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Olaines novada pašvaldība 
izsludināja iepirkumu 

“Izglītības un veselības aprūpes 
iestāžu ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana, pārbūve 
un teritorijas labiekārtojums 
Veselības ielā 7, Olainē”. 
Šis iepirkums būvdarbiem 
paredz divu projektu 
īstenošanu: tiks izveidota 
pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāde, līdz ar to tiks 
veikta telpu Veselības ielā 7, 
Olainē, vienkāršotā atjaunošana 
jeb pārbūve un teritorijas 
labiekārtošana pirmsskolas 
izglītības iestādes vajadzībām; 
tiks veikta ēkas Veselības  ielā 7,  
Olainē, energoefektivitātes 
paaugstināšana (t. sk. visu 
fasāžu atjaunošana un 
siltināšana). Ēkas pārbūve notiks 
divās kārtās: 1. kārtā –  
B korpuss (1. un 2. stāvs),  
A korpuss (1. stāvs), pagrabs, 

inženierkomunikācijas, 
labiekārtošanas darbi; 2. kārtā – 
C korpuss (1. un 2. stāvs).
Kopā ar pirmsskolas izglītības 
iestādi (pēc 1. un 2. kārtas 
īstenošanas) šajā ēkā turpinās 
darbu arī Olaines jauniešu 
centrs “Popkorns” un divas 
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta brigādes.  
Šī iepirkuma ietvaros tiks 
īstenota projekta “Telpu 
vienkāršotā atjaunošana un 
teritorijas labiekārtošana 
pirmsskolas izglītības iestādes 
vajadzībām (Veselības ielā 7, 
Olainē)”  
1. kārta, kas neskars privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Saulīte” un Dienas centra 
cilvēkiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem telpas. 

Detalizēta informācija par šo 
iepirkumu pieejama eis.gov.lv.

Izsludināts iepirkums "Izglītības 
un veselības aprūpes iestāžu ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana, 
pārbūve un teritorijas labiekārtojums 

Veselības ielā 7, Olainē"

Paldies par kopābūšanu un skaistajiem 
svētkiem! Uz tikšanos citos pasākumos!

2020./2021. mācību gads
Olaines novadā

Skolēnu nogādāšana uz skolu un atpakaļ

Dome izglītības iestādēm novirzīja

Stipendijas un pabalsti

Ēdināšanas maksa Olaines novada izglītības iestādēs

•	 Olaines	novada	skolās	mācības	uzsākuši	1764 skolēni.
•	 Olaines	novada	pašvaldības	pirmsskolas	izglītības	iestādes	apmeklē	 

873 audzēkņi: PII “Ābelīte” – 150 bērni, PII “Magonīte” – 260 bērni,  
PII “Dzērvenīte” – 199 bērni, PII “Zīle” – 264 bērni.

•	 Olaines	Mūzikas	un	mākslas	skolā	16	izglītības	programmas	mūzikā	un	
mākslā apgūst 209 audzēkņi. Iestāde piedāvā 19 interešu izglītības 
programmas.

•	 Septiņi	pašvaldības	izveidoti	un	apmaksāti	skolēnu	autobusu	maršruti	 
uz Olaines novada skolām (27 reisi dienā).

•	 Pašvaldības	apmaksāta	skolēnu	braukšanas e-karte braukšanai 
sabiedriskajā transportā (autobusā) divas reizes dienā.

•	 Pašvaldības	līdzfinansējums	transporta	izdevumu	kompensācijai	 
50% apmērā līdz tuvāk esošajai izglītības iestādei ārpus Olaines novada; 
100% apmērā līdz speciālajai izglītības iestādei; 100% apmērā trūcīgo un 
maznodrošināto	ģimeņu	bērniem.

•	 Skolēnu	nogādāšanai	uz	skolu	un	atpakaļ	kopumā	pašvaldības	budžetā	
paredzēti 205 150 eiro. 

•	 Mācību	grāmatu	un	darba	burtnīcu	iegādei	skolās	77 118 eiro.
•	 Katrai	klasei	215	EUR	mācību	ekskursijai	 
(transportam	un	ieejas	biļetēm;	kopā 16 185 eiro).

•	 1000 eiro	katrai	pirmsskolas	grupiņai	mācību	procesam	un	 
rotaļu	materiāli	tehniskās	bāzes	nodrošinājumam.

•	 Pabalsts	75 eiro apmērā bērna apģērba iegādei daudzbērnu, trūcīgai vai 
maznodrošinātai	ģimenei,	kā	arī	aizbildņiem	par	katru	bērnu,	sākot	no	 
1.	klases.	Kopā	pašvaldības	budžetā	šim	mērķim	paredzēti	45	975	EUR.

•	 Stipendijas	vidusskolēniem	(ja	vidējais	vērtējums	nav	zemāks	par		7	ballēm	–	
40 eiro mēnesī, par  vidējo vērtējumu  8,5 balles un vairāk –  60 eiro mēnesī).

•	 Pašvaldība	līdzfinansē	sertificētas	aukles	pakalpojumu	vidēji	44	pirmsskolas	
vecuma bērniem (215,07 eiro mēnesī  katram bērnam) un 113 pirmsskolas 
vecuma bērniem, kuri apmeklē privāto pirmsskolas  izglītības iestādi  
(286,93 eiro mēnesī  katram bērnam 1,5–4 gadu vecumā;  
207,26 eiro mēnesī katram bērnam 5–6 gadu vecumā).

•	 Pašvaldības	pirmsskolas	izglītības	iestādēs	pašvaldība	līdzfinansē	 
1,80 eiro dienā katram bērnam no pusdienu standarta izmaksām, līdz ar 
to 1,5–3 g. v. bērnu vecākiem ir jāmaksā tikai 1,40 eiro dienā, bet 4–6 g. v. 
bērnu vecākiem – 1,70 eiro dienā.

•	 1.–4.	klašu	skolēniem	ēdināšana ir bez maksas, 50% no ēdināšanas 
izmaksām sedz valsts un 50% – pašvaldība. 

•	 Vecāku	maksa	par	bērnu	ēdināšanas	pakalpojumu	no	5.	līdz	12.	klasei	ir	
0,55 eiro dienā, jo pašvaldība sedz atlikušo summu no pusdienu standarta 
izmaksām	–	0,93	EUR/dienā	par	katru	bērnu.	

•	 Ģimeņu,	kurām	ir	3	vai	vairāk	bērnu,	trūcīgo	un	maznodrošināto	ģimeņu	
bērniem,	aizbildnībā	esošajiem	bērniem,	pilngadīgiem	bāreņiem	ēdināšana	
izglītības iestādēs ir bez maksas. Pašvaldība sedz ēdināšanas izmaksas  
68 225,92 eiro apmērā gadā.

 Plašāka informācija: www.olaine.lv

Aicinām iedzīvotājus būt sociāli atbildīgiem  
un ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus 
saistībā ar Covid-19 izplatību!
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2  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

Kad pirms trim gadiem Olainē 
aizsākās darbs pie iedzīvo-

tāju veselības veicināšanas un 
slimību	 profilakses	 program-
mas veidošanas (programmu 
pilnībā	 finansē	 no	 Eiropas	 Sa-
vienības struktūrfondiem), ne-
viens nevarēja iedomāties, cik 
milzīgu atsaucību šīs aktivitātes 
gūs Olaines iedzīvotājos. No 
2017.  līdz 2019.  gada vidum ir 

īstenotas vairāk nekā 1400  ak-
tivitātes – nodarbības, lekcijas, 
semināri un pasākumi, ko ap-
meklējuši aptuveni 10  tūkstoši 
cilvēku. Programmas daudzvei-
dīgās norises var iedalīt piecos 
galvenajos virzienos: atkarību 
profilakse;	 garīgā	 veselība;	 ve-
selīgs uzturs; sirds un asinsvadu 
slimību	profilakse;	fiziskās	aktivi-
tātes. 
Programmas rezultātā daudzu 
olainiešu ikdienā uz palikšanu 
ir	 ienākušas	 fiziskās	 aktivitātes	
un veselīgs uzturs, un iedzīvo-
tājos ir izteikta vēlme turpināt 
nodarbības pieredzējušu trene-
ru un lektoru vadībā. Pērn šai 
programmai bija jānoslēdzas, 
bet	 lielās	 intereses	dēļ	 tika	pie-
ņemts	 lēmums	 to	 turpināt	 līdz	
2023. gadam. Tāpēc aicinājām 

uz sarunu trīs aktīvas program-
mas dalībnieces – Āriju Spuņģi, 
Violetu Pontaku un Innu Griķi, 
lai	uzklausītu	viņu	stāstus	par	to,	
kā šī iniciatīva ir mainījusi cilvē-
ku ikdienu.

