
Ļebedevu parakstīt sadarbības līgumu 
ar Radomsko pašvaldību Olaines nova-
da pašvaldības vārdā. Kopā ar Denisu 
Ļebedevu Olaines novada pašvaldību 
pārstāvēja Olaines novada pašvaldības 
priekšsēdētāja padomnieks Kristaps 
Kauliņš, Olaines novada pašvaldības 
izpilddirektora vietniece Kristīne Mat-
uzone un Olaines novada pašvaldības 
projektu vadītāja un ekonomiste Ilze 

Mazure. Pieņemot Radomsko paš-
valdības uzaicinājumu, 2. un 3. jūnijā 
Olaines novada pašvaldības pārstāvji 
piedalījās arī ikgadējā festivāla “Ra-
domsko dienas” aktivitātēs. 

Saikne starp Olaines novadu un 
Radomsko pilsētu ir bijusi arī pirms 
sadarbības līguma parakstīšanas. 
Kopā ar citām ES valstīm, īstenojot 
dažādas aktivitātes, Olaines novads 
un Radomsko pilsēta piedalījās ES 
finansētajos projektos “Handbook 

of Positive European Citizen” (“Po-
zitīva Eiropas pilsoņa rokasgrā-
mata” 2013., 2014.  gadā) un “Key 
to Identity” (“Identitātes pamats” 
2012.  gadā). 2017. gadā Radomsko 
pašvaldības pārstāvji piedalījās Olai-
nes pilsētas 50. gadadienas pasāku-
mos, savukārt 2017. gada 18. maijā 
starp Olaines un Radomsko pilsētu 
tika parakstīts nodomu protokols 
par sadarbību ekonomikas, izglītības 
un kultūras jomā. 

Noslēgts sadarbības līgums 
starp Olaini un Radomsko

Olaines 
jauktais koris “Dziesma” 
iedzied gadsimta 
garāko līgodziesmu

26. jūnijā pie ēkas Torņa ielā 4 no-
tika dekoratīvās sienas “Latvijas 
pilsētas un novadi valsts simtgadei” 
atklāšana. Siena ir visu Latvijas paš-
valdību, tai skaitā Olaines novada 
pašvaldības, dāvinājums nozīmīga-
jā valsts jubilejā.

P anno (apgleznotā siena) ar 
Latvijas pilsētu un novadu 
ģerboņiem tapis pēc Rīgas 

domes un Latvijas Pašvaldību savie-
nības (LPS) iniciatīvas, un to apglez-
nojis starptautiski pazīstamais latviešu 
mākslinieks Leonards Laganovskis. 

Siena pirmo reizi tika apgleznota 
2005. gadā, tomēr, ņemot vērā faktu, 
ka pa šo laiku ir notikusi administratīvi 

teritoriālā reforma un daudzas pašval-
dības mainījušas savas administratīvās 
aprises, Latvijas simtgadē tapa ideja 
sienas gleznojumu atjaunot ar aktuāla-
jiem pašvaldību ģerboņiem. 

Gleznojuma atrašanās vieta nav 
izvēlēta nejauši, tā cieši saistīta ar 
1991. gada barikāžu notikumiem. At-
ceroties šo laiku, Vecrīgas laukumam 
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra, 
Smilšu ielas un Torņa ielas krustojumā 
tika piešķirts 1991. gada barikāžu lau-
kuma nosaukums. Gan laukuma no-
saukums, gan sienas gleznojums ir kā 
vēstījums par laiku, kad cilvēki no visas 
Latvijas ieradās Rīgā, lai sargātu savu 
dzimteni. Šajā gleznojumā arī Olaines 
novads iekļaujas ar savu ģerboni. 

Pašvaldības Latvijai simtgadē 
dāvina īpaši apgleznotu ģerboņu sienu

Uzsverot jaunatnes darba nozīmī-
gumu un daloties pieredzē ar pār-
stāvjiem no visas Eiropas, projekta 
“Local Action Youth” komanda de-
vās partneru vizītē uz Somiju un or-
ganizēja aktivitāti pasākumā “LINC 
2018”. Olaines novada pašvaldību 
vizītē pārstāvēja jaunatnes lietu spe-
ciāliste Agnese Kalniņa un jaunat-
nes darbiniece Karina Segruma.

P rojekta “Local Action Youth” 
komanda jau kopš 2017. gada 
oktobra pilnveido kompe-

tences, rīko daudzveidīgas aktivitātes, 
dalās pieredzē un meklē dažādas me-
todes jaunatnes darba tēmās: atbalsts 
uzņēmējdarbībai, jauniešu iesaiste 
lēmumpieņemšanā, komunikācija. 
Projekts noslēgsies jūlija beigās, pub-
licējot metožu apkopojumu – tas būs 
pieejams elektroniski un drukātā for-
mātā. Tikšanās mērķis Somijā bija 
pastāstīt par savu pieredzi, izvērtēt un 
izplatīt projekta “Local Action Youth” 
rezultātus un plānot turpmāko. “LINC 
2018” komanda apsprieda projekta re-

zultātus ar jaunatnes darbiniekiem no 
Ūsikaupunki, Raumas un Eurajoki  – 
pilsētām pie Turku, Somijā. Sastaptie 
jaunatnes darbinieki Somijā vairāk 
strādā ar sociālās atstumtības riska 
grupas jauniešiem, savukārt Olaines 
novada jaunatnes darbinieki varēja 
dalīties pieredzē par atbalstu jauniešu 
iniciatīvām. Dalībnieki viesojās Ūsi-
kaupunki un Vinkilas jauniešu centros. 
Tie pamatā ir kā brīvā laika pavadīša-
nas centri, tomēr ir interesanta aktivitā-
te: iestādes pagrabā tiek izbūvēta telpa, 
kur jauniešiem mācīties, kā labot rite-
ņus un citas mantas. 

Vairāk par projekta aktivitā-
tēm un metodēm var lasīt: fb.com/ 
localactionyouth. Projekts tiek īste-
nots, sadarbojoties biedrībai “Pierīgas 
partnerība”, Olaines novada pašvaldībai 
un vietējās rīcības grupai “Ravakka” no 
Somijas. Projekts tiek finansēts ar Eiro-
pas Komisijas programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” atbalstu, programmu 
Latvijā administrē Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūra. Šī publikā-
cija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, 
un Komisijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebkuru ie-
spējamo izlietojumu.

Dalāmies ar pieredzi jaunatnes darbā pasākumā “LINC 2018” Somijā

Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem!

Esam priecīgi un lepni par katra mākslinieciskā pašdarbības kolektīva sasnie-
gumiem ceļā uz XXVI Vispārējiem latviešu dziesmu un XVI deju svētkiem.  
Novēlu svētkos gūt prieku, ko sniedz kopīgi izdziedāta dziesma un izdejota deja!
 

A. Bergs,
Olaines novada domes priekšsēdētājs

178 dalībnieki  8 kolektīvi

http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/gadsimta-garaka-ligodziesma/lr2-etera-olaines-jauktais-koris-dziesma.a104715/
http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/gadsimta-garaka-ligodziesma/lr2-etera-olaines-jauktais-koris-dziesma.a104715/
http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/gadsimta-garaka-ligodziesma/lr2-etera-olaines-jauktais-koris-dziesma.a104715/
http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/gadsimta-garaka-ligodziesma/lr2-etera-olaines-jauktais-koris-dziesma.a104715/
mailto:inta.konosonoka@gmail.com


Kā nokļuvāt mežsaimniecībā?
Pirms Pirmā pasaules kara un tā 

laikā, kad cars Baltijas vācu muižnie-
kiem nolēma piekomandēt militāru 
atbalstu, citkārt arī bruņotus “pie-
skatītājus”, tagadējā Latvijas teritori-
jā tika iesūtītas kazaku vienības. Bija 
jāuzmana katra impērijas vieta, jo no 
nelielām neatkarīgi domājošu cilvē-
ku “frontītēm” varēja izaugt lielākas 
frontes. Tā šeit nokļuva mans vēlā-
kais audžutēvs. Tad izveidojās tā sau-
camais Baltijas landesvērs jeb zemes-
sardze, kur iekļāvās Baltijas vācieši, 
krievi, arī latvieši. Daļa no landesvē-
ra vēlāk piedalījās Latvijas Brīvības 
cīņās, un mans audžutēvs nopelnīja 
mežsarga vietu Vilces mežniecībā. 
Tēvs bija miris, un mamma faktiski 
izdzīvošanas dēļ apprecējās otrreiz. 
Tā mana ģimene pārbrauca uz Vilci. 
Tolaik man bija divi gadi, un laikam 
jau iespaidi bija gana spilgti un pa-
liekoši, jo vēlāk manas darba gaitas 
virzījās tai pašā – mežsaimniecības – 
virzienā.

50. gados sākās mežsaimniecības 
reorganizācija, bija vajadzīgi izglī-
toti meža tehniķi. Pabeidzu Rankas 
Meža skolu, Aizupes Meža tehniku-
mu un vadošo darbinieku speciālos 
kursus pie mežsaimniecības fakul-
tātes. Tad varēju sāku strādāt meža 
tehniķa darbu, kas tolaik nozīmēja 
ļoti plašu darba lauku – no meža 
kopšanas, atjaunošanas līdz pat iz-
strādes pārraudzībai. Uz šejieni at-
braucu 1966. gadā, un jau pirmajos 
darba mēnešos bija skaidrs, ka te 
lielākā aktualitāte būs cīņa ar uguns-

grēkiem. Tā arī bija, – visapkārt ir 
kūdras purvi, un uguns bīstamība 
līdz ar to ir krietni lielāka. 

Cik liela teritorija tajā laikā bija 
Jūsu pārziņā?

Aptuveni 12 tūkstoši hektāru. Manā 
kā šī iecirkņa vadītāja pakļautībā strā-
dāja ap 10 līdz 12 mežsargu, un jāsaka, 
ka pagājušā gadsimta vidū mežsaim-
niecībā bija jābūt ļoti universālam. 
Piemēram, bija jāpiedalās un jāpārrau-
ga būvdarbi, lai tiktu pie dzīvojamās 
platības saviem darbiniekiem.

