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Olaines novada pašvaldības
informatīvs bezmaksas izdevums
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INĀRA BRENCE:
„Jaunā pāra saderīgums 

ir redzams jau pirmajā brīdī”

OSKARS LŪSIS: 
“Rīkojam tādas nometnes, 

kurās paši gribētu piedalīties!”

Olaines industriālajā teritorijā 
uzsāk maģistrālās – 

Rūpnīcu – ielas rekonstrukciju

Š ogad svētku programmu 
kuplināja svinīgais jaun-
dzimušo sveikšanas pasā-

kums, kurā tika sveikti 2018. gada 
otrajā pusgadā dzimušie bērniņi 
un viņu vecāki. Uz pasākumu bija 
uzaicināti 107 jaundzimušie – 
60  meitenes un 47 zēni. No uzai-
cinātajiem bērniņiem 37 bija pirm-
dzimtie, 47 – otrie bērniņi ģimenē, 
20 – trešie, divi – ceturtie un viens 
piektais bērniņš ģimenē. Katrs 
jaundzimušais saņēma īpašu dā-
vanu no pašvaldības – Latvijas 
amatnieku kaltu 925 proves sudra-
ba monētu prasmīgu meistaru da-
rinātā ozolkoka kastītē ar iegravētu 
bērna vārdu, dzimšanas datiem un 
Olaines novada logo. 

Tie iedzīvotāji, kuri vēlējās iepa-
zīt novadu, speciāli organizētas 
ekskursijas ietvaros devās uz 
Uzvaras Līdumu pie kalēja Jāņa 
Vaivoda un apmeklēja “Ķiploku 
pasauli”, kur uzzināja visu par 
un ap ķiplokiem, bet Pēterniekos 
izzināja zirgu lietas zirgu stallī 
“Maijrozes”. 
Olaines novada administratīva-
jā centrā – Olaines pilsētā – tika 
piedāvāta kultūras un sporta prog-
ramma: miniturnīrs inline hokejā, 
strītbols un tradicionālās krosa 
skriešanas sacensības “Olaines 
apļi”, kas tika organizētas jau 8. rei-
zi, un šogad tajās startēja rekord-
liels dalībnieku skaits – 683. Tie 
bija gan pieredzes bagāti un atzīti 

skrējēji, gan vienkārši skriešanas 
entuziasti un iesācēji no visas Lat-
vijas – Rīgas, Mārupes, Jelgavas, 
Aizputes, Aglonas, Ogres, Dau-
gavpils, Skrīveriem, Carnikavas, 
Saldus, Siguldas, Talsiem un citām 
tālākām un tuvākām pilsētām. 
Svētku apmeklētājus priecēja Olai-
nes Kultūras centra māksliniecisko 
kolektīvu koncerts, Guntars Račs 
un grupa “Saldās sejas”, grupa 
“Starpbrīdis” un Ainars Bumbie-
ris, disko dažādām gaumēm, jo-
kus plēsa brālēni Jarāni, draiskas 
dziesmas dziedāja un skatītājus 
izdancināja “Atštaukas” un “Rikši”. 
Bērniem tika piedāvāts izklaižu un 
spēļu laukums, radošās darbnīcas 
un lielais burbuļu šovs.

Ikviens interesents varēja izmēģi-
nāt spēkus lielformāta āra spēlē 
“Iepazīsti Pierīgu”, bet teltī “Tū-
risms kopā” novadnieki un svētku 
viesi varēja iepazīties ar jaunāka-
jām tūrisma aktualitātēm Olaines 
novadā un citos Pierīgas novados, 
tuvākajiem pasākumiem un inte-
resantākajām apskates vietām, kā 
arī Olaines novada mājražotājiem 
(“Smalkais muslis”, “Mr.  Cone” 
(priežu čiekuri), “Anna’s Sun Beam 
Sweet Art Studio” u. c.), tostarp no-
degustēt viņu ražoto produkciju. 
Olaines novada pašvaldība atbal-
sta jauniešus, sniedzot viņiem ie-
spēju īstenot savas idejas ar paš-
valdības piešķirto finansējumu jau-
niešu projektu konkursa ietvaros. 

Šogad diviem no atbalstītajiem 
jauniešu projektiem – “Bibliotēka 
iziet ielās” un “Nepieradinātā mo-
des skate” – bija iespēja ne vien 
tikt realizētiem, bet arī bagātināt 
novada svētku programmu. 
Paldies sacensību “Olaines apļi” 
atbalstītājiem – AS “Olainfarm”, 
SIA “Biolar”, veikalu tīklam “Maxi-
ma”, SIA “Isostar” par sporta dzē-
rieniem, SIA “Ķekavas ūdens”, SIA 
“Smalkais muslis”, “Karmasock”, 
“Latvijas aptieka” un “Magic Corn”, 
SIA “Agrosēta”, SIA “Lyngson”. Tā-
pat arī paldies ikvienam pasākuma 
dalībniekam un apmeklētājam! 
Esam vienoti svētkos un ikdienā 
aktīvajā, industriālajā un zaļajā 
Olaines novadā! l

Nosvinēti Olaines novada svētki!
25. maijā nosvinēti Olaines novada svētki, kuri veltīti novada 10 gadu jubilejai

Vēl pavisam nedaudz, 
un klāt būs viens no skaistākajiem 

notikumiem skolas dzīvē – izlaidums!
Šajā mācību gadā Olaines novada skolās 9. klasi absolvēs 140 skolēni, bet 
12. klasi – 61 skolēns. Olaines Mūzikas un mākslas skolu beigs 19 audzēkņi, 
savukārt Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu – 21 audzēknis.

Izlaidumi Olaines novada izglītības iestādēs 
2018./2019. mācību gadā:

7. jūnijā plkst. 18.00 – 1. vidusskolas 12. klašu izlaidums;
13. jūnijā plkst. 16.00 un plkst. 18.00 – 1. vidusskolas 9. klašu izlaidumi;
14. jūnijā plkst. 15.00 – 2. vidusskolas 9. klases izlaidums;
15. jūnijā plkst. 14.00 – 2. vidusskolas 12. klases izlaidums;
28. jūnijā (laiks tiks precizēts) – Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 
profesionālās vidējās izglītības grupu izlaidums.

Novēlam absolventiem atrast dzīvē nodarbošanos, 
kas sagādā prieku un sniedz gandarījumu! 

Esiet talantīgi darītāji, cilvēki ar mērķi, pareizu attieksmi 
un veselīgām ambīcijām.

29. maijā, Olaines novada domes 
priekšsēdētājs Andris Bergs iepa-
zinās ar komandieri Dmitriju Novi-
kovu, kurš no 3. jūnija vadīs Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) Olaines daļu. 
Līdz šim astoņus gadus atbildīgi 
to darīja komandieris Andrejs Ko-
tovs, bet saistībā ar VUGD organi-
zācijas iekšējo reorganizāciju, no-
tiek vadītāju pārcelšana. Jaunais 
daļas komandieris uz Olaini tiek 
pārcelts no Rīgas reģionu pār-
valdes Kurzemes priekšpilsētas 
daļas, kur viņa pakļautībā bija 76 
ugunsdzēsēji. Piecpadsmit gadu 
laikā, kopš Dmitrijs Novikovs strā-
dā šajā dienestā, viņš piedalījies 
daudzos paaugstinātas bīsta-
mības ugunsgrēka dzēšanas un 
glābšanas darbos gan Zolitūdes 

Maximas traģēdijas seku likvi-
dēšanā, gan Rīgas pils dzēšanā, 
gan plūdos Ogrē un citviet. Kopš 
pagājušā gada, kad tika izveido-
ta Olaines sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisija 

(Olaines, Babītes un Mārupes 
novadiem) Dmitrijs  Novikovs ir 
komisijas loceklis.
Vēlam VUGD darbiniekiem mazāk 
darba Olaines novadā un uztica-
mies jūsu profesionalitātei! l

Olaines Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam
jauns komandieris

https://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=7848bd12&p2=%5ECPP%5Exdm203%5ES26167%5Elv&pg=GGmain&pn=1&ptb=7F536CDC-4B6B-478D-BD7D-9744E8D25A8F&qs=&si=48065246850&ss=sub&st=tab&trs=wtt&searchfor=Olaines+Meh%C4%81nikas+un+tehnolo%C4%A3ijas+koled%C5%BEa&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253D%25255Colaines%252Bmeh%2525C4%252581nikas%252Bun%252Btehnolo%2525C4%2525A3ijas%252Bkole%2526relatedQuery%253Dolaines%252Bmeh%2525C4%252581nikas%252Bun%252Btehnolo%2525C4%2525A3ijas%252Bkoled%2525C5%2525BEa&tpr=jre10&ots=1559120477027
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Intervija: atmiņas, vēsture, aktualitātes

O laines novada Dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītājai 
Inārai Brencei šogad ama-

tā aprit apaļi 18. Vēl ilgāks stāžs 
Inārai ir Olaines domes deputātes 
darbā, kur viņa jau kopš 1997. gada 
pārstāv “sociāldemokrātus”. Ināras 
bērni jau nostiprinājušies paši savā 
dzīvē – dēls Aigars ar ģimeni dzīvo 
Īrijā un strādā ar hokeja pārraidēm 
saistītā TV kanālā, bet meita Līga ir 
Valsts augu aizsardzības dienesta 
Augu aizsardzības līdzekļu novēr-
tēšanas daļas vadītāja.

Kā nonācāt 
Dzimtsarakstu nodaļā?
Par Dzimtsarakstu nodaļas va-
dītāju strādāju kopš 2001. gada 
augusta. Mani uzaicināja tā laika 
Olaines pilsētas domes priekšsē-
dētājs Jānis Pavlovičs, jo mana 
priekšgājēja šajā amatā – Eleo-
nora Keisele – devās pensijā. Do-
mes vadītājs zināja, ka veselības 
stāvokļa dēļ man būs jāpārtrauc 
darbs “Olainfarm”, acīmredzot 
bija noskatījis mani šai vakancei. 

Kāpēc bija jāmaina darbs?
Strādājot “Olainfarm” Centrālajā 
laboratorijā, man bija sākusies 
alerģija, tāpēc darbu nācās mai-
nīt. Pavloviča kunga piedāvā-
jums nāca īstajā brīdī, es piekritu 
ātri. Man bija tikai viens nosacī-
jums – lai darba vietā būtu da-
tors. Šodien tas varbūt skan sa-
vādi, bet gadsimtu mijā datori vēl 
tikai sāka ienākt mūsu dzīvē un 
darba vietās, taču bija skaidrs, ka 
tas uzlabos un atvieglos darbu. 
Tā kā datoru man apsolīja, tad 
bija vien jānāk (smejas).