Īpaša programma senioriem

Reizi	nedēļā	uz	īpašām	vingroša-
nas nodarbībām un lekcijām par 

pareizu uzturu kopš 2017.  gada 
ieradās Olaines novada seniori. 
“Ļoti augstu vērtēju vingrošanas 
treneres	Andas	Radziņas	darbu,	
kura saprata un zināja, kā atrast 
īsto pieeju, kā mūs ieinteresēt. 
Viņa	šo	darbu	veic	no	sirds.	Do-
māju, ka pasniedzēju un trene-
ru ieinteresētība un ieguldītais 
darbs ir viens no galvenajiem 
iemesliem, kāpēc cilvēki pēc 
projekta noslēguma ir lūguši 
nodarbības atsākt,” saka Olaines 
novada senioru biedrības “Lie-
pas” valdes priekšsēdētāja Ārija 
Spuņģe.	 Viņa	 ir	 viena	 no	 tiem	
projekta dalībniekiem, kuri ir 
piedalījušies visās nodarbībās –  
gan vingrošanā senioriem, gan 
lekcijās par veselīgu uzturu un 
garīgo veselību. Senioru grupā 
aktīvākie apmeklētāji ir aptuve-

ni 20, taču atsevišķas nodarbī-
bas apmeklēja arī vairāk cilvēku. 
Vislielākā atsaucība un interese 
ir saglabājusies par vingrošanas 
nodarbībām,	 stāsta	 Ā.  Spuņģe.	
“Esam	ļoti	apmierināti	un	gribē-
tu, lai šī programma turpinātos. 
Būtu prieks, ja vingrošana varē-
tu atkal notikt treneres Andas 
Radziņas	 vadībā,”	 viņa	 saka.	Arī	
lekcijas par veselīga uztura jau-

tājumiem ir gana pieprasītas, jo 
katra nodarbība sniedz jaunu 
skatu uz veselīgiem produktiem 
un to pielietojumu.
Atceroties visas daudzveidīgās 
šīs programmas aktivitātes, vis-
lielāko interesi senioros ir raisījis 
MFD veselības centra mobilais 
kardiodiagnostikas	 busiņš,	 pie	
kura bijušas garas rindas, lai 
veiktu sirds veselības pārbaudi.

Veidojas pozitīva atkarība

Arī Violeta Pontaka ir veselības 
veicināšanas programmas aktīva 
dalībniece jau kopš pirmās akti-
vitāšu dienas. “Sākums bija nezi-
ņas	pilns	–	uz	pirmo	bezmaksas	
vingrošanas	 treniņu	 2017.	 gada	
septembrī	 aizgāju	 ziņkāres	pēc.	
Olaines Sporta centrā bija sapul-

cējušies kādi 90  cilvēki, nebija 
saprotams, kā tik liels cilvēku 
skaits kopā varēs sportot. Tad 
pamazām nostabilizējās regulā-
ro apmeklētāju kodols, aptuveni 
30 cilvēku, kuri visu šo laiku arī 
ir nākuši un vingrojuši,” stāsta  
V.	Pontaka.	Viņa	uzsver	–	milzīga	
nozīme	 sekmīgai	 treniņu	 nori-
sei ir trenerim, kurš ir iepazinis 
savus	 audzēkņus,	 pārzina	 katra	

spējas un kaites un ir gatavs kat-
ram veltīt individuālu uzmanī-
bu. “Mūsu trenere Santa ir tieši 
tāda	 –	 viņas	 vadībā	 pamazām	
esam	 nostiprinājuši	 gan	 fizisko	
formu, gan arī ieguvuši veselī-
gāku skatu uz dzīvi.” Līdzīgi kā 
daudzas	 citas	 treniņu	 dalībnie-
ces,	 arī	V.	 Pontaka	uz	 treniņiem	
ņēma	 līdzi	 bērnu,	 ko	 viņa	 atzī-
mē kā nozīmīgu programmas 
ieguvumu, – arī bērna ikdienā 
vingrošana ir ienākusi kā dabiski 
nepieciešams process. Tieši tas, 
ka aktīvie programmas dalībnie-
ki	ir	pieraduši	pie	fiziskām	aktivi-
tātēm, pēc V. Pontakas domām, 
ir būtiskākais šīs programmas 
sasniegums. “Mans organisms 
to dabiski prasa. Pat ja nav treni-
ņa,	es	izbraucu	ar	velosipēdu	vai	
daru kādu citu aktivitāti. Ir izvei-
dojusies sava veida disciplīna,” 
viņa	saka.

Lai arī cilvēki divu gadu laikā pie 
regulārām nodarbībām jau ir 
pieraduši un zina, kā pareizi 
trenēties, pieredzējuša trenera 
nozīme nav zudusi. “Tā ir liela 
mūsu vēlme, lai trenere Santa 
paliek kā mūsu grupas vadī-
tāja	 arī	 turpmāk.	 Viņa	 sastāda	
mums	 īpaši	 pielāgotas	 treniņu	
programmas.	 Esam	 cits	 pie	 cita	
pieraduši,” norāda V. Pontaka. 
Sistemātiska un regulāra iesaiste 
fiziskajās	aktivitātēs	rada	pozitī-

vu atkarību, jo šāds dzīvesveids 
stiprina veselību, vairo pašapzi-
ņu	un	labu	sajūtu	ikdienā.

Programmas spēks ir tās 
daudzveidībā

Inna Griķe ir viena no tām vese-
lības veicināšanas programmas 
dalībniecēm, kuras ir izmēģinā-
jušas	 lielāko	 daļu	 no	 piedāvāto	
aktivitāšu klāsta. “Sāku sportot 
kopā ar treneri Santu, kurai gri-
bu	 teikt	 lielu	 paldies	 par	 viņas	
ieguldījumu	 manā	 fiziskajā	 sa-
gatavotībā. To tagad jūtu, pie-
mēram, ejot ekskursijā, skrienot 
uz vilcienu un citās ikdienišķās 
situācijās,” stāsta I.  Griķe. Kā 
lielu iepriekšējās programmas 
plusu	viņa	uzsver	to,	ka	uz	fitne-
sa nodarbībām nebija iepriekš 
jāpierakstās (tagad tas ir jādara 
saistībā ar Covid-19 noteikto ie-
robežojumu	dēļ).
Pēc I. Griķes domām, lielākais šīs 
programmas ieguvums ir iespē-
ja	 izmēģināt	 ļoti	 daudzveidīgu	
aktivitāšu	klāstu,	kas	ļauj	izvēlē-
ties sev piemērotāko un intere-
santāko. Par šādu daudzveidīgu 
sportošanas iespēju kvintesenci 
var uzskatīt četras reizes gadā 
notiekošās	 fitnesa	 dienas.	 Vie-
nas dienas ietvaros dažādās 
sporta zālēs sapulcējas vadošie 
treneri no visas Latvijas un cilvē-
ki var izmēģināt plašu aktivitāšu 
klāstu. I. Griķe veselības veicinā-
šanas programmā ir izmēģinā-
jusi	 gan	 fitnesu,	 gan	 līdzsvara	
saglabāšanu	uz	SUP	dēļa,	gan	jo-
gas nodarbības, lekcijas un MFD 
piedāvātos	 veselības	 stāvokļa	
izmeklējumus. “Vissvarīgākais ir 
saņemties	 un	 sākt	 kaut	 ko	 da-
rīt. Pēc tam jau katrs atradīs sev 
piemērotāko un tīkamāko,” saka  
I. Griķe. 

Visas trīs veselības veicināšanas 
programmas dalībnieces aicina 
olainiešus noteikti izmēģināt 
kādu no programmas aktivitā-
tēm, jo tā ir iespēja bez maksas 
iegūt profesionālu treneru un 
lektoru atbalstu daudzveidīgās 
aktīva un veselīga dzīvesveida 
jomās. “Iesaku nebaidīties un 
negaidīt brīdi, kad liekais svars 
jau	 ir	 ļoti	nozīmīgi	pieaudzis,	 jo	
tad	 saņemties	 būs	 vēl	 grūtāk.	
Atnākot un izmēģinot neko zau-
dēt nevar – šī nav programma 
sportistiem, bet tieši tādiem cil-
vēkiem kā mēs. Pirmajā nodarbī-
bā var vienkārši atnākt un apska-
tīties, kas un kā notiek,” uzsver  
I. Griķe.  

...programmas 
dalībnieces 
aicina olainiešus 
noteikti 
izmēģināt kādu 
no programmas 
aktivitātēm

Intervija: personības, pieredze

Veidojot veselīga un aktīva dzīvesveida ieradumus
Olaines novadā turpinās Eiropas Savienības finansēta veselības veicināšanas programma –  

iedzīvotājos pieaug interese par sportošanu un veselīgu dzīvesveidu.