Pirms manis šajā pašā namā bija 
dzīvojuši un strādājuši jau četri mež-
ziņi, pirmajā stāvā darbojās kantoris. 
Pēc aiziešanas pensijā turpināju strā-
dāt kā ugunsdzēsības dežurants, bet 
kopumā mežsaimniecībā ir aizvadīti 
vairāk nekā 55 gadi. Manuprāt, mežā 
strādāt aizgāja savā ziņā tādi – īpat-
ņi. Katrā profesijā jau ir sava veida 
savādības, bet te ir daļa cilvēku, kas 
“krituši” uz medībām, daļa atkal 
tādu, kas pašā mežā saskata ko īpašu. 
Visticamāk, mana dzīve būtu veido-
jusies pavisam citāda, ja nebūtu šī 
saskarsme ar mežu jau bērna dienās. 
Mani vienmēr ir īpaši interesējusi 
pasaules izzināšana, vēsture, sociālas 
pārmaiņas, un daļu no šāda izziņas 
procesa dod arī mežs – kā dzīva, da-
bas organizēta ekosistēma.

Kādu atceraties šo vietu sešdesmi-
tajos?

Masveidā vilka elektrību, traktori 
mežsaimniecībā pamazām nomainīja 
zirgus. Padomju varai bija ļoti sva-
rīgi demonstrēt mehanizāciju, tāpēc 
dažkārt nonāca līdz visai absurdām 

situācijām, kad atskaitēs rakstījām, 
piemēram, par benzīna zāģu “Družba” 
izmantošanu, lai gan to zemās kvalitā-
tes dēļ daudz ērtāk bija zāģēt ar rokām. 
Tā nu turējām to mehanizāciju “pa-
saules līmenī” – uz papīra. 

Vai padomju laikā arī mežsaim-
niecību pārņēma haoss, kā tas bija 
daudzās citās nozarēs?

Es negribētu šeit visu, kā saka, mest 
pār vienu kārti. Vispirms ir jānodala 
marksisma vai sociālisma idejas no 
tā, kā šis idejas realizēja Krievija – 
uzmetot tām pufaiku. Ideja tika de-
gradēta uz visiem laikiem. Neuzska-
tu, ka visi  – zinātnieki, izgudrotāji, 
rūpnieki, lauksaimnieki – padomju 
laikā to tik vien domāja, kā sagraut 
un izpostīt. Nē. Cilvēki domāja par 
to, kā padarīt dzīvi vieglāku un gai-
šāku, diemžēl veselām paaudzēm tas 
bija jādara zem ideoloģiska spiedie-
na, kura centrā bija vēstījums – mēs 
uzvarēsim, mēs esam atraduši parei-
zo sabiedrības uzbūves modeli, mēs 
pierādīsim. Taču ārpus šī ideoloģiskā 
uzslāņojuma, piemēram, ideja par 
lauksaimniecības attīstību lielās un 
mehanizētās saimniecībās – pati šī 
doma jau nav nepareiza. Visu izšķir 
idejas izpildījums dzīvē.

Šeit vienmēr ir divas puses. No 
vienas – ir cilvēka ideāls par labāku 
pasauli, šī mūžīgā  ideju sadursme, 
cīņa par pareizākajiem risinājumiem, 
atšķirīgu ideoloģiju cīņa. No otras – 
katra cilvēka vēlme parādīt savu nozī-
mīgumu, savu ieguldījumu, savā ziņā 
vēlme tapt iemūžinātam. Svarīgi ir, lai 
tās ir balansā, nevis viena ļoti būtiski 

pārmāc otru. Tad rodas, piemēram, 
personības kults, taču vēsturiski ir 
pierādījies, ka tas nav ilgdzīvotājs. Kad 
Latvijā visapkārt “stādīja” tā saucamos 
ļeņinekļus, man bija skaidrs, ka gals šai 
sistēmai nav tālu.

Jūsuprāt, – ar ko sākās šīs sistēmas 
sabrukums?

Parādījās informācija no ārpasaules, 
ka dzīvotspējīgs ir arī cits sabiedrības 
modelis, ne tikai sociālisms. Tas mai-
nīja uzskatus, ļāva šai pārmaiņu idejai 
izdzīvot. Tautas frontes un atmodas 
laiks man vispirms saistās ar tolaik vēl 
diezgan vāji koordinētām, tomēr – sa-
biedriskām aktivitātēm, kur iesaistījās 
daudzi cilvēki. Dibinājām savu noda-
ļu, jo mūsu pārliecība tolaik bija, ka 
Latvija var būt neatkarīga, tāpēc ka 
savulaik tā ir bijusi un veiksmīgi attīs-
tījusies kā neatkarīga valsts. Man bija 
iespēja uzrunāt Jaunolaines iedzīvotā-
jus pirms referenduma par Latvijas ne-
atkarību, kas notika 1991. gada martā. 
Šeit, “Uzvaras līdumā”, neatkarības 
ideju atbalstīja visi, bet citviet nebūt 
tā nebija, tāpēc gājām apgaitā pie cil-
vēkiem uz mājām un runājām. Cil-
vēkam ir jāiesaistās, jābūt sabiedriski 
aktīvam, – ja domāsim tikai savas ģi-
menes mērogā, kurš domās plašāk: par 
savu valsti, par sabiedrību? Ir jāmeklē 
balanss starp sevi, savu vērtību, savām 
interesēm, savu pasauli, un to, kas ir 
mums apkārt. 

Vai bijāt arī barikāžu dalībnieks?
Jā, bet barikādes jau nebija tikai 

Vecrīgā! Tās bija arī šeit, meža malā. 
Man bija uzticēts ziņot par padomju 
armijas virzīšanos, ja tāda notiktu, 

piemēram, lai aizstāvētu interfrontie-
šus. Dežurējot netālu no ceļa sadūros 
ar krievu visurgājēju. Šie prasa pēc 
taisnākā ceļa uz Rīgu. Es biju brīdi-
nāts, ka armija teorētiski varētu meklēt 
taisnāko ceļu no Dobeles uz Rīgu, lai 
nav jāvirzās pa galvenajām šosejām 
un viss notiktu pasaulei nemanāmi. Es 
šādu nelielu ceļu zināju, taču, protams, 
armijniekiem rādīju uz Kalnciema šo-
seju, uz Jelgavas šoseju, ka tie ir īstie 
ceļi uz Rīgu. Godīgi sakot, tajā brīdī 
nebiju īsti drošs, vai vēl atnākšu mājās. 
Tas bija laiks, kad visa Latvija balansēja 
uz naža asmens, mūsu liktenis izšķīrās 
dažās dienās.

Ko varat sacīt par šī laika Latvijas 
attīstību?

Katrā vietā un laikā ir kāds īpaši 
piemērots attīstības modelis. Latvijai 
30. gados tā bija lauksaimnieciskās 
ražošanas attīstīšana, ko Kārlis Ulma-
nis ļoti prasmīgi izmantoja. Šo latvieša 
tieksmi uz savu zemi, uz savas produk-
cijas ražošanu. Vai šāds modelis tikpat 
labi strādātu vēlāk, kad pasaulē bija 
attīstījušās jaunas tehnoloģijas, jauni 
saimniekošanas veidi? Diez vai. Ma-
nuprāt, katram laikmetam un katrai 
vietai ir iespējams atrast šādu “spēka 
plecu” attīstībai. Jautājums ir, cik pras-
mīgi to izdodas atrast un vai tas gūst 
sabiedrības atbalstu. Šobrīd esam at-
dūrušies meklējumos, tāpēc novēlu 
Latvijai atrast savu unikālo attīstības 
ceļu, neaizmirstot vienu lietu, kas ir 
un būs aktuāla visos laikos: nodrošināt 
pašiem sevi ar pārtiku tiešā nozīmē un 
arī pārnestā – “pārtiku” mūsu identi-
tātei, garam.
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BRĪVĪBAS LĪDUMNIEKS
Ar kādreizējo mežzini un meža tehniķi VIKTORU JURŠEVICU tiekamies viņa 
mājās “Uzvaras līdumā”. Šis nams kopš Kārļa Ulmaņa radītā paraugsaimniecību 
ciemata pirmsākumiem ir kalpojis mežniecībai. Pārdzīvojuši kara gadus, pa-
domju laikus, agrīnā kapitālisma drudzi un tā sekas, meža saimniecības vadītāji 
un pārraugi šodien visā Latvijā var pamatoti lepoties ar to, ka šī mūsu zemes lielā 
vērtība nav izsaimniekota. Kā mežu izdevies nosargāt? “Esam bijuši tādi kā… 
“suņi” uz siena kaudzes,” par mežiniekiem saka V. Jurševics. Visos laikos viņu 
lielākā atbildība ir bijusi un paliek – meža kā vērtības saglabāšana, atjaunoša-
na. Šodienas Latvijas mežsaimniecības un kokrūpniecības veiksmes stāstā savu 
artavu savulaik likuši arī viņi. Kopā ar vēl dažiem desmitiem līdzīgi domājošu 
mežsaimnieku un “Uzvaras līduma” ļaužu V. Jurševics 90. gadu sākumā dibināja 
vietējo Tautas frontes nodaļu. 

PAR “UZVARAS LĪDUMU”

“Uzvaras līdums” ir Latvijas prezidenta Kārļa Ulmaņa laikā veidots ciemats – 16 paraugsaimniecības 30. gados piešķīra 
kādreizējiem Latvijas Brīvības cīņu veterāniem. Katrā saimniecībā bija pilnībā izbūvēta divstāvu māja, palīgēkas un aptuveni 
13 hektāri zemes. Laikraksts “Mūsu Mājas Viesis” par “Uzvaras līdumu” 1938. gada 17. novembrī rakstīja:
“Te izpildīts un tagad jau noslēdzies pilnīgi jauns, mūsu zemē agrāk nekad nedarīts darbs. Valdība ir parādījusi, kā vislielākā 
purvā izvedams zemes atkarošanas darbs, kā agrāk nederīgās platības pārvēršamas derīgā un auglīgā zemē. Gadu simte-
ņiem necaurejamā, 224 hektāru plašajā purvā tagad iedalīta zeme 17 saimniecībām, un tā tuvākā un tālākā nākotnē kalpos 
mūsu valsts un tautas labklājības celšanai. [..] Tā kā “Uzvaras līdums” stāv, apmēram, tikai 7 metrus virs jūras līmeņa, tad, 
lai novadītu visus liekos ūdeņus, bija izrakts arī ne vien 3,5 km garš novadgrāvis līdz Misas upei, bet krituma iegūšanai vēl 
pati Misas upe tika regulēta 4 kilometrus uz leju no tās vietas, kur novadgrāvis ietek. Pats novadgrāvis vietām bija rakts pat 
līdz 3,5 metri dziļš un 11 metru plats. Gar visu saimniecību robežām izrakto novadgrāvju garums pārsniedza 18 kilometrus, 
bet drenu kopgarums – 20 kilometrus. Tāds bija šis lielais darbs skaitļos tad, kad “Uzvaras līdums” tika radīts. [..] Un tā 
kā šis līdums pastāv tādā vietā, kur kādreiz, kad Latvija bija tikko radīta, norisinājās grūtas, bet uzvaru nesošas cīņas, tad 
līdumam dots “Uzvaras līduma” vārds.”