Tad Jums nācās 
apgūt jaunu profesiju?
Jā, divas nedēļas gāju uz Zem-

gales ielu 24, kur tolaik atradās 
Dzimtsarakstu nodaļa, un Eleonora 
Keisele man laipni ierādīja, kas un 
kā darāms. Diezgan īsā termiņā, 
bet jāsaka, ka pie ļoti zinoša un 
pieredzējuša cilvēka visu var apgūt 
ātri. Varbūt ir tāds priekšstats, ka 
Dzimtsarakstu nodaļa ir vieta lau-
lībām un viss, taču mūsu atbildībā 
ir dzimšanas un miršanas faktu 
reģistrācija, vārdu, uzvārdu un tau-
tības ieraksta maiņa, dzīvesvietas 
deklarēšana, kā arī izmaiņu veik-
šana civilstāvokļa aktu reģistros. 
Plašs darba lauks.

Izglītība Jums ir ķīmijas jomā?
Esmu beigusi Latvijas Valsts uni-
versitātes Ķīmijas fakultāti. Pēc 
studijām mūs kā jaunos speciā-
listus nosūtīja uz “Olainfarm”, kur 
sāku strādāt 1980. gadā. Tā arī 
21  gadu nostrādāju Centrālajā la-
boratorijā. Ķīmija bija viena no ma-
nām interešu jomām. Tajā laikā – 
pagājušā gadsimta sešdesmitajos, 
septiņdesmitajos gados  – ķīmija 
piedzīvoja strauju augšupeju. Bija 
daudzsološa nozare. Turklāt man 
paveicās ar ķīmijas skolotāju. Es 
esmu no Salacgrīvas, tur arī pabei-
dzu vidusskolu. 

Vai darba vietu 
varējāt izvēlēties?
Izvēlēties varēja tad, ja bija 
skaidrs, ka tevi kā jauno speciā-
listu ņem pretī un nodrošina dzī-
vesvietu. Olainē bija kopmītņu 
piedāvājums, kas arī lielā mērā 
visu izšķīra. Taču nekad neesmu 
nožēlojusi, ka nonācu šeit, jo jau 
pēc gada “Olainfarm” sastapu 
savu nākamo vīru. Iepazināmies 
visai interesantos apstākļos – 
blakus “Olainfarm” esošās kūdras 
fabrikas ēdnīcā. Abas rūpnīcas 
atdalīja pamatīgs žogs, taču tas 

netraucēja baltos halātos tērp-
tajiem “Olainfarm” darbiniekiem 
nokļūt kūdras fabrikas ēdnīcā. Tur 
bija daudz garšīgāk. Tā nu mēs 
gandrīz katru dienu rāpāmies pāri 
žogam, lai nebūtu jāiet milzīgs lī-
kums līdz vārtiem un atpakaļ. Tā 
arī sastapāmies – ēdnīcā, augsto 
žogu nupat pārvarējuši, laimīgi.

Vai nebija milzīgs kontrasts, 
no klusas laboratorijas 
nonākot Dzimtsarakstu nodaļā, 
kur darbs pamatā saistīts 
ar komunikāciju?
Manā gadījumā kontrasts nebi-
ja liels, jo es jau kopš 1997. gada 
esmu Olaines domes deputāte, 
biju arī “Olainfarm” Centrālās labo-
ratorijas arodbiedrības šūniņas va-
dītāja. Tāpēc sabiedriska rakstura 
darbs un komunikācija ar cilvēkiem 
man jau bija labi zināmas lietas.

Vai atceraties 
savus pirmos laulājamos?
Atceros gan – tās bija laulības 
vecajā mūsu nodaļas adresē 
Zemgales ielā 24. Pāris bija no 
Olaines atklātā cietuma. Satrau-
kuma dēļ šo to piemirsu, bet 
kopumā viss gāja diezgan gludi. 
Biju pamatīgi gatavojusies, jo 
jaunajā darbā biju nostrādājusi 
tikai nedēļu.
Šobrīd nebrīvē esošie tiek laulāti 
cietumos, kur es regulāri dodos 
uz izbraukuma laulībām. Jāsa-
ka, cilvēki tur pamatīgi gatavojas 
šim notikumam – līgavas rūpīgi 
pārdomā apģērbu, cietums līga-
vainim parasti palīdz sagādāt 
ziedus, atbilstoši apģērbties. 

Kā Jūs izvēlaties 
sakāmo laulību brīdī?
Ir obligātā daļa, kas jāpasaka vi-
siem vienādi. Pārējais ir atkarīgs 

no jaunā pāra. Ir cilvēki, kuri paši 
izdomājuši, ko vēlas pateikt laulī-
bu brīdī, un īsais “jā” tiek aizstāts 
ar garāku solījuma runu. Ir arī, kas 
vēlas noklausīties tikai juridisko 
tekstu un neko vairāk. Lielāka sa-
gatavošanās un improvizācija pa-
rasti notiek izbraukuma laulībās.

Vai ir kādas kāzas, 
kas palikušas atmiņā 
ar kaut ko īpašu?
Reiz ceremonija notika mežā – 
starp priedēm, mellenājos, bija 
nolikti balti krēsli un skaisti deko-
rēts galds. Tēvs veda līgavu pie 
nākamā vīra pa saules apspīdētu 
meža ceļu. Turpat ielejā viesiem 
bija klāti galdi, skanēja mūzika un 
arī putnu dziesmas. Gandrīz vai jā-
saka – perfektas kāzas. Nezinu, kā 
būtu bijis, ja lītu lietus vai uzkluptu 
dunduri, kā gadījās citā līdzīgā ce-
remonijā pie Melnā ezera purva. 
Arī – viss pārdomāts un gaumīgi 
izveidots, bet odu un dunduru bari 
radīja diezgan lielu blakusefektu.

Cik pārus vienā dienā 
var salaulāt?
Lielākais skaits ir bijis zīmīgajos 
datumos, piemēram, 07.07.2007. 
vai 08.08.2008., – tad laulājām no 
deviņiem rītā līdz sešiem vakarā, ik 
pa stundai. Bet tie ir izņēmumi, pa-
rasti tie ir trīs četri pāri dienā.

Vai ir gadījušies arī tādi, 
kas aizmirst gredzenus 
vai pieprasa kaut ko dīvainu?
Ir gadījies, ka atnāk stundu vēlāk, 
jo kāzu rītā pēkšņi kaut ko nav va-
rējuši atrast. Bet bez gredzeniem 
pagaidām nav nākuši. Tādas 

izteikti dīvainas, neizpildāmas 
vēlmes es neatceros, bet viens 
gadījums gan palicis prātā. Lau-
lājamie pilnīgi visu vēlējās rozā 
krāsā – no apģērba līdz ziediem 
Dzimtsarakstu nodaļas zālē. 

Esat salaulājusi ap 1300 pāru. 
Saderību droši vien varat 
noteikt jau pēc pirmās sarunas?
To redz jau pirmajā mirklī. Pēc tā, 
kā viņi ienāk, kā izturas viens pret 
otru, kā sarunājas. Vai jaunais 
vīrs palaiž topošo sievu pa priek-
šu vai slāj iekšā, it kā viņas ne-
maz nebūtu. Tādi “sīkumi” liecina 
par cilvēku savstarpējo sapratni 
un atbilstību.
Gadās arī ļoti īsas laulības, kad 
nodzīvo kopā vien dažas nedēļas. 
Manā praksē bija tā, ka sieviete 
apprecējās tikai tāpēc, lai iespītētu 
savai īstajai mīlestībai. Protams, 
tur nekas stabils nevar sanākt.

Vai ir kaut kas, 
ko Jūs gribētu savā darbā 
izmainīt, uzlabot?
Man patīk izbraukuma laulības, 
tāpēc es labprāt gribētu laulāt 
visā Latvijā. Šobrīd likums man 
ļauj to darīt Olaines novadā, taču 
ir bijuši daudzi piedāvājumi lau-
lāt, piemēram, Rundāles pilī, jūras 
krastā un citās skaistās vietās. 
Mums tomēr jūrmalas nav, taču, 
ja cilvēki šo skaisto mirkli ir iedo-
mājušies pie jūras, man diemžēl 
nākas atteikt. 

Kāds bija Jūsu ceļš politikā?
“Olainfarm” Arodkomiteja savu-
laik cieši sadarbojās ar Zviedrijas 
arodbiedrībām, kur bija daudz so-
ciāldemokrātu. Tā šī ievirze par 
cilvēka interesēm kā prioritāti pāri 
visam citam pārliecināja arī mani. 
Kad mani uzaicināja startēt vēlē-
šanās, bija skaidrs, ka šo virzienu 
politikā es varu pārstāvēt.
Turklāt ar Zviedriju man ir īpa-
ša saikne, jo mammas vecāku 
uzvārds – Švēde – apliecina, ka 
zviedru laikos senči ir ienākuši no 
turienes. To pierāda arī dzimtas 
koks. Esmu mācījusies zviedru 
valodu. Domāju, ka Latvijai kopu-
mā ir daudz ko mācīties no šīs 
zemes un Ziemeļvalstīm kopumā, 
jo domāšanā un pasaules uztverē 
esam diezgan tuvu, bet dzīves lī-
menis atšķiras būtiski. l 

Ģimenes sākums
Jaunā pāra saderīgums ir redzams jau pirmajā brīdī, saka INĀRA BRENCE, 

kura kopš 2001. gada novadījusi jau 1300 laulību ceremoniju

Olaines novadā laulātie, jaundzimušie un mirušie, 2018. gads
l Olaines novadā dzimuši: 220
l Olaines novadā miruši: 229
l Noslēgtas laulības: 92
l 13 pāri svinēja zelta kāzas (50 gadi laulībā)
l 3 pāri svinēja dimanta kāzas (60 gadi laulībā)

Ir cilvēki, kuri 
paši izdomājuši, 
ko vēlas pateikt 
laulību brīdī, 
un īsais “jā” tiek 
aizstāts ar garāku 
solījuma runu
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Olaines novada uzņēmējs

T uvojas vasara, tāpēc tikā-
mies ar Elīnu un Oskaru 
Lūšiem, lai parunātu par 

viņu rīkotajām bērnu nometnēm 
Olainē. 
Elīna un Oskars jau deviņus gadus 
Olainē organizē bērnu nometnes 
un citus radošus pasākumus gan 
bērniem, gan viņu vecākiem. No-
metnes ir ļoti pieprasītas – visus 
pretendentus pat nesanāk uzņemt. 
Radošajās nometnēs bērni gan mu-
zicē, gan apgūst dažādas jaunas 
prasmes. Nometnēs viņus sagaida 
piedzīvojumi, piemēram, nakšņoša-
na teltīs un nakts trase, kas sagādā 
daudz prieka un interesantu stāstu, 
ko nodot nākamajām paaudzēm.