Olaines	novada	pašvaldība	2017. gadā	ir	noslēgusi līgumu	ar	Centrālo	finanšu	un	līgumu	
aģentūru	par	projekta	“Veselības	veicināšanas	un	slimību	profilakses	pasākumi	Olaines	novada	
iedzīvotājiem no 2017. gada līdz 2019. gadam” īstenošanu. Pēc grozījumu apstiprināšanas šā 
gada 6. jūlijā veselības veicināšanas projekts Olaines novadā turpināsies līdz 2023. gada nogalei.
Plānots, ka līdz 2023. gadam tiks īstenoti vairāk nekā 1000 pasākumi veselības veicināšanai un 
slimību	profilaksei,	nodrošinot	iedzīvotājiem	iespēju	bez	maksas	apmeklēt	dažādas	nodarbības,	
lekcijas, seminārus un citas aktivitātes veselības veicināšanas jomā.
Kopējās projekta izmaksas ir 369 172 eiro, un tās 100% apmērā sedz  
Eiropas	Savienības	Eiropas	Sociālais	fonds.

Par veselības veicināšanas 
projekta norisi
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Personāla atlases, attīstības 
un atalgojuma pētījumu 

kompānijas “Fontes” pētījumā 
par taisnīgākajiem atalgojuma 
maksātājiem Latvijā 2020. 
gadā tika atzīti informācijas 
tehnoloģiju	uzņēmuma	
“Accenture”	Latvijas	filiāle	
organizāciju grupā virs 
500 darbiniekiem un gaisa 
filtru	ražotājs	“Dinair	Filton”	
organizāciju grupā līdz 500 
darbiniekiem. Apsveicam 
“Dinair Filton” ar pētījumā 
uzrādītajiem izcilajiem 
rezultātiem!

““Fontes” veic atalgojuma 
pētījumus jau vairāk nekā  
20 gadus. Pēdējos gados īpaši 
iezīmējas tendence, ka arvien 
vairāk organizāciju izvēlas 
veidot pārskatāmu atalgojuma 
politiku un nodrošināt 
darbiniekiem taisnīgu 
atalgojumu. Tas ir nozīmīgs 
solis, kā veicināt ne vien esošo 
darbinieku apmierinātību, 
iesaisti un lojalitāti, bet arī 
ieinteresēt un vieglāk piesaistīt 
potenciālos darbiniekus. 
Taisnīguma sekmēšana 
ir	ilgtermiņa	investīcija	
uzņēmuma	konkurētspējā,”	
norāda “Fontes” pētījumu 
grupas	vadītāja	Anta	Praņēviča.
Organizāciju grupā virs  
500 darbiniekiem otro vietu 
ieņem	iepriekšējo	divu	
gadu taisnīgākā atalgojuma 
maksātāja titula ieguvēja – 
starptautiskā	lidosta	“Rīga”.	

Tai	seko	“Latvijas	autoceļu	
uzturētājs”, “Swedbank” un 
“Latvijas Valsts meži”.
Organizāciju grupa zem 500 
darbiniekiem šajā pētījumā 
atsevišķi tiek aplūkota pirmo 
gadu. Otro un trešo vietu tajā 
dala “Autotransporta direkcija” 
un “DPD Latvia”, kurām seko 
“Linedata Services” Latvijas 
filiāle	un	“MSC	Shared	Service	
Center	Riga”.
Darba devēji tika vērtēti 
vairākos posmos, skatot, vai tiek 
integrēts dzimuma līdztiesības 
princips (gan pēc atalgojuma, 

gan pārstāvniecības augstākajā 
vadības līmenī), vai visiem 
darbiniekiem vienā amatā 
ir līdzīgs atalgojums, vai 
atalgojums	uzņēmumā	ir	
konkurētspējīgs darba tirgū.
“Fontes” ir vadošā konsultāciju 
kompānija Latvijā, kas 
atbilstoši visaugstākajiem 
profesionālajiem standartiem 
veic vadītāju atlasi, līderības 
prasmju novērtēšanu, 
konsultācijas personāla vadības 
jomā un atalgojuma pētījumus 
Baltijā. Latvijā tā ir dibināta 
1996. gadā. “Fontes” jau 20 
gadus Baltijā pārstāv personāla 
novērtēšanas rīku izstrādes 
kompāniju	“SHL”	(www.shl.com)	
un kopš 2013. gada pārstāv arī 
pasaules vadošo konsultāciju 
kompāniju “Mercer”  
(www.mercer.com). 

Avots: www.reitingi.lv

Septembra otrajā pusē 
Jaunolaines un tās apkārtnes 

iedzīvotājus sasniedza priecīga 
ziņa	–	19.	septembrī	“Zeifertos”	
durvis vērusi pavisam jauna 
aptieka, kas pārstāv neatkarīgo 
aptieku apvienību “Aptieka 1”.  
Aptiekā darbus vada 
pieredzējusī farmaceite un 
reizē aptiekas īpašniece Līga 
Ābola-Eiduka	un	farmaceite	

Lelde Martinova, kas palīdzēs 
nodrošināt Jaunolaines 
iedzīvotājiem augstākā 
līmeņa	farmaceitisko	aprūpi	
un neatteiks padomu, kas, 
atgriežoties saaukstēšanās un 
vīrusu sezonai, ir īpaši aktuāli.
Jaunas aptiekas atvēršana 
nozīmē daudz plašākas iespējas 
Jaunolaines un tās apkārtnes 
iedzīvotājiem un viesiem. Tā ir 
ne vien iespēja iedzīvotājiem 
izvēlēties sev nepieciešamo 
no plašā aptiekas produktu 
klāsta,	bet	arī	saņemt	labāku	un	
profesionālāku farmaceitisko 
aprūpi. Arī aptiekas darba 
laiks veidots, domājot 
par iedzīvotāju ērtību un 
nodrošinot iespējami lielāku 
pieejamību: 
darbdienās plkst. 8.00–20.00 un 
sestdienās plkst. 9.00–14.00.
Jaunās Jaunolaines aptiekas 

sortimentā ir plašs recepšu 
un bezrecepšu medikamentu 
klāsts,	higiēnas	preces	un	
uztura bagātinātāji, kā arī 
pasaules vadošo zīmolu un 
vietējās izcelsmes kosmētika 
ādas un matu kopšanai. 
Veidojot aptiekas sortimentu, 

tika	ņemtas	vērā	vietējo	
iedzīvotāju vajadzības, 
turklāt joprojām turpinās 
sortimenta pielāgošana un 
pilnveidošana, lai aptieka 
spētu nodrošināt iedzīvotājus 
ar visiem nepieciešamajiem 
medikamentiem. Pateicoties 
“Tamro”	zāļu	izplatīšanas	
praksei, Jaunolaines aptiekā 
iedzīvotājiem būs iespējams 
pasūtīt zāles katru darba dienu 
līdz	plkst.	10.00	un	saņemt	 
zāles jau tajā pašā dienā pēc 
plkst. 18.00.
Aptiekas īpašniece L. Ābola-
Eiduka	uzsver,	ka	reģionos	
aptiekām	ir	ļoti	būtiska	loma,	
jo medicīnisko konsultāciju 
iespējas un to pieejamība ir 
ierobežotāka,	tādēļ	iespēja	
vērsties pēc padoma pie 
farmaceita	ļauj	iedzīvotājiem	
ātri	un	ērti	saņemt	sākotnēju	

konsultāciju, padomu dažādos 
ar veselību un dzīvesveidu 
saistītos jautājumos. L. Ābola-
Eiduka	ir	arī	farmaceite,	kas	
ļoti	novērtē	savas	darbinieces	
farmaceites L. Martinovas 
profesionalitāti un spēju ātri 
risināt jebkuru jautājumu. 
Būtisks Jaunolaines aptiekas 
risinājums ir arī medikamentu 
pieejamība, lai iedzīvotājiem 

pēc tiem nebūtu jāmēro tāls 
ceļš	uz	citu	pilsētu	vai	jāiekavē	
nepieciešamo	zāļu	iegāde	
neērta	darba	laika	dēļ.
Arī Olaines novada pašvaldības 
pārstāvji atzinīgi vērtē jaunās 
aptiekas atvēršanu un tās 
sniegtās iespējas apkaimes 
iedzīvotājiem: “Pašvaldība 
vienmēr ir bijusi ieinteresēta, 
lai mūsu novada iedzīvotāji 
saņemtu	plašus	un	kvalitatīvus	
pakalpojumus pēc iespējas 
tuvāk	viņu	dzīvesvietai.”
Jaunolaines aptieka savā darbā 
apvieno individuālo pieeju 
un apvienības “Aptieka 1” 
sniegtās	priekšrocības,	kas	ļauj	
ik mēnesi klientiem piedāvāt 
īpaši aktuālus piedāvājumus 
un atlaides. Savukārt pareizo 
produktu izvēli varēs veikt, 
konsultējoties ar aptiekas 
pieredzējušo farmaceiti. 