ATTĒLS: “MŪSU MĀJAS VIESIS”, 17.11.1938., LNB PERIODIKAS KRĀJUMS

NO V. JURŠEVICA PRIVĀTĀ ARHĪVA

NO V. JURŠEVICA PRIVĀTĀ ARHĪVA
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Šī gada 17. augustā Olainē, Jelgavas 
ielā 5, tiks atklāts Pirmā pasaules kara 
vēstures izziņas maršruts. Tas ir vei-
dots kā brīvdabas ekspozīcija, kas būs 
brīvi pieejama ikvienam interesentam 
un ir unikāla ar to, ka ir Latvijā vienī-
gā Pirmā pasaules kara izziņas brīv-
dabas izstāde pilsētvidē. Maršruts at-
rodas parka teritorijā, kura apkārtnē 
Pirmā pasaules kara laikā atradusies 
krievu armijas aizsardzības līnija.

S anākot kopā vēsturniekiem, 
brīvprātīgajiem un interesen-
tiem, radās ideja izveidot izzi-

ņas maršrutu, kas sniegtu informāciju 
par Pirmā pasaules kara notikumiem 
Olainē, kā arī purva nozīmi kara laikā. 
Apsekojot Olaines pilsētas teritoriju, 
tika atklāta šī unikālā vieta, kurā daļē-
ji saglabājušās, bet labi identificējamas 
Pirmā pasaules kara fortifikācijas. 

Ikviens Olaines novada iedzīvotājs 
un viesis šajā objektā varēs apskatīt 
jaunuzceltu autentisko blindāžu (krievu 
armijas aizsardzības būvi), kura izbū-
vēta tās oriģinālajā atrašanās vietā, šau-
jamtorņa fragmentu, izveidotu uguns-

kura un piemiņas vietu Brīvības cīņu un 
Pirmā pasaules kara varoņiem.

Tāpat apmeklētājiem būs iespē-
ja uzzināt interesantus faktus par šo 
laika posmu un tā notikumiem, bals-
toties uz konkrēto Olaines piemēru, 
tajā skaitā iepazīt izziņas maršruta 
izveides vietā veikto arheoloģisko iz-
rakumu rezultātus. 

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 
maršruts kalpos arī par vietu kara kau-
ju rekonstrukcijas un vēstures tēmām 
veltīto pasākumu rīkošanai un izglīto-
jošu programmu – interaktīvu nodar-
bību – vadīšanai. 

Latvijas teritoriju karadarbība 
sasniedza 1915. gada pavasarī, tie-
ši Olaines teritoriju – rudenī. Olai-
nes teritorijā karadarbība turpinā-
jās līdz 1917. gada septembrim, un 
1919.  gada novembrī, kad Latvijas 
armija atbrīvoja Pārdaugavu no Ber-
monta karaspēka, Olaines apkārtne 
atkal kļuva par kaujas lauku.

Lai izpētītu teritoriju un izstrādā-
tu vēstures izziņas maršruta plānu, 
2017. un 2018. gadā tika veikta arheolo-
ģiskā izpēte, iesaistot brīvprātīgos vēstu-

res entuziastus, kā arī savas jomas spe-
ciālistus – Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja vecāko speciālistu Māri Ribicki, 
vēstures doktoru, arheologu Andri To-
mašūnu un vēstures entuziastu, arhi-
tektu Rihardu Vietriņu. Arheoloģisko 
izrakumu rezultātā iegūtā informācija 
kalpoja par pamatu šaujamtorņa frag-
menta un blindāžas rekonstrukcijai, kā 
arī, izpētot kādreizējo krievu armijas 
zemnīcas vietu, atrastas karavīru per-
sonīgās mantas, apģērbu fragmenti, 
monētas, pogas, patronas, ar medicīnu 
saistīti priekšmeti u.  c. Vērtīgākais at-
radums bija 48. Sibīrijas strēlnieku ro-
tas šineļa uzplecis, kas ļāva identificēt 
zemnīcu celšanas laiku – 1915.  gada 
rudeni. Bedres un pauguri, kas redza-
mi parka teritorijā, arī citviet Olainē, 
jeb vēsturiskajā “Lapsu meža” teritori-
jā, aizvien slēpj informāciju par zem-
nīcām, segtām virszemes aizsardzības 
būvēm, kurās mitinājās un patvērumu 
meklēja karavīri. Pirmā pasaules kara 
vēstures izziņas maršruts ir veidots ar 
mērķi veicināt Olaines novada un Rīgas 
apkārtnes tūrisma attīstību. Tas papildi-
nās Latvijas Pirmā pasaules kara tūris-

ma objektus, piedāvājot informāciju par 
purva un Olaines nozīmi kara laikā.

Izziņas maršruta atklāšana 17.  au-
gustā paredzēta divās daļās: pirmā 
būs oficiālā daļa (sākums plkst. 12.00), 
bet otrajā daļā gaidāmas šī maršruta 
atklāšanas svinības (no plkst. 20.00). 
Plkst.  12.00 Olainē, Jelgavas ielā 5, 
Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 
maršruta atklāšana ierastās lentes grie-
šanas vietā sāksies ar dzeloņstieples 
pārgriešanu un turpināsies ar svinī-
gām uzrunām un ekskursiju pa izziņas 
maršrutu. Savukārt plkst. 20.00 pilsētas 
iedzīvotāji un viesi aicināti nolikt sve-
cītes Pirmā pasaules kara un Brīvības 
cīņu piemiņas vietā (Jelgavas ielā 5), kā 
arī doties ekskursijā pa Pirmā pasau-
les kara vēstures izziņas maršrutu. No 
plkst. 21.00 vakaru varēs pavadīt pie 
ugunskura, dzerot siltu tēju un klauso-
ties karavīru stāstus un dziesmas, kopā 
ar RTU studentu teātri “Spēle” un mū-
ziķi Arturu Gruzdiņu.

Projekts “1. pasaules kara vēstures 
izziņas maršruta izveide” (projekts 
Nr.  17-04-AL04-A019.2205-000007) 
sagatavots un guvis atbalstu vietējās 
rīcības grupas biedrības “Pierīgas part-
nerība” sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģijas 2015.–2020. gadam 
izsludinātajā projektu pieteikumu ie-
sniegšanas 3. kārtā. Projekts realizēts 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam pasākumā “Dar-
bību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai finansējumu un Olaines 
novada pašvaldības līdzfinansējumu. 
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanu administrē Lauku atbalsta 
dienests.

Projektu “1. pasaules kara vēstu-
res izziņas maršruta izveide” īsteno 
Olaines Vēstures un mākslas mu-
zejs ar Olaines novada pašvaldības  
atbalstu. 

P asākuma ietvaros uzņēmējiem 
bija iespēja iepazīties ar SIA 
“Ķiploku pasaule” darbību, 

nodegustēt dažādus gardumus, kā arī 
noklausīties lektora un biznesa trenera 

Uģa Krūmiņa iedvesmas stāstu. Pro-
tams, visa pamatā bija arī uzņēmēju 
savstarpējā tīklošanās. Uzņēmēju tīklo-
šanās pasākumi Latvijā jau kļuvuši par 
komunikācijas tendenci, kuru atzinīgi 

novērtē arī paši uzņēmēji. Olaines no-
vadu šajā pasākumā pārstāvēja “Mr. 
Cone”, kas specializējas priežu čieku-
ru produkcijas ražošanā, un radošā 
grupa “Divi  L”  – uzņēmums, kura 
pamatprofils ir izgatavot un uzstādīt 
stiklotas ziemas dārzu konstrukcijas, 
verandas, baseinus un balkonus.

Pasākumu organizēja  Olaines no-
vada uzņēmējdarbības atbalsta centrs.

Š ogad gan pašvaldības iestā-
des, gan jaunieši izrādīja lielu 
interesi par skolēnu nodarbi-

nātību, iesniedzot vairāk pieteikumu 

nekā ir darbavietu. Izsakām pateicību 
iestādēm par karjeras izglītības veici-
nāšanu novadā un vēlam skolēniem 
pienācīgi apgūt darba iemaņas!

V iens no seminārdiskusijas 
mērķiem bija iepazīstināt 
interesentus ar jau esošu 

koprades telpu darbības principiem, 
attīstības iespējām, kā arī ar esošo 
situāciju Olaines novadā, stāstīja 
Olaines novada uzņēmējdarbības at-
balsta centra pārstāve Edīte Alksne. 
Pasākumā Rīgas kafejnīcas “Spiiki-
izi” un Jūrmalas Biznesa inkubatora 
pārstāvji dalījās pieredzē par esošo 
koprades telpu darbību, kas ir svarīgs 
cilvēkiem, lai darbotos tajā. Olaines 
novada uzņēmēji, kuri ir Jūrmalas 
Biznesa inkubatora klienti, var iz-
mantot inkubatora telpu bez maksas. 
Bauskas Biznesa bibliotēkas pārstā-
ve iepazīstināja ar pasākumiem, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību novadā. 
Iedzīvotājiem ir pieejamas grāmatas, 
notiek apmācības, skolēnu konkursi 
un citas aktivitātes. 

Seminārdiskusijas otrajā daļā tika 
diskutēts par koprades telpu attīstī-
bas iespējām lauku teritorijās, kā arī 
nepieciešamajām darbībām, lai palī-
dzētu izveidoties šādām vietām. Pa-
sākuma dalībnieku kopīgi noformu-

lētās darbības būs pamats sadarbības 
projekta izstrādāšanai par koprades 
telpām, kura ietvaros tiks realizētas 
četras aktivitātes: pieredzes iegūšana 
vietējā un starptautiskā mērogā, lai 
apkopotu labākās idejas; vadlīnijas 
koprades telpas izveidei; kopīga sa-
darbība vietējā līmenī; informācijas 
izplatīšana starp un par koprades tel-
pām. Ja tev ir ierosinājumi par pro-
jekta aktivitātēm vai vēlies iesaistīties 
projekta tapšanā, raksti uz e-pasta 
adresi info@pierigaspartneriba.lv.