Tuvojas vasara. Tās laikā 
notiks vairākas nometnes?
Oskars. Jā. Šis gads izcelsies. 
Jāņos organizēsim festivālu jaunie-
šiem. Paši esam ticīgi, tāpēc festi-
vāls būs ar kristīgu ievirzi. Latvijā ir 
tāds festivāls “Lielie Jāņi”, bet šo-
gad tas nenotiks. Mēs mēģināsim 
uztaisīt “Mazos Jāņus”. 
Elīna. Tad būs “Detektīvs Kal-
mess”  – radošā piedzīvojumu no-
metne. Šogad detektīvs dosies no 
planētas uz planētu. Katru dienu 
būsim citā planētā un ar dziesmām, 
kustību risināsim noslēpumu. Būs 
arī sporta aktivitātes un nakts trase, 
ko bērni katru gadu ļoti gaida.
Oskars. Viņi paši jau radījuši leģen-
das. Kaut kur mežā dzīvojot ciklops 
un kas tik ne. Var tikai pabrīnīties!
Elīna. “Detektīva Kalmesa” nos-
lēguma dienā ir koncerts, uz kuru 
tiek aicināti vecāki. Bērni nedēļas 
laikā ir sagatavojuši dziesmas, de-
jas, vēl visu ko. 
Oskars. Pēc “Detektīva” jūlija bei-
gās būs kristīgā nometne “Kos-
moss”. Tāda kā vasaras Bībeles 
skola. No rītiem ir Bībeles stāstu 
nodarbības, bet pārējie elementi ir 
identiski – atrakcijas, vakara spēle, 
dziedāšana, dejošana, rokdarbi. 
Elīna. Rīkosim arī ģimeņu nedē-
ļas nogali. Viena ģimene vāra 
putru, otra rīko fotoorientēšanos, 
trešā – sporta spēles, ceturtā sa-
gatavo vakara pasaciņu. Rudenī 
skolēnu brīvdienās taisām rado-
šās darbnīcas, bet paralēli rīko-
jam pāru vakarus. 
Oskars. Astoņu lekciju kurss pā-
riem par aktuālām tēmām.

Cik ilgi jau darbojaties šajā jomā? 
Elīna. Oskars ir nometņu veterāns. 
Kādus 15 gadus. 
Oskars. Deviņdesmitajos gados 
nometņu nebija, tāpēc rīkojam tā-
das nometnes, kurās paši gribētu 
piedalīties. Es kādreiz strādāju jau-
niešu centrā, un viņi vasarā organi-

zēja nometnes. Vienā nometnē pie-
dalījos kā pedagogs. Man nepatika, 
ka nevaru ietekmēt programmu, 
un tad izdomāju, ka varu taču pats 
uztaisīt nometni! Rīkoju militāro 
nometni “Laimes karavīrs” Ādažu 
poligonā trīs gadus pēc kārtas. Tā 
tas sākās. Vēlāk uztaisījām “Ra-
došo tehnomāniju” – tur bija gan 
programmēšanas elementi, gan zī-
mēšana ar datoru, gan māksla, gan 
muzicēšana. Tad mums ienāca 
prātā – mēs taču varam pie sevis 
Olainē arī uztaisīt nometni! 

Ko esat iemācījušies 
pa šiem gadiem? 
Elīna. Katru reizi, kad izvērtējam se-
zonu, piefiksējam, kur esam kļūdīju-
šies, kas nākamgad jādara citādi. 
Oskars. Īstenībā nometne sākas 
dienā, kad tā beidzas. Uzreiz sā-
kam gatavoties nākamajam ga-
dam. Varbūt es kļūdos, bet man 
šķiet, ka mainās vecāku paaudze. 
Piemēram, telefonus ļaujam lie-
tot tikai pusdienlaikā. Agrāk uz 
mums dīvaini skatījās, bet tagad 
tas ir pašsaprotami. Vecāki ir lai-
mīgi, ka te nav interneta un bērni 
pavada laiku ārā. 
Elīna. Mani vienmēr pārsteidz drau-
dzīgā atmosfēra. Visu mūžu esmu 
strādājusi skolā. Tur ir intrigas, strī-
di. Bērni runā pretī. Nometnēs tā 

nav. Nav skolas stresa, nav mājas-
darbu, bet tāpat jau slodze ir liela – 
arī izglītojošā, ne tikai fiziskā. 
Oskars. Esam sapratuši, ka prob-
lēmas sākas tad, kad ir garlaicīgi. 
Tāpēc mums viss ir izplānots pa 
minūtēm. 

Kā ar izmaksām, tās sedz vecāki?
Elīna. Mums ir ļoti paveicies ar Olai-
nes novada pašvaldību. Viņi mūs 
atbalsta, piešķir finansējumu, kas 
atvieglo ģimenēm dalības maksu, 
jo nometnes patiesībā izmaksā 
dārgi – ap 230 eiro vienam bērnam.

Vai atceraties 
kādu īpašu notikumu? 
Elīna. Man ir mūzikas izglītība, 
es esmu mūzikas skolotāja un 

docētāja Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā. Mums paras-
ti ir tāda atsevišķa nodarbība, kur 
mēs vienkārši spēlējam dažādus 
ritmus ar dabas elementiem, bun-
džām un bungām. 
Oskars. Līdzīgi kā grupa “Stomp”.
Elīna. Es katru reizi kopā ar bēr-
niem spēlēju. Nav tā, ka visiem tas 
ļoti patiktu, bet pēdējā nometnē 
divas meitenes brīvajā laikā pašas 
uztaisīja veselu priekšnesumu. Tas 
man bija lielākais “saldais ēdiens”, 
kāds skolotājam, nometnes vadī-
tājam var būt, – bērni paši ar savu 
iniciatīvu izveido skaņdarbu! Grupu 
sauca “Grabažiņas”. 
Oskars. Tā nav profesionāla mū-
zikas nometne, bet bērni ņem līdzi 
mūzikas instrumentus.
Elīna. Ierodas ar tubu, akordeonu, 
saksofonu. Čells arī ir bijis un klar-
nete. Ģitāras vairākus gadus biju-
šas līdzi. Pēc tam sēž pie uguns-
kura un spēlē. Gribētos arī profe-
sionālu nometni, bet pagaidām 
nevaram nodrošināt kvalitatīvu 
mēģinājumu telpu.

Kādi ir jūsu nākotnes plāni? 
Oskars. Mums ir sapnis par no-
metņu centru, kur būtu iespēja 
organizēt nometnes visu gadu. 
Šobrīd bērni diennakts nometnēs 
nakšņo teltīs, viņiem tas ļoti patīk, 
bet Latvijas laikapstākļi tādā ziņā 
ierobežo  – lai rīkotu nometnes 
visu gadu, būtu vajadzīga nakts-
mītne.
Elīna. Lielā vīzija ir augt – lai pa-
tiktu pie mums braukt un pieaugtu 
klientu loks. l

Biedrība “Izglītības laboratorija” 
un Neformālās izglītības atbalsta fonds

OSKARS LŪSIS: “Rīkojam tādas nometnes, kurās paši gribētu piedalīties!”

l Vadītāji – Elīna un Oskars Lūši
l Darbības joma – 
   bērnu nometņu organizēšana
l Darbinieki – pedagogi un 2–3 brīvprātīgie

l Jauniešu festivāls 
 “Gaisma” – 21.–24. jūnijs 
 (ej.uz/festivalsgaisma).
l Bērnu nometne 
 “Detektīvs Kalmess” – 
 7.–13. jūlijs 
 (ej.uz/detektivskalmess).
l Bērnu nometne 
 “Vasaras Bībeles skola – 
 Kosmoss” – 
 28. jūlijs–1. augusts 
 (ej.uz/bibelesskola).
l Ģimeņu nedēļas nogale 
 “Būt kopā” – 
 2.–4. augusts.

www.facebook.com/
izglitibaslaboratorija 

www.facebook.com/
olainesdraudze

Vecāki ir laimīgi, 
ka te nav 
interneta 
un bērni pavada 
laiku ārā
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Attīstība

Paaugstinās energoefektivitāti 
Olaines Sociālās aprūpes centra ēkai

D arbības programmas 
“Izaugsme un nodarbi-
nātība” 3.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Palielināt privā-
to investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdar-
bības attīstībai atbilstoši paš-
valdību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomis-
kajai specializācijai un balsto-
ties uz vietējo uzņēmēju vaja-
dzībām” realizēšanas ietvaros 
šā gada 2. aprīlī Olaines novada 
pašvaldība parakstīja līgumu 
Nr.  3.3.1.0/17/I/036 ar Centrā-
lo finanšu un līgumu aģentūru 
par projekta “Infrastruktūras 
uzlabošana uzņēmējdarbības 
attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines 
novadā” (turpmāk – projekta) 
īstenošanu. Projekta kopējās 
izmaksas ir 1  278  915,45 eiro, 
no kurām Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējums ir 

663  189,60  eiro, valsts budžeta 
dotācija un pašvaldības finansē-
jums ir 615 725,85 eiro.
Projekta mērķis ir palielināt pri-
vāto investīciju apjomu Olaines 
novadā, veicot ieguldījumus ko-
mercdarbības attīstībai atbilstoši 
Olaines novada attīstības prog-
rammās noteiktajai ekonomiska-
jai specializācijai, balstoties uz 
komersantu vajadzībām. 
Pateicoties projekta realizēšanai, 
Olaines novadā tiks izveidotas 
vismaz 85 jaunas darbavietas 
un uzņēmumi veiks ieguldī-
jumus savā attīstībā vismaz 
7 995 574 eiro apmērā. 
Projekta ietvaros tiks rekonstruē-
ta Rūpnīcu iela Olaines pilsētā, 
kas ir maģistrālā iela Olaines in-
dustriālajā teritorijā. Paredzēts 
atjaunot ielas segumu, izbūvēt 
ielas apgaismojumu, atjaunot 
gājēju ietvi, izbūvēt slēgtu lietus 

notekūdeņu kanalizācijas sistē-
mu, atjaunot zem ielas esošās 
komunikācijas – tehniskā un 
dzeramā ūdens vadus un vidējā 
sprieguma elektrotīklus –, izbū-
vēt jaunu kabeļu kanalizāciju, kā 
arī sabiedriskā transporta auto-
busa pieturvietu un publiskās au-
tostāvvietas.
Šobrīd projekta ietvaros Olaines 
novada pašvaldība ir noslēgusi lī-
gumu ar AS “Ceļu pārvalde”, kura 
apņemas veikt Rūpnīcu ielas 
rekonstrukcijas darbus Olainē, 
Olaines novadā. Projektu plānots 
realizēt līdz 2020. gada oktobrim.
Par satiksmes ierobežojumiem 
projekta īstenošanas laikā šajā 
teritorijā esošie uzņēmumi un dar-
binieki tiks savlaicīgi informēti. l 