Olaines novada uzņēmums  
“Dinair Filton” atzīts par 

taisnīgāko atalgojuma maksātāju

Jauna aptieka Jaunolainē – pieejamāka 
farmaceitiskā aprūpe iedzīvotājiem!

Iespējas, izaugsme, uzņēmējdarbība

Olaines
novads –

aktīvs

Atklāta pieteikšanās piektajai mācību kārtai Eiropas Savienības fondu pieaugušo 
izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”,  
kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties mācības vairāk nekā 
500 izglītības programmās. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 22. oktobrim.
 
Tāpat	kā	iepriekš	pieteikšanās	mācībām	norit	tiešsaistē	tīmekļvietnē
www.macibaspieaugusajiem.lv.
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Aktualitātes īsumā
Informācijai

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā  
šobrīd norit otrās kārtas būvniecība

•	 Lai	sakārtotu	adresāciju	Olaines	
novada teritorijā esošajās dārzkopības 
sabiedrībās, izstrādājot Olaines novada 
vietējās nozīmes un dārzkopības 
kooperatīvu teritoriju tematisko 
plānojumu, sagatavoti adresācijas 
priekšlikumi,	saskaņā	ar	kuriem	tiek	
piešķirti	ielu	nosaukumi	un	tiek	iekļauti	
Valsts zemes dienesta adrešu reģistrā, kā 
arī tiek mainītas adreses.
Šobrīd pēc jaunas adresācijas sistēmas 
ir sakārtots adresācijas jautājums 
dārzkopības	sabiedrībā	“Lejas-1”	Jāņupē.	
Ir mainītas adreses nekustamajiem 
īpašumiem dārzkopības sabiedrībā 
“Lejas-1”, piesaistot piešķirto ielu 
nosaukumus adresācijas objektiem 
saskaņā	ar	pievienotu	shēmu.	Līdz	
šim adresācija sakārtota dārzkopības 
sabiedrībā “Celtnieks” Stīpniekos.
Atgādinām: lai sakārtotu adresāciju kādā 
no dārzkopības sabiedrībām un Olaines 
novada dome varētu lemt par adreses 
maiņu	(t.	sk.	ielu	nosaukumu	piešķiršanu)	
un iesniegt to Valsts zemes dienestā, 
nepieciešams dārzkopības sabiedrības 
iesniegums un dārzkopības sabiedrības 
kopsapulces	lēmums	par	adreses	maiņu.	
Dārzkopības sabiedrība var akceptēt tai 
piedāvāto adresāciju Olaines novada 
vietējās nozīmes un dārzkopības 
kooperatīvu teritoriju tematiskajā 
plānojumā, bet var iesniegt arī savus 
priekšlikumus par ielu un laukumu 
nosaukumiem.

•		 Olaines	novada	pašvaldība	katru	
gadu pašvaldības budžetā ieplāno 
finansējumu	dārzkopības	sabiedrību,	
biedrību un nodibinājumu koplietošanas 
teritoriju labiekārtošanas projektu un 
citu	aktivitāšu	līdzfinansēšanai,	un	
septembrī, izmantojot šo atbalstu, 
biedrība “Pārolaines attīstībai” veica 

asfalta seguma ieklāšanas darbus 
Stacijas	ielā,	Pļavu	ielā,	Indrānu	ielā	un	
Vāveru ielā, Pārolainē, par kopējo summu  
79 223,93 eiro (pašvaldības 
līdzfinansējums	–	42	947,31	eiro).
Tuvojoties jaunam budžeta plānošanas 
gadam, vēlamies iedrošināt iedzīvotājus 
un biedrības aktīvi izmantot šo 
pašvaldības atbalstu. Vidēji tiek 
līdzfinansēti	aptuveni	20	projekti	gadā.	

Iespēju uzlabot vidi savā teritorijā īpaši 
izmanto Olaines novada dārzkopības 
sabiedrības, sakārtojot koplietošanas 
ceļus	un	meliorācijas	sistēmas.	 
Vairāk informācijas par atbalstu lasiet 
www.olaine.lv.
 
•		 Olaines	2.	vidusskolā	atjaunota	
ķīmijas laboratorija. Izveidota 
moderna, ērta un prasībām atbilstoša 

mācību klase un laboranta telpa. 
Klases	telpā	audzēkņiem	iekārtotas	
30 specializētas darba vietas. Katrs 
mācību galds ir aprīkots ar ūdeni, 
kanalizāciju, kā arī tas pievienots 
elektroapgādei. Klasē iebūvēts moderns 
eksperimentu demonstrāciju skapis, 
kas pievienots piespiedu ventilācijai, 
uzstādīts interaktīvais ekrāns un 
izvietoti specializētie skapji ķīmisko 
vielu uzglabāšanai, kas arī pievienoti 
piespiedu ventilācijai. Laboranta telpā 
iebūvēta	elektriskā	mufeļu	krāsns,	kas	
paredzēta dažādu materiālu termiskai 
apstrādei, un iebūvēta specializēta 
trauku mašīna, kas paredzēta ķīmijas 
laboratorijas trauku mazgāšanai. Līdz 
ar telpu modernizāciju skola varēs 
kvalitatīvi realizēt Valsts izglītības satura 
centra	ESF	projektu	“Kompetenču	pieeja	
mācību saturā” (“Skola 2030”).

•		 Pabeigti	apgaismojuma	ierīkošanas	
darbi Stacijas ielas nobeigumā no Skolas 
līdz Zeiferta ielai, Zeiferta ielā 5 un 
gājēju	celiņam	Zemgales	ielā,	Olainē,	kā	
arī	ielu	apgaismojuma	izbūve	Vērdiņu	
ielā, Pārolainē (1. kārta). Apgaismojums 
ierīkots arī Jasmīnu un Īrisu ielā, Grēnēs, 
Olaines novadā, un Meža ielā (no Meža 
ielas līdz atkritumu konteineriem pie 
Meža ielas 3, kā arī Meža ielā 3, 5, 7 meža 
pusē), Jaunolainē, Olaines novadā.

•	 Nesenā	vētra	atgādināja	–	par	savu	
īpašumu	jārūpējas	visu	gadu.	Tādēļ	pirms	
rudens salnām aicinām Olaines novada 
iedzīvotājus sakopt savus īpašumus – 
nokopt sapuvušos kokus, veco zāli un 
krūmus.	Bīstami	laikapstākļi	var	radīt	
briesmas ikvienam. Ar Olaines novada 
teritorijas un tajā esošo nekustamo 
īpašumu uzturēšanas noteikumiem var 
iepazīties www.olaine.lv.    

Jau šā gada jūlijā Pirmā pasaules kara 
vēstures	izziņas	maršrutā	Jelgavas	

ielā	5,	Olainē,	tika	uzsākta	arheoloģiskā	
izpēte, kuras mērķis bija izpētīt divu 
teritorijā esošo krievu armijas zemnīcu 
atrašanās vietas un iegūt papildu 
informāciju par būvkonstrukcijām 
un materiāliem, kādus lietoja krievu 
armijas karavīri Pirmā pasaules kara 
laikā, būvējot zemnīcas, kas bija 
daļēji	iedziļinātas	purvainajā	augsnē.	
Arheoloģiskās	izpētes	mērķis	tika	
sasniegts, un tika iegūta informācija 
par zemnīcu izmēru, konstruktīvajām 
īpatnībām un zemnīcu pielietojumu 
kara laikā. Iegūti priekšmeti: glazēti 
krāsns	podiņu	fragmenti,	vara	monētas	
(kapeikas, 19. gs. otrā puse, 20. gs. 
sākums), kaltas naglas, stikla pudelīte, 
dažāda biezuma ādas fragmenti u. c.
Šobrīd maršruta teritorijā notiek 

būvniecības darbi, kuru laikā tiek 
rekonstruēts	fortifikācijas	elements	–	
zemnīca, kas atšķirībā no jau maršrutā 
esošās	blindāžas	ir	daļēji	iedziļināta	
zemē. Paralēli zemnīcas būvniecībai tiks 

izveidota stilizēta dzelzsbetona vitrīna –  
skapis,	kurā	atradīsies	arheoloģiskajos	
izrakumos atrastie priekšmeti. Tāpat 
plānots papildināt esošo pastaigas 
laipu kopējo garumu un pievienot 

jaunu informācijas stendu ar zinātniskās 
izpētes rezultātā iegūto informāciju. 