Seminārdiskusija tika organizē-
ta projekta “Radi un sadarbojies”  
(17-00-A019.331-000012) ietvaros, 
projekts tiek īstenots Lauku attīstī-
bas programmas 2014.–2020. gadam 
pasākumā “Starpteritoriālā un starp-
valstu sadarbība”.

*Koprades telpa – 
vieta ar infrastruktūru 

un aprīkojumu, kur strādāt 
cilvēkiem, kuriem nav 

vai nav nepieciešams patstāvīgs 
birojs, iespēja attīstīt savu 
biznesu, iegūt kontaktus.

Darba iespējas skolēniem vasarā
Jūlijā un augustā deviņās pašvaldības iestādēs tiks nodarbināti 60 skolēni no no-
vada izglītības iestādēm vecumā no 15 līdz 17 gadiem. Pašvaldības organizētajā 
vasaras nodarbinātībā skolēni strādās divas nedēļas četras stundas dienā, saņe-
mot stundas tarifa likmi 2,80 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. 

Seminārdiskusija par koprades telpu 
attīstības iespējām lauku teritorijās
Šā gada 15. maijā biedrības “Pierīgas partnerība” un “Zied zeme” rīkoja semi-
nārdiskusiju par koprades* telpu attīstības iespējām. Pasākuma dalībnieki pār-
stāvēja publisko un privāto sektoru no Mārupes, Olaines, Ogres, Baldones un 
Ikšķiles novada teritorijām.

Olainē tiks atklāts Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts

Notikusi ikgadējā uzņēmēju 
savstarpējā tīklošanās
13. jūnijā SIA “Ķiploku pasaule” saimnieki, kuri ikdienā nodarbojas ar ķiploku 
audzēšanu un to pārstrādi, pasākuma “Pārnovadu uzņēmēju tikšanās jeb Dau-
gavas kreisā krasta tīklošanās” ietvaros savā darbnīcā – Uzvaras līduma “An-
nās” – uzņēma tuvāko novadu uzņēmējus.

• Olaines novadā 2018. gada piecos 
mēnešos reģistrēti 60 jauni uzņē-
mumi.

• Olaines novadā deklarētās fiziskās 
personas (no 18 gadu vecuma) un 
juridiskās personas (ne vecākas kā 
3 gadi) aicinām piedalīties grantu 
programmā “(ie)dvesma”. Informā-
cija par programmu www.seb.lv/ 
iedvesma; papildu informācija, 
rakstot uz e-pasta adresi onuac@
olaine.lv.

• Seminārs par grantu programmu 
“(ie)dvesma” un citām program-

mām un finanšu instrumentiem 
uzņēmējiem 28. augustā plkst. 16.00 
“Nordic Industrial Park” (Olainē, 
Rūpnīcu ielā 4).

• Šā gada maijā Kūdras ielā 1, Olainē, 
darbību uzsākuši:
• “Keeper Art Studio”, kurā intere-

senti var nodarboties ar zīmēšanu 
un gleznošanu, kā arī iegādāties 
šīm un citām hobiju nodarbēm 
nepieciešamos materiālus; papildu 
informācija pa tālr. 29582367;

• “Minnijas pasaule”, kas piedāvā 
ik dienu apmeklēt rotaļu centru 

bērniem līdz 13 gadu vecumam 
un telpu nomu slēgtajiem pasā-
kumiem, animatoru un sejiņu 
apgleznotāja pakalpojumus, no 
rudens sezonas būs arī dažādas 
pulciņu nodarbības pirmsskolas 
vecuma bērniem – bēbīšu skoliņa, 
radošais pulciņš, mākslas pulciņš, 
latviešu valoda mazākumtautību 
bērniem; papildu informācija pa 
tālr. 26076831.

• Aicinām nekustamā īpašuma īpaš-
niekus, kas plāno iznomāt un/vai 
pārdot savu nekustamo īpašumu, 
kurā iespējams veikt uzņēmējdar-
bību, sazināties ar Olaines novada 
uzņēmējdarbības centru par šī ne-
kustamā īpašuma iekļaušanu nova-
da datubāzē; e-pasta adrese: onuac@
olaine.lv.

AKTUĀLI PAR UZŅĒMĒJDARBĪBU NOVADĀ

https://www.facebook.com/olainesnovadauznemejdarbibasatbalstacentrs/?fref=mentions
https://www.facebook.com/olainesnovadauznemejdarbibasatbalstacentrs/?fref=mentions
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Brīvā laika pavadīšanas iespējas
bērniem un jauniešiem 
vasarā Olaines novadā

PASĀKUMS NORISES LAIKS NORISES VIETA DALĪBNIEKI KONTAKTI

NOMETNES BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Aktīvā dzīvesveida nometne “Supervaronis” 02.07.–06.07. Olaine, Jaunolaine Bērni un jaunieši vecumā no 8 līdz 12 gadiem Brigita Medne, olainessupervaronis@gmail.com

Diennakts nometne “Detektīvs Kalmess 2018” 15.07.–21.07.

Kalmes, Olaines novads

Olaines novada bērni un jaunieši 
vecumā no 9 līdz 15 gadiem Elīna Lūse, 29104093, luse.elina@gmail.com

Diennakts nometne “Vasaras Bībeles skola” Līdz augustam Olaines novada bērni un jaunieši 
vecumā no 9 līdz 12 gadiem Oskars Lūsis, 26403676

RADOŠĀS DARBNĪCAS
Keramikas nodarbības katru trešdienu 

no plkst. 10.00 līdz 12.00
BJSAC “Olaks”

Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 15 gadiem

Iveta Lejniece, 67965662, iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Aplikācijas nodarbības 03.07., 17.07. 
no plkst. 13.00 līdz 15.00 Bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 15 gadiem

Saktu veidošanas darbnīca “Saktas Latvijai” 04. un 05.07., 01. 
un 02.08.

Olaines bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa Bērni un jaunieši no 7 gadu vecuma Sanita Jēgermane, 67963445

Stikla apgleznošanas darbnīca 12.07., 16.08. 
no plkst. 13.00 līdz 15.00

BJSAC “Olaks” Bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 15 gadiem Iveta Lejniece, 67965662, iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Zīmējumu darbnīca 10.07., 14.08. 
no plkst. 13.00 līdz 15.00

Zīmējumu konkurss uz asfalta 
“Es zīmēju vasaru!” 04.07. sākums plkst. 14.00 Klientu apkalpošanas centrs 

“Gaismas”
Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 15 gadiem

Biruta Meldere, 67931164, biruta.meldere@soc.olaine.lv

Rotu gatavošanas darbnīca 24.07. no plkst. 13.00 
līdz 15.00 BJSAC “Olaks” Iveta Lejniece, 67965662, iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Mandalu krāsošana
Augusts, datums 

tiks precizēts mājaslapā 
www.olainesjauniesiem.lv

Olaines jauniešu centrs Jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem popkorns@olaine.lv, 24337287

“Lai top mūzika”, 
mūzikas instrumenti paša rokām

08.08. no plkst. 14.00 
līdz 17.00 “Popkorns” Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 15 gadiem Biruta Meldere, 67931164, biruta.meldere@soc.olaine.lv

Radoša darbošanās 12.08. Klientu apkalpošanas centrs 
“Gaismas” Bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem Anda Bērziņa, 26604431

Zīmējumu dedzināšana kokā 21.08. no plkst. 13.00 
līdz 15.00

Jaunolaines stadions 
un Jaunolaines Kultūras nams Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 17 gadiem Iveta Lejniece, 67965662, iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Jauniešu fotokonkurss un izstāde “Mans novads” 22.08. plkst. 14.00 BJSAC “Olaks” Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 15 gadiem Biruta Meldere, 67931164, biruta.meldere@soc.olaine.lv

KULTŪRAS UN IZKLAIDES PASĀKUMI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
“Skeču vasaras studija”, 

skatuvisku uzvedumu iestudēšana 10.07., 07.08. Olaines bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 16 gadiem Anita Kirilova, 67963445

Izlaušanās istaba “LV100” Jūlijs, datums 
tiks precizēts mājaslapā 

www.olainesjauniesiem.lvDaiļrunas konkurss

Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
mācību gada noslēguma izstāde Līdz 14.07. Olaines Vēstures 

un mākslas muzejs

Ikviens interesents

muzejs@olaine.lv

Ekskursija Uzvaras līdumā 14.07. Uzvaras līdums Māris Ribickis, 22057669, maris.ribickis@olaine.lv

Intas Konošonokas gleznu izstāde Līdz 16.07. Olaines Vēstures 
un mākslas muzejs muzejs@olaine.lv

Bērnu brīvdiena “Sveika, vasariņa!” 16.07. Olaines Mežaparka estrāde Bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 14 gadiem Vita Jansone, 29143922, vita.jansone@olaine.lv

Latvijas cietumos ieslodzīto darbu izstāde 17.07.–11.08. Olaines Vēstures 
un mākslas muzejs Ikviens interesents muzejs@olaine.lv

Paulas Kuzminas personālizstāde 18.07.–18.08.

Teātra spēle “Fantazētāji” 22.07. Jaunolaines stadions Bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 15 gadiem Anda Bērziņa, 26604431

Filmu un multfilmu skatīšanās 31.07., 31.08. 
no plkst. 13.00 līdz 15.00 BJSAC “Olaks” Bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 17 gadiem Iveta Lejniece, 67965662, iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Karaokes vakars “Open Mic Night”
Augusts, datums 

tiks precizēts mājaslapā 
www.olainesjauniesiem.lv

Olaines jauniešu centrs
“Popkorns” Jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem popkorns@olaine.lv, 24337287

Ekskursija Medemciemā 11.08. Medemciems

Ikviens interesents

Māris Ribickis, 22057669, maris.ribickis@olaine.lv

Allas Tiščenko gleznu izstāde 14.08.–15.09. Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs

Liene Johansone, 20172030, muzejs@olaine.lv
Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 

maršruta atklāšana 17.08. no plkst. 14.00 Jelgavas iela 5, Olaine

Olaines novada jauniešu diena 2018 25.08. Olaines Mežaparks Jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem Agnese Kalniņa, 27099031, agnese.kalnina@olaine.lv

Dusmu kontroles spēle “Četri ceļi uz mieru” 28.08. no plkst. 13.00
līdz 15.00

BJSAC “Olaks” Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 17 gadiem Iveta Lejniece, 67965662, iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Erudītu spēle 30.08. no plkst. 13.00 
līdz 15.00
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Pasākumu laiki un vietas var mainīties. Aicinām aktualitātes un citu informāciju meklēt pašvaldības un iestāžu mājaslapās: Olaines jauniešu centrs “Popkorns”: www.olainesjauniesiem.lv; Olaines Kultūras centrs:  
www.olaineskultura.lv; Olaines Sporta centrs: www.olainessports.lv; Olaines Vēstures un mākslas muzejs: www.olainesmuzejs.lv; Olaines novada pašvaldība: www.olaine.lv.