D arbības programmas “Izaug-
sme un nodarbinātība” 4.2.2. 
specifiskā atbalsta mērķa 

“Atbilstoši pašvaldības integrētajām 
attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
un atjaunojamo energoresursu iz-
mantošanu pašvaldību ēkās” īsteno-
šanas ietvaros šā gada 25. aprīlī Olai-
nes novada pašvaldība parakstīja 
līgumu Nr. 4.2.2.0/17/I/087 ar Cen-
trālo finanšu un līgumu aģentūru par 
Eiropas Savienības projekta “Olaines 
novada Sociālās aprūpes centra 
ēkas energoefektivitātes paaugsti-
nāšana” (turpmāk  – projekts) reali-
zēšanu. Projekta kopējās izmaksas 
ir 416 785,66 eiro, no kurām Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansē-
jums ir 158 185,00 eiro, attiecināmās 
izmaksas – 347 462,25 eiro, neattie-
cināmās izmaksas – 69 323,41 eiro, 
pašvaldības līdzfinansējums  – 
151 424,71 eiro, valsts budžeta do-
tācija pašvaldībām – 37 852,54 eiro.
Projekta mērķis ir samazināt primā-
rās enerģijas patēriņu un Olaines 
novada pašvaldības izdevumus par 
ēkas uzturēšanu, sekmējot ener-

goefektivitātes paaugstināšanu un 
uzlabojot telpu mikroklimatu. Ēkā 
ir Olaines Sociālās aprūpes centrs, 
kurā ilgstoši dzīvo seniori un cilvēki 
ar nopietnām veselības problēmām, 
tādējādi telpu mikroklimats un tem-
peratūra var būtiski uzlabot Olaines 
Sociālās aprūpes centra klientu dzī-
ves kvalitāti un veicināt veselības 
stāvokļa uzlabojumus. Projekta īste-
nošanas laikā paredzēts veikt ēkas 
ārsienu siltumizolēšanu, kas palie-
linās energoefektivitāti un uzlabos 
pilsētvidi, pamatu un jumta siltum-
izolēšanu, kā arī logu un ārdurvju no-
maiņu, uzlabojot ēkas mikroklimatu 
un nodrošinot vienmērīgu tempe-
ratūru visās telpās. Šobrīd projekta 
ietvaros Olaines novada pašvaldība 
ir noslēgusi līgumu ar SIA “Torens-
berg”, kas apņemas veikt Olaines 
novada Sociālā aprūpes centra ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
Zeiferta ielā 8, Olainē, Olaines no-
vadā. Projektu plānots realizēt līdz 
2019. gada 24. decembrim. l

L ai mazinātu satiksmes 
sastrēgumus, izbraucot 
no Olaines, pēc atkārtota 

pašvaldības lūguma VAS “Latvi-
jas Valsts ceļi” 24. maijā mainīja 
satiksmes organizāciju valsts 
vietējā autoceļa V18 “Pievedceļš 
Olainei” un valsts galvenā auto-
ceļa A8 “Rīga–Jelgava–Lietuvas 
robeža (Meitene)” mezglā. Pare-
dzams, ka satiksmes organizā-

cijas izmaiņas uzlabos mezgla 
caurlaidspēju, mazinās gaidošo 
transportlīdzekļu skaitu pirms 
mezgla un saīsinās izbraukšanas 
laiku no Olaines pilsētas.
Turpmāk kreiso pagriezienu (vir-
zienā uz Rīgu) no Olaines varēs 
veikt no abām joslām, bet labo 
pagriezienu (virzienā uz Jelga-
vu) tāpat kā iepriekš – no labās 
joslas.

Aicinām autovadītājus būt uzma-
nīgiem un, uzsākot kreisā pag-
rieziena manevru no Olaines uz 
autoceļu A8 Rīgas virzienā, pa-
beigt pagrieziena manevru joslā 
(labajā vai kreisajā), no kuras ir 
uzsākts manevrs, lai neveidotos 
avārijas situācijas. l

Laimīgu ceļu vēl 
Olaines novada pašvaldība

V ideo tiešraidē tiek raidīts 
uz Olaines novada paš-
valdības Videonovēroša-

nas centru, kas ir Olaines novada 

pašvaldības policijas pārraudzībā.
Videonovērošanas sistēma ietver 
arī īpašu kameru, ar kuru var veikt 
videonovērošanu naktī. l

Līdumu karjerā uzstādīta videonovērošanas sistēma

Olaines industriālajā teritorijā 
uzsāk maģistrālās – 

Rūpnīcu – ielas rekonstrukciju

Uzmanību visiem autovadītājiem!

Par būvdarbu norisi Kohēzijas fonda projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā, 

III kārta” ietvaros

L īdz ar maģistrālo ūdensap-
gādes un kanalizācijas tīklu 
izbūves darbiem Krasta ielā, 

Jaunolainē, Olaines novadā, realizē-
jot Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas 
fonda (KF) projektu “Ūdenssaimnie-
cības attīstība Jaunolaines lielciemā, 
III kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/009), pakā-
peniski būvdarbi uzsākti ielās, kuras 
pieslēdzas Krasta ielai. Ņemot vērā, 
ka Jaunolaines iedzīvotāji izrāda lielu 
interesi par projekta īstenošanu, SIA 
“Zeiferti” aicina iepazīties ar darbu 
izpildes laika grafiku, kurā norādīts 
paredzēto darbu norises periods kat-
rai ielai projekta realizācijas teritorijā. 
Darbu izpildes laika grafiks pieejams 
mājaslapā www.olaine.lv. Pirms dar-
bu uzsākšanas katrā konkrētajā ielā 
būvdarbu veicējs nosūtīs paziņoju-
mus, informējot attiecīgās ielas ie-
dzīvotājus par plānoto darbu uzsāk-
šanas un pabeigšanas datumu. 
2018. gada 15. martā starp SIA 
“Zeiferti” un VA “Centrālā finanšu 
un līgumu aģentūra” tika noslēgts 
civiltiesiskais līgums par ES KF pro-
jekta “Ūdenssaimniecības attīstī-
ba Jaunolaines lielciemā, III kārta” 
(Nr.  5.3.1.0/17/I/009) realizāciju. 
Projekta īstenošanas kopējās izmak-
sas (bez PVN) ir 2 887 114 eiro, tai 
skaitā piešķirtais ES KF līdzfinansē-
jums 935 022 eiro. Pēc iepirkuma 
procedūras veikšanas 2018. gada 

18. novembrī starp SIA “Zeiferti” kā 
būvdarbu pasūtītāju un SIA “ĢL Kon-
sultants” kā būvdarbu veicēju tika 
noslēgts līgums par būvdarbu veik-
šanu ES KF projekta “Ūdenssaimnie-
cības attīstība Jaunolaines lielciemā, 
III kārta” (projekta identifikācijas 
Nr.  5.3.1.0/17/I/009)” realizācijai. 
Kopējās būvdarbu izmaksas (bez 
PVN) ir 2 640 770,00 eiro). Būvdarbu 
izpildes termiņš – 30 mēneši. 
Līguma ietvaros Jaunolaines ciema 
individuālās apbūves teritorijās no 
Imantu ielas līdz Austrumu ielai tiks 
veikti šādi būvdarbi: pašteces kanali-
zācijas izbūve – L 8 746 m; vakuuma 
kanalizācijas izbūve – L 9 406 m; va-
kuuma kanalizācijas sūknētavu izbū-
ve – 2 gab.; spiediena kanalizācijas 
sistēmas izbūve – L 2 855 m; kanali-
zācijas sūkņu staciju izbūve – 2 gab.; 
maģistrālo un sadalošo ūdensapgā-
des tīklu izbūve – L 13 276 m.
Projekta mērķis ir nodrošināt iedzī-
votājiem pieejamību sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
izmantošanai, tostarp uzlabot pakal-
pojumu kvalitāti, nodrošināt kvalitatī-
vu dzīves vidi, samazinot vides pie-
sārņojumu un ūdenstilpņu eitrofikā-
ciju, un veicināt ES direktīvu prasību 
izpildi ūdenssaimniecības jomā. l

V. Liepa, 
SIA “Zeiferti” valdes loceklis
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Izglītība un kultūra

Ja esi 15–25  gadus 
vecs, piesakies divu 
dienu laivu braucie-

nam – neformālās izglītības ap-
mācībām “Out of Frame”, kas no-
tiks skolēnu vasaras brīvlaikā no 
11. līdz 12. jūnijam.
Apmācības “Out of Frame” norisi-
nāsies jau 6. gadu. Jaunieši, kas 
piedalījās iepriekš, par apmācībām 
stāsta:
l “Ieguvu daudz jaunas informā-

cijas, īpaši par motivāciju un 
līderību. Noteikti pielietošu šīs 
prasmes nākotnē un mācīšu tās 
citiem. Sapratu, ka nav jābaidās 
no idejas, kas ienāk tev prātā! Tā 
jārealizē! Apmācības bija vien-
kārši kolosālas, tiešām daudz un 
produktīvi visi strādājām.”

l “Sapratu, cik nozīmīgi ir strādāt 
komandā, jo, saliekot kopā vai-
rākas galvas, ir labāks rezultāts.”

l “Uzzināju par iekšējo un ārējo 
motivāciju, kā arī kādas rakstu-
ra īpašības ir nepieciešamas 
līderim. Es iemācījos strādāt ko-
mandā un motivēt sevi sasniegt 
nospraustos mērķus!”

l “Uzlaboju komunikācijas un līde-
rības prasmes, kā arī ieguvu jau-
nus draugus.”

l “Iemācījos, kā veiksmīgi pre-
zentēt savu ideju, guvu zināša-
nas par motivāciju un emociju 
kontroli. Guvu daudz pozitīvu 
emociju!”