Projektu	līdzfinansē	Eiropas	Reģionālās	
attīstības fonds Igaunijas–Latvijas 
pārrobežu sadarbības programmas 
ietvaros. Papildu informācija par militārā 
mantojuma tūrisma projektu pieejama 
www.celotajs.lv/lv/project/24.	
Projekta kopējais budžets ir  
1	928	992,39	eiro,	no	tā	ERAF	 
“Interreg	Estonia–Latvia”	programmas	
ieguldījums ir 1 639 643,53 eiro un 
projekta	partneru	līdzfinansējums	–	 
289 348,86 eiro. Projekts tiek īstenots no 
2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada  
31. decembrim.

Foto: Olaines 2. vidusskolas ķīmijas laboratorija

Foto: Meža iela 3, Jaunolaine
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Klātesošos sveica visu projektā 
iesaistīto novadu vadītāji un to 

pārstāvji – Viktorija Baire (Ķekavas 
novada domes priekšsēdētāja), 
Mārtiņš	Bojārs	(Mārupes	novada	
domes priekšsēdētājs), Aivars Osītis 
(Babītes novada domes priekšsēdētājs), 
Ilze	Bērziņa	(Babītes	novada	domes	
deputāte),	Andris	Ozoliņš	(Ozolnieku	
novada domes priekšsēdētājs), Inta 
Purviņa	(Olaines	novada	domes	
priekšsēdētāja vietniece), Aija Tračuma 
(Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 
vietniece) –, kā arī projektā iesaistīto 
partnerību vadītāji: Nadīna Millere 
(“Pierīgas partnerības” valdes 
priekšsēdētāja), Alīna Lukjanceva 
(“Pierīgas partnerības” administratīvā 
vadītāja), Aiga Smiltāne (partnerības 
“Daugavkrasts” administratīvā 
vadītāja) un Videga Strautniece 
(lauku partnerības “Lielupe” projektu 
vadītāja). Par īstenotajām aktivitātēm un 
sasniegtajiem	mērķiem	skaitļos	un	faktos	
izstāstīja biedrības “Pierīgas partnerība” 
administratīvā vadītāja Alīna Lukjanceva 
un tūrisma profesionāle Aiva Vancāne 
no Ķekavas novada. Par Zemgales 
un Pierīgas sadarbības potenciālu, 
projektu “Tūrisms kopā” kā veiksmīgu 
atbalsta instrumentu sadarbībai un par 
ceļotāju	paradumiem	un	uzņēmēju	
izaicinājumiem runāja tūrisma eksperts 
Edgars	Ražinskis,	kas	arī	bija	šī	pasākuma	
moderators.

Konferences	paneļdiskusijās	tika	
iztirzātas vairākas tēmas. Par to, kur 
informāciju	meklē	mūsdienu	ceļotājs,	
runāja projekta dalībnieki – Liene 
Johansone	(Olaines	Vēstures	un	mākslas	

muzeja direktore), Visvaldis Gercāns, 
(“Jāņa	sētas”	projektu	vadītājs)	un	
gide Ina Jurģe. Par akreditētu gidu 
nozīmi veiksmīga tūrisma galamērķa 
prezentēšanā pieredzē dalījās paši gidi –  
Līga	Petrāne	un	Dace	Ulpe	(izstāžu	zāles	
vadītāja	Kultūrizglītības	centra	filiālē	
“Vietvalži”) –, kā arī gidu apmācību 
organizētāja Alīna Lukjanceva. Par praksi 
jaunu tūristu piesaistes vietu veidošanā 
stāstīja gan pieredzējusī Jelgavas novada 
tūrisma attīstības projektu vadītāja 
Tabita Šķerberga, gan citi iesaistītie, kam 
šāda veida projektu pieredzes iepriekš 
nebija, – Jolanta Ivanova (Babītes novada 
pašvaldības projektu vadītāja) un Zane 
Dūšele	(kempinga	“Dūšeļi”	saimniece).
Konferences dalībniekus ar saviem 
iedvesmas stāstiem par Covid-19 laika 
ieguvumiem un pieredzi iepazīstināja 
Māra Dakare (stallis “Bērītis”) no 
Baldones un Gundega Pumpure 
(“Vulfas kundze”) no Garkalnes. Tāpat 

konferencē tika spriests par nākotnes 
izaicinājumiem, veidojot sadarbību 
ar	Rīgu	un	Pierīgas	novadiem	tūrisma	
piedāvājumu veidošanā, izmantojot šī 
projekta rezultātus kā pamatu turpmākai 
attīstībai.

Projekts “Tūrisms kopā” šo gadu laikā 
pozitīvi ietekmējis gan Olaines Vēstures 
un mākslas muzeja darbinieku izaugsmi, 
gan tūristu piesaisti. Muzeja darbinieki 
projekta ietvaros apmeklēja gidu kursus 
un	piedalījās	pieredzes	apmaiņas	
braucienos, tajā skaitā organizēja 
viesu	uzņemšanu	Olaines	novadā,	kas	
motivēja izstrādāt jaunus un interesantus 
piedāvājumus tūristiem. Muzeja 
direktore	Liene	Johansone	norāda:	
“Domāju, ka ikviens tūrists novērtē gan 
projekta laikā tapušos vides objektus, 

tajā	skaitā	grafiti	torni	“Heirēka!”	un	
fotorāmi Olainē, gan izstrādātās tūrisma 
kartes, kas atvieglo maršrutu plānošanu. 
Muzejs un Pirmā pasaules kara vēstures 
izziņas	maršruts,	neskatoties	uz	sarežģīto	
situāciju pasaulē, šajā vasarā tika plaši 
apmeklēts,	domāju,	ka	liela	daļa	no	šiem	
apmeklētājiem ieradās pie mums, tieši 
projekta “Tūrisms kopā” mārketinga 
aktivitāšu vadīti. Jāsaka gan, ka ar šī 
projekta noslēgumu nekas nav beidzies, 
jo kā turpinājums tūrisma aktivitātēm ir 
tapusi	platforma	“Exit	Rīga”,	kas	aptver	
vēl plašākas tūrisma iespējas Pierīgas 
reģionā.”

--------------------------
Projekta “Tūrisms kopā” aizsākums 
bija pirms trim gadiem, kad sešas 
pašvaldības (Ķekavas, Mārupes, Olaines, 
Babītes, Ozolnieku un Jelgavas novads), 
kā arī trīs vietējās rīcības grupas (biedrība 
“Pierīgas partnerība”, lauku partnerība 
“Lielupe” un partnerība “Daugavkrasts”) 
apvienojās kopīgam mērķim – 
sadarbojoties popularizēt kopēju atpūtas 
piedāvājumu iedzīvotājiem un novadu 
viesiem. Šo gadu laikā tika izstrādāta 
stratēģija, veiktas gidu apmācības, 
organizēti	pieredzes	apmaiņas	braucieni,	
uzstādīti dažādi vides objekti, veidoti 
kopīgi maršruti un īstenota virkne citu 
mārketinga aktivitāšu. Projekts “Tūrisms 
kopā” (17-00-A019.332-000005)  
tiek īstenots Latvijas lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
pasākumā “Starpteritoriālā un 
starpvalstu sadarbība”. 

Jaunumi novadā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Aizvadīta projekta “Tūrisms kopā”  
noslēguma konference

Olaines Tehnoloģiju koledža atklāj modernizētās 
mācību telpas un laboratorijas

Rīgas	Tehniskās	universitātes	(RTU)	
Olaines	Tehnoloģiju	koledža	

pilnveidojusi mācību vidi, piedāvājot 
studentiem plašākas iespējas iegūt darba 
tirgum vitāli nepieciešamās prasmes 
un	iemaņas	mūsdienīgi	aprīkotās	
laboratorijās un mācību telpās. 
RTU	Olaines	Tehnoloģiju	koledža	ir	
valsts akreditēta profesionālās augstākās 
izglītības iestāde ar struktūrvienību 
“Profesionālā vidusskola”. No šī studiju 
gada	koledžas	studenti	un	audzēkņi	
var iegūt izglītību 11 mūsdienīgās 
un moderni aprīkotās laboratorijās: 
Neorganiskās un organiskās ķīmijas 
mācību laboratorijā; Analītiskās 
ķīmijas mācību laboratorijā; Ķīmisko 
procesu	mācību	laboratorijā;	Zāļu	
formu	tehnoloģiju	mācību	laboratorijā;	