B ērnu pilsētiņa ir unikāla ar 
savu atraktīvo dizainu un 
risinājumiem. Vairāk nekā 

800 m2 lielā teritorija ir klāta ar gu-
mijas segumu, kurā izveidoti reljefa 
kāpšanas kalniņi ar līšanas cauru-
lēm zem tiem, nerūsējoša tērauda 
reljefa slidkalniņiem, alpīnisma 
kāpšļiem to sānos, batutiem, rāpša-
nās aizķerēm, virvēm un citām ak-

tivitāšu iespējām. Gumijas segumā 
iestrādāti 2D un 3D elementi, kas 
ļauj bērniem droši pārvietoties, kā 
arī spēlēt klasītes, mācīties ciparus 
un burtus. 

Otrajā zonā pieejams kāpelēšanas 
komplekss ar ģeometrisku tīklu sis-
tēmas konstrukciju, karuseli un dažā-
dām šūpolēm. Tas Latvijā ir viens no 
pirmajiem šāda mēroga laukumiem 

ar gumijas segumu un reljefā integrē-
tiem elementiem.

Uzņēmums “Lappset Group” di-
bināts 1970. gadā Somijā kā viena 
cilvēka individuālais uzņēmums, un 
šobrīd tas jau ir kļuvis par vienu no 
vadošajiem rotaļu laukumu ražotā-
jiem Eiropā. Uzņēmuma produkcija 
tiek eksportēta uz vairāk nekā 40 pa-
saules valstīm, un tas ir starptautiski 
atzīts augstākās kvalitātes segmenta 
zīmols. Visi “Lappset” ražotie rotaļu 
laukumi atbilst Eiropas drošības stan-
dartam EN 1176 un produkti ir TUV 
sertificēti.

SPORTA PASĀKUMI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

Olaines novada Atklātais tenisa čempionāts
Maijs–oktobris, datumi 
tiks precizēti mājaslapā 
www.olainessports.lv

Olaines stadions
(tenisa korts) Ikviens interesents Andrejs Šlikovs, 29352398, a73olaine@gmail.com

Olaines novada amatieru čempionāts volejbolā 
“Divi pret divi” Datumi 

tiks precizēti mājaslapā 
www.olainessports.lv

Olaines 2. vidusskolas 
stadions

Ikviens interesents no 14 gadu vecuma
Marika Broka-Švarca, 26658689, sports@olaine.lv

Veselības un fitnesa diena Ikviens interesents

Sporta diena
13. un 27.07., 10. 

un 24.08. no plkst. 13.00 
līdz 15.00

BJSAC “Olaks” Bērni un jaunieši Iveta Lejniece, 67965662, iveta.lejniece@soc.olaine.lv

Slackline vakars Jūlijs, datums 
tiks precizēts mājaslapā 

www.olainesjauniesiem.lv Olaines jauniešu centrs 
“Popkorns” Jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem popkorns@olaine.lv, 24337287

Kustību meistarklase

Pārgājiens jauniešiem “Stāvu augstāk”
Augusts, datums

 tiks precizēts mājaslapā 
www.olainesjauniesiem.lv

Sacensības “Badmintona stiprinieks” 18.07. plkst. 14.00 Klientu apkalpošanas centrs 
“Gaismas” Bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 15 gadiem Biruta Meldere, 67931164, biruta.meldere@soc.olaine.

lv

Olaines MTB velomaratons 19.08.

Olaine Ikviens interesents Marika Broka-Švarca, 26658689, sports@olaine.lvVeloorientēšanās sacensības 
“Pilsētas medības 2018”

25.08. Olaines novada 
Jauniešu dienas ietvaros

Bērnu rotaļu pilsētiņa Olaines Mežaparkā 
iekļauta “Lappset” 11 unikālo rotaļu laukumu sarakstā
Krāsaina un pārsteigumiem pilna Olaines bērnu rotaļu pilsētiņa “Lappset” sa-
rakstā ir minēta pirmā. Apskatīties bērnu rotaļu pilsētiņu Olaines Mežaparkā, 
kā arī iepazīt citus “Lappset” rotaļu laukumus iespējams www.lappset.com/ 
News-and-updates/Blogs-and-articles/11-Unique-Playgrounds.

Ar prieku vēlamies pa-
vēstīt, ka šogad OPII 
“Dzērvenīte” absolvējuši 

47  audzēkņi, OPII “Zīle” – 43, OPII 
“Magonīte” – 54, speciālo pirmsskolas 
izglītības iestādi “Ābelīte” – 27 audzēk-
ņi, savukārt Olaines Mūzikas un māks-
las skolas Mūzikas nodaļai ir 12 absol-
venti, bet Mākslas nodaļai –  11. 

Pamatizglītību ir ieguvuši 73 skolē-
ni Olaines 1. vidusskolā un 73 skolēni 
Olaines 2. vidusskolā. Pašlaik savu 
nākotnes profesiju izvēlas 29 Olaines 
1. vidusskolas 12. klases absolventi un 
25 Olaines 2. vidusskolas 12. klases 
absolventi.

Ar lepnumu varam paziņot, ka 
Olaines 2. vidusskolas 12. klases ab-
solventi Marina Šaško, Arkadijs Po-

nomarenko, Maksims Skrjabins un 
viens Olaines 1. vidusskolas 12. klases 
absolvents – Vairis Stramkalis – saņē-
muši Ministru preziden-
ta Māra Kučinska 
apsveikuma vēstuli 
par izcilajiem pa-
nākumiem mā-
cībās. Savukārt 
Marina Šaš-
ko un Vairis 
Stramkalis ir 
ieguvuši arī Fi-
nanšu ministrijas pateicību 
simtgades izcilniekam un 
finansiālo atbalstu 500 eiro 
apmērā (katrs). Priecājamies 
arī par 14 absolventiem Olaines Me-
hānikas un tehnoloģijas koledžā, 

kuri saņēmuši profesionālās vidējās 
izglītības diplomu par iegūto profe-
sionālo vidējo izglītību (kvalifikāciju 
“Biotehnologa palīgs” un “Ķīmiskās 

un bioķīmiskās rūpniecības ie-
kārtu mehāniķis”).  Olaines no-

vada dome pateicas visiem 
mazo un lielo absolven-

tu audzinātājiem, 
pedagogiem un 

vecākiem un sveic 
bērnus un jauniešus 

viņu svētkos. Novēlam 
nekad nepalikt pieti-

cības malā, vien-
mēr censties 
izvirzīt aizvien 

jaunus mērķus un 
tos arī sasniegt! 

Sveicieni visiem 
izglītības iestāžu absolventiem, 
viņu vecākiem un pedagogiem!
Jūnijs ir izlaidumu laiks, kad kāds uz sasniegumu kāpnēm kāpj pirmo reizi, citam tas ir jau otrais vai trešais pakā-
piens, kas ir ne mazāk saviļņojošs kā iepriekšējais. Šajā raižu un patīkamu emociju pilnajā mēnesī visu Olaines iz-
glītības iestāžu pedagogi ar prieka asarām acīs, skumjām par šķiršanos un gandarījuma sajūtu par paveikto pēdējo 
reizi tikās ar saviem audzēkņiem, kas tagad jau stāv uz savas dzīves jaunā posma sliekšņa.

LEPOJAMIES
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2018. gada maijā AS “Olaines 
ūdens un siltums” ir noslēgusi līgu-
mu ar SIA “Siltumbūve” (reģistrācijas 
numurs 40103840757) par būvdarbu 
veikšanu ES Kohēzijas fonda līdzfi-
nansētajā projektā “Ūdenssaimnie-
cības attīstība Olaines pilsētā, II kār-
ta” (5.3.1.0/16/I/012). Vienlaikus 
projekta ietvaros noslēgts līgums ar  
SIA “Būvuzraugi LV” par būvuzrau-
dzības pakalpojumu sniegšanu.

SIA “Siltumbūve” 2018. gada aprīlī 
tika atzīta par uzvarētāju AS “Olaines 
ūdens un siltums” rīkotajā iepirkuma 
procedūrā, kurā no pieciem preten-
dentiem piedāvāja zemāko līgum-
cenu – 244 967,08 eiro bez PVN. 
Savukārt cenu aptaujā par būvuzrau-
dzības pakalpojumu sniegšanu, kurā   
tika uzaicināti četri pretendenti, par 
cenu aptaujas uzvarētāju tika atzīta 
SIA “Būvuzraugi LV” (reģistrācijas 
numurs 40103310974) ar zemāko 
piedāvāto līgumcenu – 9900,00 eiro.

2018. gada jūnijā sāksies būvdarbi, 
kuru laikā tiks rekonstruēta daļa no 
Olaines pilsētas kanalizācijas tīkliem 

posmā no Zemgales ielas un Zeiferta 
ielas krustojuma līdz dzelzceļa pār-
brauktuvei (pie pilsētas stadiona), kā 
arī izbūvēti jauni sadzīves kanalizācijas 
tīkli no Zemgales ielas dzelzceļa pār-
brauktuves līdz Tīreļa ielai, tai skaitā:
• sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve 

DN 250, L 970 m;
• sadzīves kanalizācijas tīklu rekons-

trukcija DN 250, L 285 m;
• kanalizācijas spiedvada izbūve DN 

160, L 410 m;
• kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.

Būvdarbu laikā plānoti satiksmes 
ierobežojumi un satiksmes plūsmas 
maiņa, par ko sīkāka informācija būs 
pieejama gan objektā, gan interneta 
vietnēs www.olaine.lv un www.ous.lv.

Projekta realizācija tiek īstenota Ei-
ropas Savienības (ES)  Kohēzijas fonda 
(KF)  līdzfinansētā  ūdenssaimniecības 

projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Olaines pilsētā, II kārta” ietvaros. Pro-
jekta realizācijai piešķirtais KF līdzfi-
nansējums – 158 322 eiro.