Šogad apmācības norisināsies 
pavisam citādi – dosimies laivu 
braucienā. Apmācību laikā dalīb-
nieki instruktoru pavadībā ar dro-
šām, divvietīgām smailītēm dosies 
izbraucienā pa Mēmeli (plānotais 
maršruts: Skaistkalne–Bauska), 

bet vakarā paredzēti izaicinoši un 
sadarbību veicinoši uzdevumi. 

Svarīgi:
l dalībniekiem iepriekšēja pieredze 

nav nepieciešama. Laivas ir sta-
bilas un domātas arī iesācējiem 
un tiem, kuri airēs pirmo reizi;

l apmācības vadīs pieredzējuši 
instruktori un neformālās izglītī-
bas treneri no piedzīvojumu or-
ganizācijas “Lūzumpunkts”;

l dalība jauniešiem apmācībās ir 
bez maksas. Tiks nodrošināta 
ēdināšana, transports, laivas, 
drošības vestes un teltis nakšņo-
šanai, nepieciešamības gadīju-
mā arī guļammaiss un paklājiņš;

l transports tiks organizēts no 
katras pašvaldības. Aptuvenais 
izbraukšanas laiks – 11.06. 
plkst. 9.00, aptuvenais atgrieša-
nas laiks – 12.06. plkst. 19.00.

Pieteikšanās līdz 5. jūnijam. Pietei-
kuma anketa: ej.uz/OOF19. Vietu 
skaits ierobežots!
Cilvēki mācās caur savu personīgo 
pieredzi, emocijām, darbību, līdz ar 
to katrs mazais vai lielais piedzīvo-
jums ir arī solis attīstībā – individu-
ālajā vai komandas. Katram ir ie-
spēja atrast laiku piedzīvojumam.
Apmācības organizē Ikšķiles, 
Olaines un Mārupes novada paš-
valdība. Kontakti saziņai: Ikšķiles 
novada pašvaldības jaunatnes lie-
tu speciālists Einārs Ervīns Deribo,  
einars.deribo@ikskile.lv; Olaines 
novada pašvaldības jaunatnes  
lietu speciāliste Agnese Kalniņa, 
agnese.kalnina@olaine.lv; Mār-
upes novada pašvaldības jaunat-
nes lietu speciālists Rihards Igāns, 
rihards.igans@marupe.lv. l

No 29. aprīļa līdz 4. mai-
jam Olaines 1. vidus-
skolas delegācija 

astoņu cilvēku sastāvā devās uz 
kārtējo “Erasmus+” projekta “It’s 
Time to Care” mobilitātes pasā-
kumu Varnā, Bulgārijā. Braucienā 
piedalījās angļu valodas skolotāja 
Ilze Gaile, skolas direktors Jāzeps 
Volāns, ķīmijas skolotājs Mārtiņš 
Zelders, dabaszinību skolotāja 
Brigita Zute un četras 8.–9. klašu 
skolnieces – Marta Bite, Beāte 
Bružāne, Glorija Jureviča un Enija 
Rubene-Žeļeznova.
Pirmajā vizītes dienā iepazināmies 
ar skolu – privātskolu “Mazais prin-
cis”. Skolēni piedalījās stundās, bet 
skolotāji ciemojās gan pirmskolas, 
gan pamatskolas telpās. Tālāk se-
koja lekcija Jūras akadēmijā par 
videi saudzīgu kuģu dzinēju izman-
tošanas iespējām mūsdienās, pēc 
tam Ekziperī ģimnāzijas skolēni 
iepazīstināja ar savu piedāvājumu 
NASA konkursam par Visuma ap-
dzīvošanas iespējām.
Nākamajā dienā katras valsts de-
legācija prezentēja paveikto sais-

tībā ar vizītes tēmu “Ilgtspējīga 
enerģija”. Dienas otrajā pusē dar-
bojāmies vairākās darbnīcās  – 
mācījāmies bulgāru valodu atbil-
stoši bulgāru zinātnieku izstrā-
dātai mācību metodei, apguvām 
“Google” konta priekšrocības, kā 
arī baudījām bulgāru nacionālo 
virtuvi.
Trešajā vizītes dienā viesojāmies 
“3K” – uzņēmumā, kas popularizē 
saules enerģijas izmantošanu. Pēc 
tam bijām vizītē Varnas pilsētas 
domē, kur tikāmies ar Izglītības de-
partamenta vadītāju, kā arī uzzinā-
jām par Varnas pašvaldības plāniem 
ilgtspējīgas enerģijas resursu izman-
tošanā. 
Noslēdzošajā dienā noklausījā-
mies lekciju Tehniskajā universi-
tātē par ilgtspējīgas enerģijas vei-
diem, to izmantošanas iespējām.
Visi priecājāmies par projekta ak-
tivitātēs gūto pieredzi, baudījām 
Bulgārijas sauli un Melnās jūras 
piekrastes vējus. l 

Ilze Gaile,
Olaines 1. vidusskolas skolotāja

Jaunieši aicināti pieteikties laivu braucienam/
apmācībām “OUT OF FRAME”

O laines novada pašvaldī-
ba 16.  maija pēcpusdie-
nā svinīgajā pasākumā 

“Olimpiešu pēcpusdiena” suminā-
ja novada izglītības iestāžu sko-
lēnus, kuri ieguvuši godalgotas 
vietas mācību priekšmetu olimpi-
ādēs, dažādos interešu izglītības 
un profesionālās ievirzes konkur-
sos un skatēs, kā arī skolotājus, 
kuri ieguldījuši lielu darbu, sagata-
vojot šos skolēnus.
Kopumā tika pasniegti 204 atzi-
nības raksti – 45 Olaines 1.  vi-

dusskolas skolēniem, 18 Olaines 
2. vidusskolas skolēniem, 47 Olai-
nes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņiem, astoņiem Olaines 
Mehānikas un tehnoloģijas kole-
džas audzēkņiem, kā arī 86 viņu 
pedagogiem.
Līdz šim nebijušus sasniegumus 
ieguvuši Olaines 1.  vidusskolas 
12.  klases skolēns Kārlis Eiduks 
un Olaines 1.  vidusskolas absol-
vents Vairis Stramkalis, piedalo-
ties 1.  starptautiskajā ekonomi-
kas olimpiādē Maskavā, Krievijā. 

Kārlis ieguva bronzas medaļu, bet 
Vairis – zelta medaļu, kas kop-
vērtējumā ļāva Latvijas valsts ko-
mandai iegūt pirmo vietu pasaulē! 
Šajā mācību gadā Olaines novada 
pašvaldības naudas balva tika pie-
šķirta pieciem pedagogiem, kuru 
izglītojamie ieguvuši godalgotu 
vietu starptautiskajā un valsts mā-
cību priekšmetu olimpiādē vai ie-
guvuši laureāta nosaukumu valsts 
un starptautiska mēroga profesio-
nālās ievirzes un interešu izglītības 
konkursos un skatēs. l 

B iedē gari dokumenti? Nezini, 
ko nozīmē jaunatnes darbs 
vai jaunatnes politikas plā-

nošana? Aicinām Tevi uz “aklo ran-
diņu” – atbildēsim uz jautājumiem 
par nesen izdoto dokumentu, kas 
palīdzēs arī turpmāk veidot dzīvi 
jauniešiem Olaines novadā aizvien 
foršāku. Iepazīsties – Olaines no-
vada jaunatnes politikas stratēģija 
2019.–2025. gadam!

No kurienes stratēģija nākusi? 
Šī stratēģija ir pēctece citam līdzī-
gam plānošanas dokumentam, kas 
bija spēkā no 2012. līdz 2018. ga-
dam. Šie dokumenti ir radušies ne 
tikai garos gaiteņos, kabinetos un 
domes sēdēs, bet arī ilgās sarunās 
starp lēmumpieņēmējiem un jau-
niešiem pie tējas tases, ikdienišķās 
sarunās jauniešu centrā, projektos, 
pasākumos, Jauniešu forumā, da-
žādu Olaines novada iestāžu tikša-
nās reizēs. Stratēģijas veidošanās 
un īstenošana – jauniešu iesaiste, 
problēmu, risinājumu un citu ideju iz-
teikšana – ir tikpat svarīga, ja ne vēl 
svarīgāka par pašu dokumentu.

Kāpēc? 
Šie melnie burtiņi uz balta un ma-
pīte plauktā patiesībā ir tāds kā 
ceļvedis  – sakopotas idejas un 
viedokļi, kas palīdz ikdienā saprast, 
uz kurieni iet. Tev, man, deputātiem, 
jaunatnes jomas speciālistiem. 
Viedokļi un idejas mainās, tāpēc 
pie šī dokumenta neapstāsies – 
arī turpmāk tiks īstenoti dažādi 
pasākumi, lai uzzinātu vairāk, ko 
nepieciešams uzlabot. Izsaki savu 
viedokli, darbojies un iesaisties!

Kāda ir vīzija? 
Olaines novads – jauniešiem drau-
dzīga un pievilcīga vide ar atbilstošu 

infrastruktūru, kas jauniešiem nodro-
šina pašrealizācijas iespējas un sek-
mē jauniešu veidošanos par vispu-
sīgi attīstītiem, labi informētiem un 
izglītotiem, uzņēmīgiem, veselīgiem 
sabiedrības locekļiem ar pozitīvu 
vērtību orientāciju. 

Ko vēlamies sasniegt? 
Stratēģijā minēti dažādi virzieni, kā-
dos darboties:
l informācijas pieejamība (piemē-

ram, pasniegt informāciju aktuā-
lā veidā, kā video; informēt visas 
izglītības iestādes līdzvērtīgā ap-
mērā);

l veselīgs dzīvesveids un sporta 
aktivitātes (piemēram, nodrošināt 
vismaz četrus veselīga dzīvesvei-
da pasākumus jauniešu centrā)

l atbalsts jauniešu nodarbinātībai 
un uzņēmējdarbībai (piemēram, 
organizēt jauniešu biznesa ideju 
konkursu);

l jauniešiem draudzīgas un dro-
šas vides veidošana (piemēram, 
sniegt atbalstu riska grupas jau-
niešiem);

l brīvā laika lietderīgas pavadīša-
nas iespējas (piemēram, veidot 
pulcēšanās vietas jauniešiem ap-
dzīvotākajās vietās pagastā);

l atbalsts jauniešu līdzdalībai 
(piemēram, sniegt iespēju jau-

niešiem pārstāvēt savu viedokli 
pašvaldībā);

l institucionālā sistēma (piemēram, 
veikt aptaujas, pētījumus, sekmēt 
jaunatnes organizāciju darbu). 