Biotehnoloģiju	un	atjaunojamās	
enerģijas procesu mācību laboratorijā; 
Viskozo masu sagatavošanas mācību 
laboratorijā; Būvmateriālu un cementa 
mācību	laboratorijā;	Pārtikas	tehnoloģiju	
mācību	laboratorijā;	Mehāniskās	
darbnīcas, montāžas un apkopes mācību 
laboratorijā; Ūdens attīrīšanas un 
apstrādes procesu mācību laboratorijā; 
Mikrobioloģijas mācību laboratorijā. 
Īstenojot	divus	Eiropas	Savienības	(ES)	
struktūrfondu	līdzfinansētus	projektus,	
RTU	Olaines	Tehnoloģiju	koledža	
paaugstinājusi ēku energoefektivitāti –  
ir nosiltināts mācību korpuss un 
divas dienesta viesnīcas – un veikusi 
nozīmīgu telpu pārbūvi, atjaunošanu un 
labiekārtošanu. Būvniecībā, iekārtu un 
aprīkojuma iegādē kopumā ieguldīti  

5,38 miljoni eiro. 
Atklājot pārbūvētās telpas un atjaunotās 
ēku fasādes, tiek noslēgts būtisks 
posms	kvalitatīvu	pārmaiņu	īstenošanā.	
“Tiecoties uz izcilību un mērķtiecīgu 
izaugsmi,	piesaistot	Eiropas	Savienības	
fondu investīcijas, esam radījuši 
profesionālu darbības vidi. Tagad 
mums ir labiekārtotas telpas, modernas 
iekārtas un kvalitatīvs aprīkojums, par 
kādu	iepriekš	varējām	tikai	sapņot,”	
uzsver	RTU	Olaines	Tehnoloģiju	koledžas	
direktore Dace Vilkena. Moderni 
aprīkotas	telpas,	augsti	kvalificēti	
mācībspēki	un	neatsverams	tehnisko	
darbinieku ieguldījums palīdz koledžai 
virzīties uz izcilību un nodrošināt 
studentiem	un	audzēkņiem	iespēju	kļūt	
par	kvalificētiem	speciālistiem,	radošām	

un veiksmīgām personībām, kuras ir 
sagatavotas dzīvesdarbībai konkurences 
apstākļos.	
RTU	Olaines	Tehnoloģiju	koledža	ir	
dibināta 1964. gadā. Kopš 2019. gada 
koledža	ir	RTU	aģentūra,	piedāvājot	
mūsdienīgu un konkurētspējīgu 
profesionālo augstāko un profesionālo 
vidējo izglītību ķīmijas, farmācijas, 
biotehnoloģijas,	inženiermehānikas,	
pārtikas un vides nozarēs.  

Lāsma	Vaivare,	RTU	Sabiedrisko	attiecību	 
departamenta projektu vadītāja

RTU

Šā gada 22. septembrī Doles Tautas namā Ķekavā notika LEADER sadarbības projekta “Tūrisms kopā” noslēguma konference.  
Pasākumā piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieku – gan projektā iesaistītie, gan interesenti no citiem reģioniem. 
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•	 Noteikt,	ka	mācību	process	
2020./2021.	mācību	gadā	Olaines	 
1. vidusskolā, Olaines 2. vidusskolā 
un Olaines Mūzikas un mākslas skolā 
tiek uzsākts klātienē (mācību procesa 
īstenošanas modelis A (klātiene)). 
Uzdot	Olaines	1.	vidusskolas,	Olaines	
2. vidusskolas un Olaines Mūzikas un 
mākslas skolas direktoriem līdz 2020. 
gada 28. augustam izstrādāt kārtību, 
kā attiecīgajā izglītības iestādē tiks 
organizēts mācību process, uzsākot 
mācību gadu, noteikt atbildīgās 
personas, kā arī kārtībā iestrādāt 
piemērojamo mācību procesa modeli 
atkarībā	no	apstākļiem	konkrētajā	
izglītības iestādē vai epidemioloģiskās 
situācijas	maiņas	gadījumā.	Mainoties	
apstākļiem	izglītības	iestādē	vai	
pasliktinoties epidemioloģiskajai 
situācijai Olaines novadā vai Latvijā 
un	saņemot	Slimību	profilakses	
un kontroles centra norādījumus, 
direktoriem	nekavējoties	veikt	izmaiņas	
mācību procesa organizēšanā no 
modeļa	A	uz	modeli	B	vai	modeli	C	vai	
otrādi	–	atbilstoši	situācijai,	saskaņot	tās	
ar Olaines pašvaldību un informēt par 
izmaiņām	skolas	personālu,	skolēnus,	
viņu	likumiskos	pārstāvjus,	pakalpojuma	
sniedzējus, publicēt informāciju 
iestādes	un	pašvaldības	tīmekļvietnē.	
Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru 
mācību	gada	laikā	saskaņot	ar	rīkojumu	
nepieciešamās	izmaiņas	mācību	procesa	
organizēšanā Olaines 1. vidusskolā, 
Olaines 2. vidusskolā un Olaines Mūzikas 
un mākslas skolā.

•	 Noteikt	Olaines	2.	vidusskolā	 
(Skolas iela 1, Olaine, Olaines novads) 
šādus maksas pakalpojumus: 
 ēdnīcas un ēdamzāles noma –  

371,74 eiro mēnesī;
 sporta zāles nomas maksa grupu 

nodarbībām – 15,00 eiro stundā;
 sporta zāles nomas maksa 

pasākumiem – 30,00 eiro stundā;
 trenažieru zāles mēneša abonements 
(viena	stunda	trīs	reizes	nedēļā):
-  skolēnam, uzrādot skolēna  

apliecību, – 10,00 eiro stundā;
-   pieaugušajam – 30,00 eiro stundā;
-   Olaines novada daudzbērnu 

ģimenei (vienai personai), uzrādot 
attiecīgu dokumentu, – 10,00 eiro 
stundā;

 trenažieru zāles viens apmeklējums 
(viena stunda):
-  skolēnam, uzrādot skolēna  

apliecību, – 1 eiro stundā;
-  pieaugušajam – 3 eiro stundā;
-  Olaines novada daudzbērnu 

ģimenei (vienai personai), uzrādot 
attiecīgu dokumentu, – 1 eiro 
stundā;

 aerobikas zāles nomas maksa grupu 
nodarbībām – 5,50 eiro stundā;

 klases telpu nomas maksa grupu 
nodarbībām – 7,50 eiro stundā;

 abonementa maksa par elektrības 
pieslēgumu – 5,00 eiro mēnesī;

	 telpu	nomas	maksa	kafijas	aparātam	–	
30,00 eiro mēnesī. 

Noteikti, ka
 Olaines 1. un 2. vidusskolas skolēni bez 

maksas apmeklē trenažieru zāli (vienu 
stundu	trīs	reizes	nedēļā),	uzrādot	
skolēna apliecību;

 Olaines pašvaldība un tās iestādes bez 
maksas izmanto Olaines 2. vidusskolas 
sporta zāli pasākumu organizēšanai, 
iepriekš	saskaņojot	ar	Olaines	 
2. vidusskolas direktori un noslēdzot 
līgumu.

•	 Apstiprināt	noteikumus	 
Nr.	NOT2/2020	“Kārtība,	kādā	
piešķir stipendijas Olaines novada 
vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu 
skolēniem”. Lēmums stājas spēkā ar 
2020. gada 1. septembri.

•	 Palielināt	SIA	“Zeiferti”	pamatkapitālu	
ar mērķi nodrošināt publiski pieejamas 
ūdens	ņemšanas	vietas	uz	esošajiem	
dziļurbumiem	–	Medemciemā	un	 
Jāņupē	–	izveidi	par	46	913	eiro,	izdarot	
naudas ieguldījumu sabiedrības 
pamatkapitālā no pašvaldības budžeta, 
saņemot	pretī	jaunas	46	913	kapitāla	
daļas.

•	 Piedalīties	atklātā	projektu	konkursā	
Latvijas lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
19.2.	“Darbības	īstenošana	saskaņā	ar	
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” 
rīcībā 2.1. “Sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanā” 10. kārtā un iesniegt 
Olaines novada pašvaldības projekta 
pieteikumu “Jaunolaines jauniešu 
interaktīvas atpūtas zonas izveide” ar 
kopējām izmaksām 22 940,00 eiro, ar 
līdzfinansējumu	9440,00	eiro	apmērā	no	
Olaines novada pašvaldības 2021. gada 
budžeta	līdzekļiem.

•	 Atļaut	K.	Ērglim	savienot	Olaines	
novada pašvaldības policijas inspektora 
amatu ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 
policijas vecākā inspektora amatu un SIA 
“Anada” dežuranta amatu. 

•	 Piekrist	atsavināt	zemesgabalu	
dārzkopības	sabiedrībā	(turpmāk	–	d/s)	
“Lejas”	Nr.	561,	Jāņupē,	0,0719	ha	platībā	
(kadastra numurs 8080 022 0300) zemes 
nomniekam – A. D. 

•	 Piekrist	atsavināt	zemesgabalu	d/s	
“Pavasaris	OL”	Nr.	222,	Viršos,	0,0634	ha	
platībā (kadastra numurs 8080 006 0163) 
zemes nomniekam – DKS “Pavasaris OL”. 