Līgums par   ES KF finansējuma 
piešķiršanu projekta realizācijai starp 
AS “Olaines ūdens un siltums” un  
VA “Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra” tika noslēgts 2017.  gada 
27.  jūnijā. Projektu plānots realizēt  
27 mēnešu laikā pēc līguma noslēgša-
nas par finansējuma piešķiršanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt vi-
siem Olaines pilsētas aglomerācijas 
iedzīvotājiem centralizētās ūdens-
saimniecības pakalpojumus, tādējādi 
veicinot  kvalitatīvas dzīves vides pie-
ejamību, samazināt vides piesārņo-
jumu un veicināt Eiropas Savienības 
direktīvu prasību izpildi ūdenssaim-
niecības jomā.

AS “Olaines ūdens un siltums” 
un VA “Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra” 2018. gada 6. martā noslē-
dza līgumu par Eiropas Savienības 
(ES)  Kohēzijas fonda (KF) līdzfinan-
sētā projekta (Nr.  4.3.1.0/17/A/079) 
realizāciju siltuma pārvades sistēmas 
efektivitātes paaugstināšanai Olaines 
pilsētā.

Projekta mērķis ir uzlabot Olaines 
pilsētas centralizētās siltumapgādes 

sistēmas energoefektivitāti, atjaunojot 
un rekonstruējot maģistrālos siltum-
tīklus. Projekta realizācija dos iespēju 
nodrošināt   nepārtrauktu un stabilu 
siltumenerģijas piegādi esošajiem un 
jaunajiem siltumenerģijas patērētājiem, 
vienlaikus samazinot siltumenerģijas 
zudumus. Siltumenerģijas galvenie pa-
tērētāji ir Olaines pilsētas iedzīvotāji.

Projektu plānots realizēt 21 mēne-
ša laikā no brīža, kad noslēgts līgums 

ar CFLA par KF līdzfinansējuma pie-
saisti. Projekta realizācijas laikā tiks 
veikti siltumtrases montāžas un re-
konstrukcijas darbi:
• apakšzemes kanālos esošo maģis-

trālo siltumtrases cauruļu un beto-
na elementu demontēšana;

• labiekārtošanas un apzaļumošanas 
darbi 4800 m2 apjomā;

• asfalta seguma atjaunošana 
2170 m2 apjomā;

• jaunu rūpnieciski izolētu maģistrā-
lo cauruļu un armatūras sistēmu 
montāža ar bezkanāla metodi;

• betona bruģakmens seguma atjau-
nošana 735 m2 apjomā.

Realizējot projektu, plānots sa-
mazināt Olaines pilsētas iedzīvotāju 
izmaksas par siltumenerģiju vai no-
turēt tās pašreizējā līmenī.

Olaines centralizētās siltumapgādes sistēmas
energoefektivitātes uzlabošanai piešķirts ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums

Noslēgts līgums par būvniecību 
un būvuzraudzību ES Kohēzijas fonda projektā 
“Ūdenssaimniecības attīstība 
Olaines pilsētā, II kārta”

Informējam, ka jūlija sākumā sāksies būvdarbi, kuru laikā tiks rekonstruēta daļa no Olaines pilsētas kanalizācijas tīkliem posmā no Zemgales un 
Zeiferta ielas krustojuma līdz dzelzceļa pārbrauktuvei (pie pilsētas stadiona), kā arī izbūvēti jauni sadzīves kanalizācijas tīkli no Zemgales ielas 
dzelzceļa pārbrauktuves līdz Tīreļa ielai.
Zemgales ielas posmā no krustojuma ar Zeiferta ielu līdz krustojumam ar Rīgas ielu pēc komunikāciju izbūves paredzēts atjaunot ielas segumu 
pilnā platumā. Darbi tiks veikti pa posmiem, nodrošinot nepārtrauktu transporta piekļuvi degvielas uzpildes stacijai “Neste” un automazgātavai 
“Puto”. Plānots, ka kanalizācijas izbūves darbi tiks pabeigti septembra beigās. 
Komunikāciju izbūves posmi: 1. posms – no iebrauktuves DUS “Neste” līdz Rīgas ielai; 2. posms – no zīmes ar Olaines ģerboni un pilsētas karti līdz 
iebrauktuvei DUS  “Neste”; 3. posms – Zemgales iela posmā no Olaines 1. vidusskolas līdz zīmei ar Olaines ģerboni un pilsētas karti. 
Veicot 3. posma izbūvi, paredzēts pilnībā slēgt satiksmi pa Zemgales ielu no Zeiferta ielas līdz zīmei ar Olaines ģerboni un pilsētas karti, apbrauca-
mais ceļš būs pa Zeiferta–Jelgavas–Rīgas ielu. Līdz ar to ir paredzētas arī autobusa “Olaine–Rīga” kursēšanas maršruta izmaiņas.  Lūdzam sekot 
līdzi aktuālajai informācijai pieturvietās un www.olaine.lv. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem. 

BŪVDARBU LAIKĀ PAREDZĒTI SATIKSMES IEROBEŽOJUMI

• Jūnija sākumā ir uzsākti Olaines 2. vidusskolas metodiskā informācijas centra un 
trenažieru zāles atjaunošanas darbi, kas tiks pabeigti līdz šā gada decembra bei-
gām. Kopējā atjaunojamā platība ir 801,2 m2. Būvdarbu laikā tiks veikti apdares 
darbi, kā arī ūdensvada, kanalizācijas un apkures rekonstrukcija, izbūvēta jauna 
ventilācijas sistēma, atjaunotas elektroinstalācijas, ugunsdzēsības un apsardzes  
sistēmas. Tiks iekārtota un aprīkota trenažieru zāle, izbūvētas dušas. Projekta iz-
maksas ir 307 279,86 EUR bez PVN. Būvdarbu veicējs – SIA “BK māja”.

• 20. jūnija Olaines novada domes sēdē pieņemts lēmums turpmāk visam no jauna 
izbūvējamam ārējam apgaismojumam Olaines novada teritorijā izmantot LED 
gaismekļus. Tas ļaus ekonomēt elektroenerģiju, kura tiek patērēta, izmantojot 
ārējo apgaismojumu, un samazināt ar to saistītus izdevumus. Jāpiemin arī citas 
LED gaismekļu tehniskās priekšrocības: tie ir videi draudzīgi, tiem ir ilgāks dar-
ba mūžs, ieslēgšanās laiks ir tūlītējs, augsta triecienizturība, nav novērojama vib-
rācijas ietekme, ir aizsardzība pret sprieguma nevienmērību un pārspriegumu, 
ieslēgšana un izslēgšana neietekmē darba mūžu. Līdz šim LED tipa gaismekļi ir 
uzstādīti ārējā apgaismojuma līnijās Zemgales ielā Olainē un Priežu ielā Jaunolai-
nē, citās vietās tika izmantoti nātrija gaismekļi. 

• Olaines pilsētas stadionā Zeiferta ielā 4 šobrīd notiek vieglatlētikas skrejceļa at-
jaunošanas darbi. Gumijotais segums 100 m garumā tiek atjaunots divās kārtās. 
Šobrīd ir uzsākta atjaunošanas darbu otrā kārta, un plānots, ka darbi tiks pabeigti 
jūlija sākumā. Atjaunošanas darbu laikā stadions tiks slēgts. Sekojiet informācijai 
www.olaine.lv. Lūdzam visus sportistus būt saprotošiem!

• Jūlijā tiks uzsākti būvdarbi un labiekārtošanas darbi iedzīvotāju iecienītajā atpū-
tas vietā pie Līdumu karjera (tā saucamajās Klīvēs). Teritorijas attīstības koncepts 
paredz izveidot pastaigu taku ar grants segumu un gājēju koka laipu. Koka laipas 
kopgarums paredzēts 420 m. Grants taka tiks izbūvēta 460 m garumā. Vēl šajā 
atpūtas vietā tiks izvietoti piknika galdi ar soliem, sauļošanās krēsli, futbola vār-
ti, volejbola stabi un siets, kā arī ierīkota ugunskura vieta. Ūdenī tiks uzstādīta 
peldošā laipa un peldētāju drošībai izvietotas 10 drošības bojas. Projekta kopējās 
izmaksas ir 90 000 EUR. Darbus veiks AS “Master Industry” un SIA “We Build 
Park”, tos plānots pabeigt septembra sākumā. Šī gada pavasarī Latvijas Zemkopī-
bas ministrija bez atlīdzības nodeva Olaines novada pašvaldības īpašumā valsts 
nekustamo īpašumu “Līdumu karjers” – valsts meža zemi 29,4944 ha kopplatībā. 
Pašvaldības īpašuma tiesības uz saņemto īpašumu ir ierakstītas zemesgrāmatā. 

• Novada teritorijā notiek periodiskie grants ceļu seguma atjaunošanas darbi, kā arī 
citi ikdienas ceļu uzturēšanas darbi – greiderēšana, ceļmalu pļaušana, caurteku 
remonts un tīrīšana un tml.

AKTUĀLI PAR BŪVDARBIEM UN REMONTDARBIEM

No 5. jūlija AS “Olaines ūdens un sil-
tums” piedāvā saviem klientiem ie-
spēju komunālo pakalpojumu rēķinus 
apmaksāt “Maxima” veikalu kasēs.

P ar komunālajiem pakalpo-
jumiem varēs norēķināties 
jebkurā “Maxima” veikalā 

visā Latvijā, uzrādot “Olaines ūdens 
un siltuma” rēķinu ar svītru kodu. 
Apmaksājot komunālo pakalpojumu 

rēķinu “Maxima” veikalos, komisijas 
maksa ir 0,50 eiro. Maksājumu varēs 
veikt, gan iemaksājot skaidru naudu, 
gan maksājot ar norēķinu karti. 

“Olaines ūdens un siltums” aicina 
klientus izmantot iespēju saņemt rē-
ķinu e-pastā!

Ineta Valdmane,
AS “Olaines ūdens un siltums”

sabiedrisko attiecību speciāliste

“Olaines ūdens un siltuma” 
rēķinus varēs apmaksāt 
veikalu “Maxima” kasēs

SLĒGTS

1. POSMS

2. POSMS

3. POSMS

http://www.ous.lv
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Olaines novada pašvaldībā 2018. gada 26. maijā 
notika pasākums “Jaundzimušo svinīga reģistrā-
cija”, uz kuru bijām uzaicinājuši 23 Olaines no-
vada bērniņus, kas dzimuši 2017. gada nogalē, – 
15 meitenītes un 8 puisīšus – un viņu vecākus. 