Pāris skaitļu
l 2018. gadā novadā reģistrēti 

2415 jaunieši.
l 82% aptaujāto jauniešu ir apmieri-

nāti ar dzīvi Olaines novadā.
l 10 punktu skalā Olaines novada 

draudzīgums jauniešiem novēr-
tēts ar 7,5.

l 68% Olaines novada jauniešu do-
das uz Rīgu, lai apmeklētu ārstus 
speciālistus, 66% – kultūras un 
izklaides pasākumus.

l Tikai 24% jauniešu uzskata, ka vi-
ņiem ir iespējas ietekmēt pašval-
dības lēmumus.

Ar stratēģiju un citām lietām tuvāk 
var iepazīties olainesjauniesiem.lv, 
kā arī sekojot pašvaldības un Olaines 
novada jaunatnes jomas kontiem so-
ciālajos tīklos! Uzdod jautājumus – 
Agnesei (agnese.kalnina@olaine.lv), 
Karīnai (popkorns@olaine.lv), biedrī-
bai “Māk-onis” (fb.com/biedribama-
konis) un citiem jomā iesaistītajiem! 
Turpini arī pats darboties, lai visiem 
novadā dzīvot foršāk!l

Biedrība “Māk-onis”

Brauciens uz Bulgāriju

Sumināti olimpiāžu, konkursu un skašu uzvarētāji un viņu skolotāji

Ātrais randiņš
Olaines novada jaunatnes politikas stratēģija
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Svarīgi, noderīga informācija

O laines novada pašvaldī-
ba pārveidojusi peldvie-
tu Uzvaras Līdumā par 

atpūtas vietu “Līdumu karjers”, 
kurā ikvienam pieejams:
l karjers ar koka pontoniem;
l pastaigu taka;
l sauļošanās krēsli;
l rotaļu laukums;
l piknika vietas ar griliem;
l volejbola siets, futbola vārti, 

basketbola grozs.
Plānots, ka jaunajā peldēšanas 
sezonā būs pieejams arī veik-
parks un piepūšamo ūdens- 
atrakciju parks. 
Potenciālajam ēdināšanas un 
tirdzniecības pakalpojumu snie-
dzējam Olaines novada pašvaldī-
bai līdz 2019. gada 7. jūnijam jā-
iesniedz skice un idejas apraksts 
par sabiedriskās ēdināšanas un 

tirdzniecības pakalpojumu snieg-
šanas vietas izveidi (klātienē vai 
pa pastu – Zemgales iela 33, 
Olaine, Olaines novads, LV-2114; 
elektroniski, rakstot uz e-pasta 

adresi pasts@olaine.lv). Izstrā-
dājot skici, jāņem vērā līdz šim 
Līdumu karjerā izveidotā infra-
struktūra (tostarp elektropieslē-
guma vietas). Sagaidāmais ar-

hitektoniskais risinājums (kuru 
īsteno ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzējs) – konteinertipa ēkas 
ar koka apdari vai kvalitatīvu 
krāsojumu vai mobilās piekabes 

ar aprīkojumu, kas piemērotas, 
paredzētas ēdināšanas pakalpo-
jumu sniegšanai, tām jāiederas 
apkārtējā vidē. 
Konteinertipa ēkas var novietot 
uz sezonu vai ilgāku laika posmu 
(pēc vienošanās), saskaņojot 
būvniecības ieceres dokumen-
tāciju (I vai II grupas ēku novie-
tošanai vai jaunai būvniecībai) 
ar Olaines novada pašvaldības 
būvvaldi. 
Ar papildu jautājumiem lūdzam 
vērsties pie Olaines novada do-
mes priekšsēdētāja padomnie-
ka Kristapa Kauliņa (27093332, 
kristaps.kaulins@olaine.lv) vai  
Olaines novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vadītāja 
p.  i. Elīnas Grūbas (29530377,  
elina.gruba@olaine.lv) Zemga-
les ielā 33, Olainē. l

V eicot organizatoriskas iz-
maiņas, ir paredzēts pēc 
iespējas maksimāli sa-

glabāt un nodrošināt Jaunolainē 
līdz šim sniegtos pakalpojumus.
Pašvaldība pirmsskolas vecuma 
bērnu nodrošināšanai ar vietām 
pašvaldības izglītības iestādēs pie-
ņēma lēmumu ar 2019./2020. mā-
cību gadu atvērt pirmsskolas vecu-
ma bērnu grupu Olaines 1. vidus-
skolas struktūrvienībā “Olaines sā-
kumskola” Meža ielā 2, Jaunolainē, 
pagasta pārvaldes telpās, uz kuru 
plānots pārcelt sešgadnieku grupu 
no PII “Magonīte”, kā arī paplašināt 
Olaines sākumskolas telpas sko-
las vajadzībām.
Pagasta pārvaldē pieejamie 
pakalpojumi arī turpmāk būs 
pieejami Jaunolainē. P/a “Olai-
nes Sociālais dienests” klientu 
apkalpošanas centrs “Jaunolai-
ne” no 3. jūnija turpinās darbu 
Jaunolainē mājā “Zeiferti”, kā arī 
pieņems pašvaldībai adresētus 
fizisku personu iesniegumus un 
izsniegs pašvaldības atbildes.

Publiskā interneta pieejas 
punkts atradīsies Jaunolaines 
bibliotēkā un no 3.  jūnija būs 
pieejams apmeklētājiem.
No 2019. gada 24. maija Olaines 
pagasta pārvaldē sniegtos pakal-
pojumus Olaines novada iedzī-
votāji var saņemt p/a “Olaines 

Sociālais dienests” klientu ap-
kalpošanas centrā “Jaunolaine” 
(fiziskās personas var iesniegt 
iesniegumus, saņemt atbildes)
un Olaines novada pašvaldības 
Apmeklētāju pieņemšanas un 
informācijas centrā Zemgales 
ielā 33, Olainē.

P/a “Olaines Sociālais die-
nests” klientu apkalpošanas 
centrs “Jaunolaine” turpina dar-
bu Meža ielā 2 līdz 2019. gada 
31. maijam un no 3. jūnija plāno 
turpmāk pieņemt apmeklētājus 
mājā “Zeiferti”, Jaunolainē. Pub-
liskā interneta pieejas punkts no 

3.  jūnija būs pieejams Jaunolai-
nes bibliotēkā.
Papildu informācija. Pašvaldība 
pirmsskolas vecuma bērnu no-
drošināšanai ar vietu pašvaldī-
bas izglītības iestādēs papildus 
jau minētajam pieņēma lēmumu 
atvērt sešgadnieku grupu Olai-
nes 2. vidusskolā (pielāgojot 
telpas), uz kuru plāno pārcelt 
grupu no PII “Dzērvenīte”, un pār-
celt vienu grupu no PII “Zīle” uz 
Olaines 1.  vidusskolu (esošajās 
pirmsskolas grupas telpās).
Veicinot valsts un pašvaldības 
pakalpojumu pieejamību Olaines 
novada iedzīvotājiem un ņemot 
vērā, ka 2019. gada sākumā Olainē 
ir slēgtas Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūras un Nodarbi-
nātības valsts aģentūras filiāles, 
tiek risināts jautājums par valsts 
un pašvaldības vienotā klientu ap-
kalpošanas centra izveidi Olainē 
(prognozēts no 1. oktobra) pašval-
dības Apmeklētāju pieņemšanas 
un informācijas centra vietā Zem-
gales ielā 33. l

Pārmaiņas pašvaldības pakalpojumu sniegšanā Jaunolainē

Olaines novada pašvaldība aicina pieteikties ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 
atpūtas vietas “Līdumu karjers” apmeklētājiem vasaras sezonā nekustamajā īpašumā “Līdumu karjers”, 

Olaines pagastā, Olaines novadā

Izdarīt Olaines novada domes 2017. gada 22. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. SN14/2017 “Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un par sociālajiem pabalstiem Olaines 
novadā” (Olaines novada domes 2017. gada 22. novem-
bra sēdes lēmums (16. prot., 32.1. p.)) šādus grozījumus:
1. aizstāt 14.1. apakšpunktā ciparu “320” ar ciparu “350”;

2. svītrot 18.1. apakšpunktā teikuma daļu “un doku-
mentus, kas apliecina personas tiesības lietot dzī-
vokli, ja pabalsts tiek prasīts par dzīvokli, kurā ģime-
ne (persona) nav deklarēta, bet faktiski dzīvo;”;

3. papildināt ar 18.3. un 18.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 
 “18.3. dokumentus, kas apliecina klienta tiesības 

lietot dzīvokli, ja pabalsts tiek prasīts par dzīvokli, 

kurā ģimene (persona) nav deklarēta, bet faktiski 
dzīvo;
18.4. īres līgumu un klienta maksājumus apliecino-
šus dokumentus par izdevumiem par dzīvokļa daļu, 
kurā dzīvo klients, ja klients, kurš dzīvo vienā dzīvoklī 
ar citām personām, vēlas, lai tiktu izvērtēts kā atse-
višķi dzīvojoša persona.”. l

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. SN2/2019

Grozījumi Olaines novada domes 2017. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr. SN14/2017 
“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un par sociālajiem pabalstiem Olaines novadā”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2019. gada 25. aprīļa sēdes lēmumu (4. prot., 25. p.). Spēkā no 2019. gada 1. jūnija.