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu	d/s	“Medņi”	Nr.	102,	
Jāņupē,	0,0546	ha	platībā	(kadastra	
numurs 8080 020 1146) zemes 
nomniekam – O. P. 

•	 Piekrist	atsavināt	zemesgabalu	d/s	
“Mežsētu	Dārzs”	Nr.	25A,	Jāņupē,	 
0,0632	ha	platībā	(kadastra	numurs	 
8080 020 0079) zemes nomniekam – I. Š.
 
•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu	d/s	“Sputņiks”	Nr.	79,	
Dāvos,	0,0767	ha	platībā	(kadastra	
numurs 8080 017 0490) zemes 
nomniekam	–	A.	R.	

•	 Apstiprināt	zemes	d/s	“Tiltiņi”	Nr.	193,	
Stīpniekos,	0,0660	ha	platībā	(kadastra	
numurs 8080 018 0485) 2020. gada  
12. augusta atsavināšanas izsoles 
protokolu.	Piekrist,	ka	Ukrainas		pilsone	
S.	T.	iegūst	īpašumā	šo	zemi	d/s	“Tiltiņi”	
Nr. 193 ar lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. 

•	 Apstiprināt	zemesgabala	d/s	“Rīts”	
Nr.	383/384,	Medemciemā,	0,1315	ha	
platībā (kadastra numurs 8080 002 1031) 
2020. gada 12. augusta atsavināšanas 
izsoles protokolu. 

•	 Apstiprināt	zemesgabala	d/s	“Virši”	
Nr.	11,	Viršos,	0,0536	ha	platībā	(kadastra	
numurs 8080 002 0688) 2020. gada  
12. augusta atsavināšanas izsoles 
protokolu. 

•	 Apstiprināt	zemesgabala	d/s	“Lazdas”	
Nr.	2841,	Jāņupē,	0,0556	ha	platībā	
(kadastra numurs 8080 022 0695)  
2020. gada 12. augusta atsavināšanas 
izsoles protokolu. 

•	 Uzdot	Finanšu	un	grāmatvedības	
nodaļai	izslēgt	no	pašvaldības	bilances	
nekustamo īpašumu – zemesgabalu:
-	 d/s	“Puriņi”	Nr.	3107,	Jāņupē,	 
0,0656	ha	platībā;

-	 d/s	“Liepkalnes	1”	Nr.	81,	Jāņupē,	
0,0620	ha	platībā;

-	 d/s	“Medņi”	Nr.	106,	Jāņupē,	 
0,0722	ha	platībā;

-	 d/s	“Ziediņi”,	Olaines	pagastā,	 
Olaines	novadā,	0,5436	ha	platībā;

-	 d/s	“Celtnieks”	Nr.	30,	Stīpniekos,	
0,0589	ha	platībā;

-	 d/s	“Atlantika”	Nr.	149,	Jāņupē,	 
0,0611	ha	platībā;

-	 d/s	“Atlantika”	Nr.	67,	Jāņupē,	 
0,0559	ha	platībā;

- Akācijas ielā 3, Pārolainē, ½ domājamā 
daļa	no	0,0592	ha	platības;

-	 d/s	“Bērziņi”	Nr.	69,	Rājumos,	 
0,0619	ha	platībā;

-	 d/s	“Jaunība”	Nr.	110,	Stīpniekos,	
0,0722	ha	platībā.

•	 Iznomāt	U.	K.	zemesgabalu	d/s	
“Tiltiņi”	Nr.	30,	Stīpniekos,	ar	kadastra	
apzīmējumu	8080	018	0287	0,0593	ha	
platībā valdījumā esošo ēku (būvju) – 
dārza mājas ar kadastra apzīmējumu 
8080 018 0287 001 un palīgēku ar 
kadastra apzīmējumu 8080 018 0287 002  
(garāža), ar kadastra apzīmējumu 
8080 018 0287 003 (saimniecības ēka) 
un ar kadastra apzīmējumu 8080 018 

0287 004 (siltumnīca) – uzturēšanai un 
apsaimniekošanai uz laiku līdz  
2030. gada 31. augustam. Noteikt 
zemesgabala nomas maksu gadā 
1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības. Piemērot iznomātā 
zemesgabala	nomas	maksai	koeficientu	
1,5	uz	laiku,	līdz	ēku	lietotājs	U.	K.	ēkas	
ierakstīs zemesgrāmatā. 

•	 Izbeigt	2011.	gada	5.	septembrī	
noslēgto lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. 423 par zemesgabala  
0,0197	ha	platībā	d/s	“Ezītis”	Nr.	452	ar	
kadastra apzīmējumu 8080 011 0374 
iznomāšanu	E.	Z.	sakarā	ar	zemes	
nomnieka nāvi ar 2020. gada 28. jūliju.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu “Lazdas” Nr. 2618 ar 
kadastra numuru 8080 022 0616. Piekrist, 
ka	Krievijas	Federācijas	pilsonis	A.	R.	
iegūst	īpašumā	½	domājamo	daļu	no	
zemes	d/s	“Lazdas”	Nr.	2618	ar	kadastra	
apzīmējumu	8080	022	0618	0,0645	ha	
platībā, ar zemes lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

•	 Atļaut	apvienot	zemes	vienību	ar	
kadastra apzīmējumu 8080 002 1852 un 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8080 002 1851 viena nekustamā īpašuma 
sastāvā ar kopējo, aptuveno platību 
0,1203	ha.	Piešķirt	tām	vienotu	adresi	un	
ar	to	funkcionāli	saistītām	ēkām	Ieviņa	 
99 110, Medemciems, Olaines pag., 
Olaines nov., LV-2127, mainot iepriekš 
noteiktās adreses pierakstu. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā īpašuma Saules iela 39 
(kadastra Nr. 8080 004 0294) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8080 004 0295. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresi un plānoto 
adresi.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā	īpašuma	Zeltiņi	(kadastra	
Nr. 8080 013 0040) zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 013 0104. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus, apgrūtinājumus, adresi un 
plānoto adresi.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamo	īpašumu	Rīts	153	(kadastra	
Nr. 8080 002 2319) zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2308  
un	Rīts	12	(kadastra	Nr.	8080	002	2393)	 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8080 002 2307. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus un plānoto adresi.

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (augusts) 
Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā 

"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.

Turpinājums 7. lpp.   
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•	 Uzņemt	S.	C.	ilgstošas	sociālās	
aprūpes	un	sociālās	rehabilitācijas	
pakalpojuma	saņemšanai	Olaines	
novada pašvaldības aģentūras “Olaines 
Sociālais dienests” Sociālās aprūpes 
centrā uz pastāvīgu laiku.

•	 Piešķirt	braukšanas	izdevumu	
kompensāciju	deviņu	bērnu-invalīdu	
vecākiem – 180,00 eiro mēnesī  
(katram bērnam) uz laiku no  
2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 
31. maijam transporta nodrošināšanai 
no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un 
atpakaļ.	

Pašvaldības informācija

  Turpinājums no 6. lpp. 

Olaines novada pašvaldības rīkotas

izsoles
Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē 
atsavina sev piederošus nekustamos īpašumus:

•	 zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Zīles” Nr. 278, Vaivados, Olaines 
pagastā,	Olaines	novadā,	kadastra	apzīmējums	80800160496,	0,0654	ha	platībā	
(kadastra numurs 80800160496). Izsoles sākumcena – 2200,00 eiro. Izsoles 
solis – 100,00 eiro. Drošības nauda – 220,00 eiro. Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Samaksas kārtība – viena mēneša 
laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro.  
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 5. novembrī plkst. 12.00. 
Izsole notiks 2020. gada 10. novembrī plkst. 10.30 Olaines novada pašvaldības 
telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā;

•	 zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Zīles” Nr. 309, Vaivados, Olaines 
pagastā,	Olaines	novadā,	kadastra	apzīmējums	80800160524,	0,0726	ha	platībā	
(kadastra numurs 80800160524). Izsoles sākumcena – 2400,00 eiro. Izsoles 
solis – 100,00 eiro. Drošības nauda – 240,00 eiro. Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Samaksas kārtība – viena mēneša 
laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro.  
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 5. novembrī plkst. 12.00. 
Izsole notiks 2020. gada 10. novembrī plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības 
telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā;