No 23 mazulīšiem 12 ir pirmdzimtie 
bērniņi, 8 – otrās atvasītes, 2 – tre-
šie un 1 – ceturtais bērniņš ģime-

nē. Kopā ar māmiņām, tētiem, radiem un draugiem 
bija ieradušies 17 mazuļi. Olaines novada domes 
priekšsēdētāja pirmā vietniece Inta Purviņa apsvei-
ca bērnu vecākus ar īpašo notikumu viņu dzīvē – 
mazuļa piedzimšanu – un pasniedza apsudrabotu 
melhiora karotīti ar iegravētu bērna vārdu un dzim-
šanas datiem, kā arī naudas balvu 150 eiro apmērā. 

Jaundzimušos un viņu vecākus, radus un drau-
gus pasākumā priecēja Olaines 1. vidusskolas bēr-
nu vokālais ansamblis “Unda” skolotājas Sanitas 
Šefleres vadībā. Pēc pasākuma svinīgās daļas bija 
kopīgā fotografēšanās un iespēja apmeklēt Olaines 
novada Vēstures un mākslas muzeju.

No sirds sveicam Adrianu Klodu, Mihailu, Bog-
danu, Aleksu Demiru, Artjomu, Dāvi, Anastasiju, 
Lauru, Endiju, Karolīnu, Paulu, Gabrielu, Davidu, 
Miku, Emīliju, Anastasiju, Aleksandru, Veroniku, 
Mihailu, Nikolu, Arinu, Elizabeti, Anastasiju un 
viņu vecākus. Mīļie vecāki, jūsu dzīve vairs nav tik 
vienkārša, bet kļuvusi daudz bagātāka. Vēlam vese-
lību, laimi un saticību ģimenē! 

I. Brence,
Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

2018. gada 23. maijā
• Apbalvot Olaines 1. un 2. vidusskolas 12. kla-

ses absolventus un klases audzinātājus, Olaines 
Mūzikas un mākslas skolas izglītības program-
mu absolventus un viņu mācību priekšmeta 
skolotājus ar grāmatām 15 EUR vērtībā katram 
(Olaines 1. vidusskolai – 465 EUR, Olaines 
2. vidusskolai – 405 EUR, Olaines Mūzikas un 
mākslas skolai – 525 EUR), kurās ir pateicības 
ieraksti par sekmīgiem izglītības un ārpusskolas 
darba rezultātiem Olaines novada pašvaldības 
izglītības iestādēs un Olaines novadā. Apbal-
vot ar pateicības rakstu un piemiņas grāmatu 
15 EUR vērtībā katra priekšzīmīgā Olaines 1. un  
2. vidusskolas 12. klases absolventa vecākus 
saskaņā ar sarakstiem (Olaines 1. vidusskolai – 
195 EUR, Olaines 2. vidusskolai – 60 EUR). 

• Apstiprināt nolikumu Nr. NOL2/2018 “Olaines 
Sporta centra nolikums”. 

• Pieņemt zināšanai AS “Olaines ūdens un sil-
tums” 2017. gada pārskatu. Ieguldīt AS “Olaines 
ūdens un siltums” pamatkapitālā 2017. gada 
pārskata gada peļņu 465 202 EUR ar mērķi – 
centralizēto siltumtīklu rekonstrukcijas projekta 
realizācijai 2018. un 2019. gadā (Olaines pilsētā). 

• Pieņemt zināšanai SIA “Zeiferti” 2017. gada 
pārskatu. Segt SIA “Zeiferti” 2017. gada zaudē-
jumus no nākamo gadu peļņas.

• Pieņemt Radomsko pašvaldības 2018. gada  
16. aprīļa ielūgumu. Pilnvarot domes deputātu 
D. Ļebedevu parakstīt sadarbības līgumu ar Ra-
domsko pašvaldību Olaines novada pašvaldības 
vārdā. Komandēt četrus pašvaldības pārstāvjus 
uz pilsētu Radomsko (Polija): Olaines novada 
domes deputātu Denisu Ļebedevu, pašvaldības 
priekšsēdētāja padomnieku Kristapu Kauliņu, 
pašvaldības izpilddirektora vietnieci Kristīni 
Matuzoni, pašvaldības projektu vadītāju un eko-
nomisti Ilzi Mazuri. Komandējums no 1. līdz  
4. jūnijam. Pašvaldības pārstāvjiem līdz 15. jūni-
jam iesniegt Finanšu un grāmatvedības nodaļā 
atskaiti par komandējumu: tā gaitu, rezultātiem, 
secinājumiem un finanšu līdzekļu izlietošanu.

• Piešķirt papildu finanšu līdzekļus 27 927 EUR 
Olaines Vēstures un mākslas muzeja projekta 
“1. pasaules kara vēstures izziņas maršruts” rea-
lizācijai. 

• Apstiprināt zemesgabalu nomas tiesību izsoles 
noteikumus. Izveidot zemesgabalu nomas izso-
les procedūras organizēšanai un nodrošināšanai 
komisiju. Uzdot komisijai informēt personas, 
no kurām saņemti iesniegumi par zemesgabalu 
nomu, par nomas tiesību izsoli un apstiprināta-
jiem izsoles noteikumiem.

• Atsavināt zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā 
(turpmāk – d/s) “Rīts” Nr. X, Medemciemā. 
Apstiprināt pirkuma maksu un noslēgt pirkuma 
līgumu ar nomnieku.

• Atsavināt dzīvokli “Birznieki 2”-X Jaunolainē. 
Apstiprināt pirkuma maksu un noslēgt pirkuma 
līgumu ar dzīvokļa īrnieku. 

• Apstiprināt dzīvokļa Zemgales ielā 2-38, Olainē, 
atsavināšanas izsoles protokolu.

• Slēgt pirkuma līgumu par dzīvokli Pionieru ielā 
88-X.

• Mainīt zemes vienībai Sveņķu iela X, Grēnes 
(0,2498 ha platībā), nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi “Komercdarbības objektu apbūve” uz 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Individu-
ālo dzīvojamo māju apbūve”.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Olaines no-
vada teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu:
l d/s “Mežsētu dārzs” Nr. X, Jāņupē;
l d/s “Pavasaris-OL” Nr. X, Viršos;
l Zvaigžņu ielā X 9/10 domājamām daļām,  

Jaunolainē;
l d/s “Lazdas” Nr. X, Jāņupē;
l d/s “VEF-Baloži” Nr. X, Medemciemā;
l d/s “Bērziņi” Nr. X, Rājumos;
l d/s “Bērziņi” Nr. Y, Rājumos;
l d/s “Ābele O” Nr. X, Dāvos.

• Piekrist, ka īpašumā iegūst zemi LR nepilsone  
J. K., LR nepilsonis I. A., LR nepilsonis P. P.,  
LR nepilsonis R. I., KF pilsonis A. S., KF pilsone 
Z. M.

• Piekrist, ka LR nepilsonis J. F. iegūst īpašumā: 
l ½ domājamo daļu no zemes “Sveņķi X” Grē-

nēs 0,2498 ha platībā;
l ½ domājamo daļu no zemes Pieneņu iela X 

Grēnēs 0,17 ha platībā;
l ½ domājamo daļu no zemes Mazā Pieneņu iela 

X Grēnēs 0,1647 ha platībā.
• Piekrist, ka LR nepilsonis R. K. iegūst īpašumā 

zemi ar zemes lietošanas mērķi “Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve”.

• Izbeigt (lauzt) pirms termiņa 2015. gada  
29. jūnijā noslēgto rezerves zemes fonda ze-
mes nomas līgumu Nr. RZ-74 par zemesgabala  
d/s “Ezītis” Nr. X, Ezītī, 0,07 ha platībā iznomā-
šanu S. V. ar 2018. gada 23. maiju. Uzdot Īpa-
šuma un juridiskajai nodaļai nodrošināt maza 
apmēra prasības sagatavošanu un iesniegšanu 
tiesā par zemes nomas maksas 111,11 EUR pa-
rāda piedziņu.

• Izbeigt (lauzt) pirms termiņa 2015. gada 7. sep-
tembrī noslēgto rezerves zemes fonda zemes 
nomas līgumu Nr. RZ-92 par zemesgabala d/s 
“Lazdas” Nr. X, Jāņupē, 0,09 ha platībā iznomā-
šanu E. K. ar 2018. gada 23. maiju. Uzdot Īpa-
šuma un juridiskajai nodaļai nodrošināt maza 
apmēra prasības sagatavošanu un iesniegšanu 
tiesā par zemes nomas maksas 144,04 EUR pa-
rāda piedziņu.

• Izbeigt (lauzt) pirms termiņa 2011. gada 9. mai-
jā noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu  
Nr. 332 par zemesgabala d/s “Gavana” Nr. X, 

Stīpniekos, 0,0597 ha platībā iznomāšanu A. R. 
ar 2018. gada 23. maiju. Uzdot Īpašuma un juri-
diskajai nodaļai nodrošināt maza apmēra prasī-
bas sagatavošanu un iesniegšanu tiesā par zemes 
nomas maksas 68,05 EUR parāda piedziņu.

• Izbeigt 2016. gada 12. augusta lauku apvidus 
zemes nomas līgumu Nr. 727 par zemesgabala  
d/s “Dzelmes” Nr. X, Jāņupē, 0,0605 ha platībā 
nomu, noslēgtu starp pašvaldību un Z. J. Apstip-
rināt S. K. dārza mājas, kas saistīta ar zemesgabalu  
d/s “Dzelmes” Nr. X, Jāņupē, uzturēšanai ne-
pieciešamo zemes platību 0,0605 ha. Iznomāt  
S. K. zemesgabalu d/s “Dzelmes” Nr. X, noslē-
dzot lauku apvidus zemes nomas līgumu līdz 
2027. gada 20. novembrim, nosakot gada no-
mas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības.

• Apstiprināt J. T. valdījumā esošās dārza mājas, 
siltumnīcas un saimniecības ēkas uzturēšanai 
nepieciešamo zemes platību 0,0656 ha. Iznomāt 
J. T. zemes gabalu 0,0656 ha platībā d/s “Ezītis” 
Nr. X, Ezītī, noslēdzot lauku apvidus zemes no-
mas līgumu līdz 2024. gada 31. jūlijam, nosakot 
gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes ka-
dastrālās vērtības.