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu, 35. panta otro daļu, ceturto daļu un piekto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, 
25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 

“Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu, 
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 

kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 29., 30., 31. un 31.1 punktu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu.
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Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (aprīlis)
Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā

“Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes lēmumi” vai klātienē pašvaldībā

l Apstiprināt Olaines novada jaunatnes politi-
kas stratēģiju 2019.–2025. gadam.

l Pieņemt zināšanai SIA “Zemgales 29” 
2018. gada pārskatu.

l Pieņemt zināšanai biedrības “Pierīgas paš-
valdību apvienība” 2018. gada pārskatu.

l Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 
2018. gada pārskatu ar pielikumiem. Iekļaut 
pašvaldības 2018. gada pārskatu Olaines 
novada pašvaldības 2018. gada konsolidē-
tajā finanšu pārskatā.

l Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 
2018. gada konsolidēto finanšu pārskatu ar 
pielikumiem.

l Grozīt 2017. gada 25. oktobra nolikumu 
Nr. NOL8/2017 “Olaines Vēstures un māks-
las muzeja nolikums”, izsakot nolikuma 
7.1. punktu šādā redakcijā: “7.1.  Muzejs 
šajā nolikumā paredzētās darbības veik-
šanai izmanto Pašvaldības nekustamo 
īpašumu, nedzīvojamās telpas Jelgavas 
ielā 9-37, Olainē, Olaines novadā (kadastra 
numurs 8009 900 2029), 398,50 m2 platībā, 
un kopīpašuma domājamo daļu no būves 
(kadastra apzīmējums 80090041808001), 
41030/203288, un kopīpašuma domāja-
mo daļu no zemes (kadastra apzīmējums 
80090041808), 41030/203288, un nekusta-
mo īpašumu Jelgavas ielā 5, Olainē, Olaines 
novadā, kas sastāv no zemes 10 720   m2 
platībā.”

l Apstiprināt p/a “Olaines Sociālais dienests” 
2018. gada darba plāna izpildi. Apstiprināt 
p/a “Olaines Sociālais dienests” 2019. gada 
darba plānu.

l Organizēt divas vasaras ekonometnes: Olai-
nes 1. vidusskolas struktūrvienībā “Olaines 
sākumskola” – nometni “Zaļās dienas”; 
Olaines 2. vidusskolā  – nometni “Varavīk-
sne”. Apstiprināt “Vasaras ekonometnes 
“Zaļās dienas””: norises vietu un laiku – Olai-
nes 1. vidusskolas struktūrvienība “Olaines 
sākumskola” (Meža iela 2, Jaunolaine) 
2019.  gadā no 14. jūnija līdz 28. jūnijam; 
nometnes vadītāju – Olaines 1. vidusskolas 
direktora vietnieci Veldu Veinbergu; kopējo 
nometnes budžetu 8136 eiro ar plānoto da-
lībnieku skaitu – 40; dalības maksu no viena 
dalībnieka – 55  eiro. Apstiprināt “Vasaras 
ekonometnes “Varavīksne””: norises vietu 
un laiku – Olaines 2.  vidusskola (Skolas 
iela 1, Olaine) 2019. gadā no 10. jūnija līdz 
21. jūnijam; nometnes vadītāju – Olaines 

2. vidusskolas skolotāju Marinu Senčurovu; 
kopējo nometnes budžetu 10  406  eiro ar 
plānoto dalībnieku skaitu – 70; dalības mak-
su no viena dalībnieka – 45  eiro. Piešķirt 
50% atlaidi no apstiprinātas dalības maksas 
daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuru dzīves-
vieta ir deklarēta Olaines novadā.

l Atbalstīt biedrības “VeVi” projektu “Par bied-
rības “VeVi” koplietošanas ceļu pie nekusta-
majiem īpašumiem izbūve” par kopējo pro-
jekta summu 16 857,72 eiro ar pašvaldības 
līdzfinansējumu 10 430,97 eiro.

l Apstiprināt vasaras izbraukuma diennakts 
nometnes “Pēddzinis” organizēšanu, tai 
skaitā: norises vietu un laiku  – Engures 
pagasta pārvaldes Apšuciema skola, Apšu-
ciems, Engures pagasts, Engures novads, 
2019. gadā no 22. jūlija līdz 28.  jūlijam  
(ieskaitot); nometnes vadītāju  – Olaines 
2. vidusskolas skolotāju Marinu Senčurovu. 
Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu 
6158 eiro nometnes organizēšanas izdevu-
mu segšanai ar maksimālo plānoto dalīb-
nieku skaitu – 50.

l Apstiprināt noteikumus Nr. NOT4/2019 
“Par Olaines novada pašvaldības apbalvoju-
miem Olaines novada pašvaldības izglītības 
iestāžu izglītojamajiem un viņu pedagogiem 
par sasniegumiem mācību darbā, profesio-
nālās ievirzes un interešu izglītībā”. Atzīt par 
spēku zaudējušiem Olaines novada domes 
2015. gada 22. aprīļa noteikumus Nr. 4 “Par 
Olaines novada pašvaldības apbalvoju-
miem Olaines novada pašvaldības izglītības 
iestāžu izglītojamajiem un kultūras iestāžu 
audzēkņiem un viņu pedagogiem par sa-
sniegumiem mācību priekšmetu olimpi-
ādēs, sportā, valsts un starptautiskajos kon-
kursos”.

l Apstiprināt noteikumus Nr. NOT5/2019 “Par 
interešu izglītības programmu izvērtēšanas 
un valsts budžeta mērķdotācijas sadales 
kārtību Olaines novadā”.

l Atsavināt astoņus zemesgabalus d/s (“Ezī-
tis”, “Atlantika”, “Medņi”, “Vizbuļi-2” (trīs ze-
mesgabali), “Tiltiņi”, “Liepkalnes-1”), apstip-
rināt tiem pirkuma maksu un noslēgt pirku-
ma līgumu ar to nomniekiem.

l Uzdot Finanšu un grāmatvedības  
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilan-
ces 11  zemesgabalus dārzkopības sa-
biedrībās (d/s “Ozollejas”, d/s “Ežupe”, 
d/s  “Mežsētu dārzs”, d/s “Rīts”, d/s  “Lī-

bieši”, d/s “VEF-Baloži”, d/s “Straume”,  
d/s “Zīles”, d/s “Lazdas”, d/s “Vaivadi”,  
d/s “Rīga”) un dzīvokli Kūdras ielā 13, Olainē.

l Slēgt pirkuma līgumu ar I. L. par nekustamo 
īpašumu “Kalte Lubauši” Olaines pagastā 
(0,6000 ha platībā). Īpašuma un juridiskajai 
nodaļai sagatavot pirkuma līgumu un nodro-
šināt nekustamā īpašuma “Kalte Lubauši” 
Olaines pagastā īpašuma tiesību ierakstīša-
nu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

l Apstiprināt zemes d/s “Ezītis” Nr. 441, Pēter-
niekos, 0,0761 ha platībā 2019. gada 16. ap-
rīļa atsavināšanas izsoles protokolu. 

l Apstiprināt zemes d/s “Bērziņi” Nr. 165, Rā-
jumos, 0,0538 ha platībā 2019. gada 16. ap-
rīļa atsavināšanas izsoles protokolu. 

l Noslēgt lauku apvidus zemes nomas līgu-
mu par zemesgabala d/s “Lazdas”, Jāņupē, 
iznomāšanu A. Ļ. 

l Izbeigt lauku apvidus zemes nomas līgumu 
Nr. 550. 

l Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekus-
tamo īpašumu “Zīles” Nr. X Vaivados un pie-
krist, ka J. M. iegūst zemi īpašumā. 

l Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekus-
tamo īpašumu “Ezītis” Nr. X un piekrist, ka 
J. T. iegūst zemi īpašumā. 

l Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekus-
tamo īpašumu “Medņi” Nr. X Jāņupē un pie-
krist, ka I. J. iegūst zemi īpašumā. 

l Piekrist, ka I. K. iegūst īpašumā zemes “Jau-
nolaines garāžu boksi K-2” (Jaunolainē) 
218/3794 domājamās daļas.

l Piekrist, ka L. K. iegūst īpašumā zemi Zeifer-
ta ielā X, Olainē. 

l Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekus-
tamo īpašumu “K” Stīpniekos. 

l Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekus-
tamo īpašumu “Straume” Nr. X un “Straume” 
Nr. Y Jāņupē un piekrist, ka M. M. iegūst tos 
īpašumā.

l Noteikt, ka pašvaldībai piekrīt un ir ierak-
stāma zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda Olaines administratīvajā teritorijā 
rezerves zemes fondā ieskaitītā infra-
struktūras zeme (“Ezītis” Nr. 215, Ezītis; 
“Sputņiks” Nr.  5, Dāvi; “Tiltiņi” Nr.  156, 
Stīpnieki; “Tiltiņi” Nr. 193, Stīpnieki; “Celt-
nieks” Nr. 30, Stīpnieki; “Atlantika” Nr. 151, 
Jāņupe; “Vīksnas” Nr.  1820, Jāņupe;  
“Lejas” Nr. 616, Jāņupe). Šīs zemes vienī-
bas iekļaut pašvaldības uzskaitē (bilancē) 
ar norādīto kadastrālo vērtību.

l Atļaut apvienot nekustamā īpašuma 
d/s  “Zīles” Nr. X zemes vienību un ne-
kustamā īpašuma d/s “Zīles” Nr. Y  
zemes vienību vienā nekustamajā īpašu-
mā ar zemes vienības kopējo, aptuveno 
platību 0,1253 ha. Piešķirt vienotu adresi 
apvienotajai zemes vienībai un ar to funk-
cionāli saistītajai ēkai. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi apvienotajai 
zemes vienībai – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, NĪLM kods 0601.

l Atļaut apvienot nekustamā īpašuma 
d/s  “VEF-Baloži” Nr. X zemes vienību un 
nekustamā īpašuma d/s “VEF-Baloži” 
Nr.  Y zemes vienību vienā nekustama-
jā īpašumā ar zemes vienības kopējo,  
aptuveno platību 0,099 ha. Piešķirt vie-
notu adresi apvienotajai zemes vienī-
bai un ar to funkcionāli saistītajai ēkai. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi apvienotajai zemes vienībai –  
individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM 
kods 0601.

l Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamajam īpašumam “L” Jaun-olainē, 
nekustamajam īpašumam “O” Pārolainē, 
nekustamajam īpašumam “Komutators 
X/Y” Medemciemā. Īstenot zemes ierīcī-
bas projektus četru gadu laikā. 

l Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvok-
lim X.

l Sakarā ar īrnieka maiņu grozīt dzīvojamo 
telpu īres līgumu dzīvoklim Stacijas ielā 
22-X, Olainē. 

l Uzņemt P. L. Olaines Sociālās aprūpes 
centrā. 

l Atļaut Kristapam Lukstiņam savienot Olai-
nes novada pašvaldības policijas inspek-
tora amatu ar SIA “Krants” labiekārtoša-
nas strādnieka amatu. 

l Nodot nekustamā īpašuma “Līdumu kar-
jers” Olaines pagastā, Olaines novadā, 
nomas zemes daļu 0,3500 ha platībā iz-
nomāšanai publiskā izsolē – piepūšamā 
ūdens atrakciju parka izvietošanai.

l Domes priekšsēdētājs A. Bergs informē 
deputātus par Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas:
l izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par 

sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo 
administratīvi teritoriālā iedalījuma 
modeli”;

l rakstu “Par novada robežu grozīšanu”. l

Olaines novada pašvaldība publiskā izsolē 
atsavina pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu (zemi):
l dārzkopības sabiedrībā “Liepkalnes-1” 

Nr.  22, Jāņupē, Olaines pagastā, Olai-
nes novadā, 0,0607 ha platībā (kadas-
tra numurs 8080 020 1034); sākum-
cena  – 2200,00 eiro, atsavināšanas 
solis  – 100,00  eiro, drošības nauda – 
220,00 eiro, nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķis – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve;

l dārzkopības sabiedrībā “Jaunība” Nr. 119, 
Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines 
novadā, 0,0507 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 018 0252); sākumce-
na – 1300,00 eiro, atsavināšanas solis – 
100,00 eiro, drošības nauda – 130,00 eiro, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve;

l dārzkopības sabiedrībā “VEF-Baloži” 
Nr.  464, Medemciemā, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, 0,0456 ha platībā (kadas-
tra numurs 8080 002 1575); sākumce-

na – 3300,00 eiro, atsavināšanas solis – 
100,00 eiro, drošības nauda – 330,00 eiro, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve;

l starpgabalu “Komcelt” Stūnīšos, Olaines 
pagastā, Olaines novadā, 0,0541 ha pla-
tībā (kadastra numurs 8080 001 0301); 
sākumcena – 2400,00 eiro, atsavināša-
nas solis – 100,00 eiro, drošības nau-
da – 240,00 eiro; pirmpirkuma tiesības: 
nekustamā īpašuma “Komunālceltnieks 
ANO” īpašniekam – SIA “Ražošanas ko-

mercfirma “RUSSO-BALT”” (zemesgabals 
ar kadastra apzīmējumu 8080 001 0424); 
nekustamā īpašuma “Gaidiņi” īpašnie-
kam – fiziskai personai (zemesgabals ar 
kadastra apzīmējumu 8080 001 0438); 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 
rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve. 

Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no 
izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa – 
30,00 eiro (tai skaitā PVN). Dalībnieku reģis-
trācija tiek pārtraukta 2019.  gada 11.  jūlijā 
plkst. 12.00. l

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā un pašvaldības tīmekļa vietnes www.olaine.lv sadaļā “Izsoles” 

Olaines novada pašvaldības rīkota izsole

Informējam
Ņemot vērā Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus, 2019. gada. 22. maija domes sēdē nolemts 
izstrādāt Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam pilnveidoto redakciju.

http://www.olaine.lv


Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums “Olaines domes vēstis”. 
Foto Miervaldis Šteinbergs, pašvaldības arhīvs, biedrība “Izglītības laboratorija”,
biedrība “AFA “Olaine””. Tirāža 5000 eks. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv 
vai zvaniet uz tālr. 27838129.

2019. gada aprīlī mūžībā aizgājuši 

Spīla Paulīna ..................................................................22.06.1926.–04.2019
Gizatullins Rustems .......................................................10.04.1941.–04.2019
Jurjāne Irēna Ērika .........................................................04.11.1937.–04.2019
Mikažāns Oļģerts ...........................................................06.09.1943.–04.2019
Jefremenko Gaļina ........................................................20.08.1944.–04.2019
Ramma Kaspars ............................................................16.02.1971.–04.2019
Skara Justins .................................................................24.07.1928.–04.2019
Ļaksa Eduards ...............................................................22.05.1936.–04.2019
Zubricka Anna ................................................................11.07.1923.–04.2019
Ankudenkova Ņina .........................................................15.12.1927.–04.2019
Sredņakova Žanna .........................................................09.05.1961.–04.2019
Mašņika Zoja .................................................................14.06.1963.–04.2019
Ozoliņš Andris ................................................................19.08.1968.–04.2019
Guļpe Ilga .......................................................................14.07.1926.–04.2019
Bērziņš Jānis .................................................................23.04.1946.–04.2019
Šadurova Maruta ...........................................................15.06.1966.–04.2019
Abramovs Vladimirs ......................................................06.06.1957.–04.2019

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļas informācija

2019. gada aprīlī 
piedzimuši 

5 puisīši 
un 12 meitenītes.

8  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

Pasākumi Olaines novadā jūnijā

Dzimtsarakstu 
nodaļā 

aprīlī noslēgtas 
13 laulības.

KAD KAS KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

01.06. plkst. 13.00 Ģimeņu svētki 
“Karlsons, kas dzīvo uz jumta” Jaunolaines Kultūras namā

08.06. plkst. 16.00 Senioru deju kolektīvu lielkoncerts 
“Sens tiks sens ir tas stāsts” Olaines Mežaparka estrādē

22.06. plkst. 12.00 R. Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos”. 
Režisors I. Rešetins Olaines Mežaparka estrādē

22.06. plkst. 14.30
Līgo autotūre “Skroderdienas Silmačos” 

(pieteikšanās, zvanot uz 26604431 
vai rakstot uz anda.berzina@olaine.lv)

Olaines novadā

22.06. plkst. 18.30 Autotūres dalībnieku apbalvošana Olaines Mežaparka estrādē
22.06. plkst. 19.00 Deju vakars ar grupu “Laika upe” Olaines Mežaparka estrādē

27.06. plkst. 23.00 Kinokomēdija 
“Spiegs, kurš mani pameta” Olaines Mežaparka estrādē

28.06. plkst. 20.30 Mežezera akustiskās mūzikas koncerts. 
Mārcis Auziņš un Madara Mežezerā

30.06. plkst. 13.00 Jauniešu sporta festivāls Jaunolaines sporta laukumā
30.06. plkst. 20.00 Noslēgumā koncerts, uzstājas Edavārdi Jaunolaines sporta laukumā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Saskaņā ar spēļu grafiku 

no jūnija līdz oktobrim Olaines novada tenisa čempionāts 2019 Olaines stadionā, tenisa kortā

Sekot līdzi informācijai 
www.lihc.lv Latvijas inline hokeja čempionāts Olaines slidotavā

01.06. plkst. 9.45 Peldēšanas sacensības Olaines peldbaseinā
01.06. plkst. 11.00 Pauerliftinga čempionāts Olaines Mežaparkā

09.06. Veselības un fitnesa diena Olaines 2. vsk. stadionā
29.06. Jauniešu sporta festivāls Jaunolaines stadionā

K ompetenču pieejā balstīta 
mācību satura īstenošana 
jau no nākamā mācību gada 

ir izaicinājums ikvienai izglītības 
iestādei. Jaunās pirmsskolas vadlī-
nijas paredz mācību saturu īstenot 
ar jaunu mācīšanās pieeju  – mācī-
šanos iedziļinoties. Jaunais mācī-
bu modelis paredz veicināt bērnos 
radošumu, toleranci, mācīt sociālās 
attiecības – saprast un pieņemt, ka 
cilvēki ir dažādi, attīstot katrā bērnā 
pašapziņu un pašnovērtējumu, arī 
emocionālo inteliģenci. Pirmsskolas 
izglītības iestādes “Ābelīte” adminis-
trācija, plānojot tālākās attīstības va-
jadzības, ļoti laikus – iepriekšējā mā-
cību gadā – uzsāka darbu pie esošo 
resursu rūpīgas izvērtēšanas un 
plāna sastādīšanas, kā pakāpeniski 
un mērķtiecīgi ieviest kompetenču 
pieejas elementus iestādes ikdienā. 
Pedagogi visa mācību gada garumā 
apmeklēja kursus un seminārus, ku-
ros guva izpratni un uzdrīkstēšanos 
ieviest pārmaiņas savā grupā. Jau-
nās vēsmas tika realizētas pakāpe-
niski – jūlijā grupām tika iegādāti ērti 
un mobili plaukti, no augusta bērni 
tika mudināti krietni patstāvīgāk ro-
sīties ēdamzālē, savukārt septembrī 
grupu komandas uzsāka iekārtot 
mācību centrus. Kopējā darba rezul-
tāts bija uzdrīkstēšanās dalīties savā 
pieredzē ar Olaines novada pirms-
skolas izglītības iestāžu vadītājiem 
un vadītāju vietniekiem pasākumā 
“Ceļā uz...”. Grupu pedagoģes I. Kal-
niņa un T. Švāne dalījās savās atzi-
ņās, ar kādiem izaicinājumiem un 
atklājumiem sastopas pedagogi, ie-
kārtojot vidi bērniem ar speciālajām 
vajadzībām. Demonstrējot prezentā-
cijas par centru izveidi un materiālās 
bāzes izvietojuma principiem, skolo-
tājas uzsvēra, ka mērķtiecīgas vides 

sakārtošana palīdz stiprināt bērnu 
kognitīvo, sociāli emocionālo un mo-
rālo attīstību. Plānojot aktivitātes, 
ir svarīgi izzināt bērnu intereses, lai 
praktiskā darbošanās viņiem vienlai-
cīgi sagādātu prieku un nodrošinātu 
vajadzības, kas savukārt garantē 
bērna attīstību kopumā. Skolotāja H. 
Šohina un “Zvirbulīšu” grupas bērni 
uzņēma viesus atklātajā nodarbībā, 
kurā dominēja jauno pieeju raksturo-
jošas metodes un paņēmieni. 
Pēc nodarbības skolotāja iepazīs-
tināja klātesošos ar jaunās plāno-
šanas aprobāciju, kas iestādē tiek 
realizēta četrās grupās. Viesiem bija 
iespēja noskatīties arī pedagogu 
filmēto materiālu “Es mācos darīt 
pats!” par bērnu patstāvīgo darboša-
nos jaunizveidotajos centros. Pasā-
kuma noslēgumā ciemiņi iepazinās 
ar iestādes vidi un bērnu pašapkal-
pošanās prasmēm iestādes ēdnīcā.
Kā pasākuma kvalitātes novērtē-
jums bija Olaines novada pašvaldī-
bas piedāvājums analogu iespēju 
radīt arī Pierīgas novadu izglītības 
iestāžu pārstāvjiem. Un jau pēc mē-
neša “Ābelīte” durvis vēra ciemiņiem 
no Ikšķiles, Salaspils, Daugmales, 
Ķekavas un Garkalnes novada. Savu 
novadu pārstāvēja gan izglītības no-
daļu pārstāvji, gan iestāžu vadītāji, 
gan arī pedagogi. Šoreiz klāteso-
šos uzrunāja un pieredzē dalījās arī 
iestādes psiholoģes I. Dvarjona un 
N. Borisova ar lekciju par bērnu emo-
cionālās audzināšanas nozīmīgumu 
jaunās pieejas kontekstā.
Abi pasākumi vēlreiz apliecināja, ka 
šis mācību gads ir lielā mērā izmai-
nījis skolotāju skatījumu gan uz mā-
cību procesu kopumā, gan uz vides 
un attieksmes milzīgo nozīmi bērna 
kā indivīda prasmju un potenciāla 
attīstībā. l

Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” 
dalās pieredzē

Sirsnīgi sveicam maijā
dzimušos novada jubilārus!

Novēlam stipru veselību, 
mundru garu 

un raitu soli ikdienā!

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