• Izdarīt grozījumus Olaines novada domes  
2018. gada 31. janvāra sēdes lēmuma “Nekusta-
mā īpašuma “Olaines pilsētas ziemeļaustrumu 
apvedceļš”, zemes gabala 35 m2 platībā, Olainē, 
Olaines novadā, nomas līgums” 3. punktā, iz-
sakot šādā redakcijā: “3. Noteikt zemesgabala 
“Olaines pilsētas ziemeļaustrumu apvedceļš”, 
kadastra Nr. 80009 003 1409, 35 m2 platībā: 
3.1. nomas maksu ceturksnī 14,94 EUR un liku-
mā noteikto pievienotās vērtības nodokli;
3.2. nomas termiņu ar 2018. gada 1. janvāri līdz 
2027. gada 17. aprīlim.”

• Pagarināt 2008. gada 1. jūlijā ar garāžu īpašnie-
ku kooperatīvās sabiedrības “TEC L” noslēgto 
nekustamā īpašuma – zemesgabala (13 855 m2) 
Jelgavas ielā 6, Olainē, – zemes nomas līgumu 
līdz 2028. gada 30. jūnijam. 

• Pagarināt 2008. gada 1. jūlija nomas līguma 
termiņu par nedzīvojamajām telpām Zemgales 
ielā 31, Olainē, ar G. L. uz pieciem gadiem – līdz 
2023. gada 30. jūnijam. 

• Mainīt pašvaldības nekustamo īpašumu Akāci-
jas ielā 25, Pārolainē (0,3857 ha platībā), un Akā-
cijas ielā 35, Pārolainē (0,5198 ha platībā), pret 
SIA “M.I.A.HAUS” piederošo nekustamo īpa-
šumu Rīgas ielā 1A, Olainē (17 594 m2 platībā), 
kas nepieciešams pašvaldībai autonomo funk-
ciju izpildes nodrošināšanai – sabiedrisku un 
sporta būvju būvniecībai. Uzdot Īpašuma un ju-
ridiskajai nodaļai sagatavot nekustamo īpašumu 
maiņas līgumu, iekļaujot līgumā noteikumu, ka 
maiņa notiek kā līdzvērtīgu nekustamo īpašu-
mu maiņa bez tirgus vērtības starpības segšanas. 

Noteikt, ja viena mēneša laikā no lēmuma pie-
ņemšanas dienas nekustamā īpašuma maiņas 
līgums netiek noslēgts, šis lēmums zaudē spēku.

• Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80800230896 nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi “Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma jos-
lā” – 0,1300 ha platībā. Piešķirt nekustamajam 
īpašumam ar kadastra numuru 80800230895 
nosaukumu “Vecais Iecavas ceļš 1”, Jāņupe, Olai-
nes pag., Olaines nov.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektus: nekus-
tamajam īpašumam Saules ielā X, Jaunolainē; 
nekustamajam īpašumam A Pārolainē; nekus-
tamajiem īpašumiem R un Z Pārolainē. Noteikt 
šiem nekustamajiem īpašumiem lietošanas 
mērķi, plānoto adresi, zemesgrāmatā reģistrēja-
mos apgrūtinājumus. 

• Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma S Jaun-
olainē zemes vienību, izveidojot divus atsevišķus 
nekustamos īpašumus, nodrošinot tiem piekļū-
šanu no valsts vai pašvaldības ceļa, precizējot 
apgrūtinājumus. 

• Saskaņot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucio-
nalizācijas plāna 2017.–2020. gadam 2. redak-
cijas Stratēģiskajā daļā iekļauto infrastruktūras 
attīstības risinājumu, tā īstenošanai nepiecie-
šamo finansējumu sadalījumā pa finansējuma 
avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju 
vērtības. Īstenot Rīgas plānošanas reģiona dein-
stitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam  
2. redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļautos sabied-
rībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktū-
ras attīstības risinājumus. Sadarboties ar citām 
pašvaldībām un īstenot sabiedrībā balstītu soci-
ālo pakalpojumu nodrošināšanu Eiropas Soci-
ālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un so-
ciālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un 
bērniem” (Nr. 9.2.2.1/15/I/002) mērķa grupām.

• Ierādīt vietu sociālajā istabā Zemgales ielā 31, 
Olainē, trim cilvēkiem. 

• Piešķirt Olaines novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājam Andrim Bergam atvaļināju-
mu 2018. gadā no 18. jūnija līdz 13. jūlijam 
(ieskaitot).

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Olaines 
novada teritorijā: atsavināmo nekustamo īpa-
šumu Pionieru ielā X, Jaunolainē, 0,2300  ha 
platībā; atsavināmo nekustamo īpašumu  
d/s “Plakanciema egles” Nr. X, Vaivados. Pie-
krist, ka LR nepilsonis A. B. iegūst īpašumā zemi 
d/s “Plakanciema egles” Nr. X, Vaivados.

• Iznomāt I. K. (K. I. A.) ½ domājamo daļu no ze-
mes gabala 0,0602 ha platībā dārzkopības sabied-
rībā “Jāņupe-2” Nr. X/Y, Jāņupē, noslēdzot lauku 
apvidus zemes nomas līgumu līdz 2028. gada  
31. jūnijam, nosakot gada nomas maksu 0,5% ap-
mērā no zemes kadastrālās vērtības. 

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (MAIJS) 

Tā mērķis ir saprotamā veidā sniegt 
vispusīgu, objektīvu un atklātu 
informāciju par Olaines novada 

pašvaldības un tās iestāžu darbību un pārmai-
ņām Olaines novadā 2017. gadā, kā arī informēt 
par finanšu līdzekļu izmantošanu. Publiskais 
pārskats ir sagatavots kā informatīvs materiāls 
ikvienam Olaines novada iedzīvotājam un citiem 
interesentiem.

Šis dokuments ir pieejams:
• Olaines bibliotēkā;
• Jaunolaines bibliotēkā; 
• Gaismu bibliotēkā;
• Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju 

pieņemšanas un informācijas centrā;
• Olaines pagasta pārvaldē; 
• Latvijas Nacionālajā bibliotēkā;
• pašvaldības mājaslapā www.olaine.lv.

2018. gada 20. jūnija Olaines novada domes 
sēdē apstiprināts Olaines novada pašvaldības  
2017. gada publiskais pārskats.

Aicinām iepazīties 
ar Olaines novada pašvaldības 
2017. gada publisko pārskatu

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA

http://www.olaine.lv
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PASĀKUMI OLAINES NOVADĀ JŪLIJĀ/AUGUSTĀ
KAD KAS KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

10.07. plkst. 10.00 Donoru diena Olainē Olaines Kultūras namā

14.07. plkst. 17.00 Eksotisko deju festivāls “Olaines ritmi” Olaines Mežaparka estrādē

22.07. plkst. 14.00 Jelgavas Jaunais teātris ar izrādi, spēli “Fantazētāji” Jaunolaines stadionā

27.07. plkst. 20.30 Mežezera akustiskās mūzikas koncerts 
ar Ilzi Fārti un Mikusu Frišfeldu Pie Jaunolaines Mežezera

03.08. plkst. 22.30 Brīvdabas kino seanss
Olaines Mežaparka estrādē

04.08. plkst. 14.00 Koncerts “Draudzības vainags”

11.08. plkst. 14.00 “Jāņupes varavīksne” Jāņupē, laukumā pie veikala “Vizbuļi pluss”

11.08. plkst. 19.00 Koncerts “Ziņģējam to ziņģi” ar grupu “Lauku muzikanti” 
un pūtēju kvintetu “5-atā” Olaines Mežaparka estrādē

12.08.
Kapusvētki Olaines novadā

Radoša darbošanās bērniem Jaunolaines Kultūras namā

17.08. Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta atklāšana Jelgavas ielā 5

18.08. Amatierteātru festivāls
Jaunolaines Kultūras namā

24.08. plkst. 18.30 Simtgades prāta spēļu kauss

26.08. plkst. 15.00 “Country dienai 5 gadi” –  kopdejas, 
koncerts un balle ar grupu “Dakota” Olaines Mežaparka estrādē

31.08. plkst. 20.00 Mežezera akustiskās mūzikas koncerts 
ar “Rahu The Fool” un Mikusu Straumi Pie Jaunolaines Mežezera

IZSTĀDES

12.08. Nacionālā suņu izstāde “Olaines kauss 2xCAC” Olaines 2. vidusskolas stadionā

Apskatāma no 17.07. Latvijas cietumos ieslodzīto darbu izstāde 
“No sirds un prasmīgām rokām”

Olaines Vēstures un mākslas muzejāApskatāma no 18.07. Paulas Kuzminas fotogrāfiju izstāde “Milti pa gaisu”

Apskatāma no 14.08. Allas Tiščenko gleznu izstāde

Apskatāma no 21.08. Arheoloģisko izrakumu izstāde

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)

07.07. plkst. 10.00 Olaines novada amatieru čempionāts volejbolā “Divi pret divi”
Olaines 2. vidusskolas stadionāSākot ar 31.07., 

otrdienās plkst. 18.00 Velosacensības “Bērni uz riteņiem” 

Atkarībā no spēļu grafika

Minifutbola turnīrs “Olaines kauss 2018”

Olaines stadionāOlaines novada tenisa čempionāts

Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts

Latvijas Inline hokeja čempionāts Olaines slidotavā

IZGLĪTĪBA

14.07. plkst. 11.00 Ekskursija pa Uzvaras līdumu (pulcēšanās pie līduma karjera (Klīvēm); 
plašāka informācija, zvanot: 22057669) Uzvaras līdumā

07.08. plkst. 16.30 Humoristisku uzvedumu iestudēšanas darbnīca “Skeču vasaras studija” Olaines bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā 
Kūdras ielā 16

11.08. Ekskursija pa Medemciemu (plašāka informācija, zvanot: 22057669) Medemciemā

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

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

...tas mīlestības augstais vārds
stāv pāri cilvēcīgai saprašanai,

un tieši tas, ko nesaprotam, 
ir pāri laikam paliekošs. 

/A. Bergmanis/

Olaines novada dome sveic 
ZELTA kāzās

LEONĪDU UN REGINU 
GIGEĻUS!

(Laulība noslēgta 
1968. gada 30. aprīlī Rīgas rajona 
Olaines pilsētas Izpildu komitejā)

VNIFANTIJU UN LUDMILU 
VORONCOVUS!
(Laulība noslēgta 

1968. gada 24. maijā Rīgas rajona 
Olaines pilsētas Izpildu komitejā)
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