•	 zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Vizbuļi-2” Nr. 3730,	Jāņupē,	
Olaines	pagastā,	Olaines	novadā	(adrese:	“Vizbule	122”,	Jāņupe,	Olaines	pag.,	
Olaines	nov.),	kadastra	apzīmējums	80800210674,	0,0665	ha	platībā	 
(kadastra numurs 80800210674). Izsoles sākumcena – 2200,00 eiro.  
Izsoles solis – 100,00 eiro. Drošības nauda – 220,00 eiro. Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Samaksas kārtība – 
viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro. 
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 5. novembrī plkst. 12.00. 
Izsole notiks 2020. gada 10. novembrī plkst. 11.30 Olaines novada pašvaldības 
telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā;

•	 zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Atlantika” Nr. 208,	Jāņupē,	
Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 80800201276,  
0,0733	ha	platībā	(kadastra	numurs	80800201276).	Izsoles	sākumcena	–	 
2400,00 eiro. Izsoles solis – 100,00 eiro. Drošības nauda – 240,00 eiro. 
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.  
Izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 
2020. gada 5. novembrī plkst. 12.00. Izsole notiks 2020. gada 10. novembrī  
plkst. 13.30 Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē,  
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā;

•	 dzīvokli Gaismas ielā 4-32, Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines 
novadā	(dzīvokļa	sastāvs:	vienistabas	dzīvoklis,	kopējā	platība	–	36,10	kv.	m,	
kopīpašuma	domājamās	daļas	no	daudzdzīvokļu	mājas	–	3254/26657).	Kadastra	
numurs 80809001153. Izsoles sākumcena – 9000,00 eiro.  
Izsoles solis – 200,00 eiro. Drošības nauda – 900,00 eiro. Izsoles reģistrācijas 
maksa – 30,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. 
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 5. novembrī plkst. 12.00. 
Izsole notiks 2020. gada 10. novembrī plkst. 14.30 Olaines novada pašvaldības 
telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā;

•	 dzīvokli “Birznieki 2”-17 Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā 
(dzīvokļa	sastāvs:	vienistabas	dzīvoklis,	kopējā	platība	–	30,00	kv.	m,	
kopīpašuma	domājamās	daļas	no	daudzdzīvokļu	mājas	un	zemes	–	300/8172).	
Kadastra numurs 80809001173. Izsoles sākumcena – 5300,00 eiro.  
Izsoles solis – 200,00 eiro. Drošības nauda – 530,00 eiro. Izsoles reģistrācijas 
maksa – 30,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. 
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 5. novembrī plkst. 12.00. 
Izsole notiks 2020. gada 10. novembrī plkst. 14.00 Olaines novada pašvaldības 
telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

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

SIA “Zeiferti” laika posmā no  
2018. gada 18. novembra 

līdz	2020.	gada	septembrim	Eiropas	
Savienības	(ES)	Kohēzijas	fonda	(KF)	
projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Jaunolaines lielciemā, III kārta”  
(Nr.	5.3.1.0/17/I/009)	ietvaros	ir	veikusi	
centralizētās ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu izbūvi Jaunolaines 
lielciema individuālās apbūves teritorijās 
no Imantu ielas līdz Austrumu ielai. 
Projekta realizācija ir pilnībā pabeigta, 
un projekta teritorijā dzīvojošajiem 
iedzīvotājiem	ir	iespēja	saņemt	
centralizētos ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumus.

Saskaņā	ar	projekta	ieceri	plānots,	ka	
līdz 2022. gada beigām izbūvētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 
pieslēgsies 300 individuālās mājas, 
nodrošinot centralizēto ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu 
vismaz 293 iedzīvotājiem. Laika posmā 
no 2020. gada februāra līdz septembrim 
SIA “Zeiferti” ar projekta teritorijā 
esošo individuālo māju īpašniekiem ir 
noslēgusi 104 līgumus par centralizētu 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanu.
Ņemot vērā ziemas sezonas tuvošanos, 
atgādinām individuālo māju 
īpašniekiem, ka ūdensapgādes un 
kanalizācijas pieslēguma izbūvi sava 
īpašuma	teritorijā	par	saviem	līdzekļiem	
organizē pats nekustamā īpašuma 
īpašnieks. Lai pieslēgtos izbūvētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ir 
jāveic sagatavošanās darbi, tai skaitā:
•	 jāpieprasa	SIA	“Zeiferti”		tehniskie	

noteikumi ūdensapgādes un 
kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai;

•	 saskaņā	ar	SIA	“Zeiferti”	izsniegtajiem	
tehniskajiem	noteikumiem	jāizbūvē	
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkli sava īpašuma teritorijā līdz 
savienojuma vietai ar SIA “Zeiferti” 
tīkliem;

•	 jānoslēdz	līgums	ar	SIA	“Zeiferti”	par	
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu.

Ja ir jautājumi par darbu norises kārtību, 
aicinām sazināties ar SIA “Zeiferti” 
pārstāvi Viesturu Liepu (tālr. 26411988).

Projekta	realizācija	tiek	finansēta	no	 
ES	KF	līdzfinansējuma	un	Olaines	novada	
pašvaldības	ieguldītajiem	līdzekļiem	 
SIA “Zeiferti” pamatkapitālā.
2018. gada 15. martā starp SIA 
“Zeiferti”	un	VA	“Centrālā	finanšu	
un līgumu aģentūra” tika noslēgts 
civiltiesiskais	līgums	par	ES	KF	projekta	
“Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines 
lielciemā,	III	kārta”	(Nr.	5.3.1.0/17/I/009)	
realizāciju. Projekta īstenošanas kopējās 
izmaksas (bez PVN) ir 2 887 114 eiro, tai 
skaitā	piešķirtais	ES	KF	līdzfinansējums	
935 022 eiro.
Projekta realizācijas laikā Jaunolaines 
lielciema individuālās apbūves teritorijās 
no Imantu ielas līdz Austrumu ielai tika 
izbūvētas šādas komunikācijas: 
•	 pašteces	kanalizācijas	tīkli	–	L	8746	m;
•	 vakuuma	kanalizācijas	tīkli	–	L	9406	m;
•	 vakuuma	kanalizācijas	sūknētavu	 

tīkli – 2 gab.;
•	 spiediena	kanalizācijas	tīkli	–	 

L 2855 m;
•	 kanalizācijas	sūkņu	stacijas	–	2	gab.;
•	 maģistrālie	un	sadalošie	

ūdensapgādes tīkli – L 13 276 m.

Projekta mērķis ir nodrošināt 
iedzīvotājiem pieejamību sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
izmantošanai, tostarp uzlabot 
pakalpojumu kvalitāti, nodrošināt 
kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot 
vides	piesārņojumu	un	ūdenstilpņu	
eitrofikāciju,	un	veicināt	ES	direktīvu	
prasību izpildi ūdenssaimniecības  
jomā. 

V. Liepa,
SIA “Zeiferti” valdes loceklis

Jaunolaines lielciema Lubaušu 
iedzīvotājiem nodrošināta 

iespēja saņemt centralizētos 
ūdenssaimniecības pakalpojumus 
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KAD KAS KUR
KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

10.10. plkst. 16.00
EDK	“Oriental	Flowers”	10 gadu	jubilejas	koncerts	 
“Zelta dzimšanas diena 10”

Olaines Kultūras namā

14.10. plkst. 18.00
Pasākums	Dzejas	dienu	izskaņai	“Ziedi	un	dzeja	tavai	dvēselei”	 
un sarunas pie tematiskās dzejas grāmatu izstādes

Olaines bibliotēkā

14.10. plkst. 18.30 Leļļu	teātra	izrāde	“Naksitrallīši”	(ieejas	maksa	–	2	eiro) Jaunolaines Kultūras namā

17.10. plkst. 17.00 SVA	“Undīne”	20	gadu	jubilejas	koncerts	“Mīlestības	krāšņais	koks” Olaines Kultūras namā

22.10. plkst. 18.00
Tikšanās ar uztura speciālisti, grāmatas  
“Ar uzturu uz Tu” autori Alisi Kindzuli

Jaunolaines bibliotēkā

24.10. plkst. 14.00
plkst. 18.00

Bardu	un	mazākumtautību	kolektīvu	koncerts	“Rudens	kaleidoskops”	
Svinīgais biedrības “Klubs Gamma” jubilejas pasākums

Olaines Kultūras namā

31.10. plkst. 20.00 Rudens	balle	ar	grupu	“Daisy	Trio”	(ieejas	maksa	–	3	eiro) Jaunolaines Kultūras namā

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRA AKTIVITĀTES

20.10. plkst. 18.00
Saruna ar rokdarbnieci Kristīni Černooku  
par rotu darināšanas iespējām un iespēju organizēt kursus

Pieaugušo izglītības centra telpās

Divas	reizes	nedēļā	
plkst. 18.00–19.30

Angļu	valodas	kursi	iesācējiem
(pieteikšanās pa tālr. 29192247, 25877788)

Pieaugušo izglītības centra telpās

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
01.10. Olaines	Dubultspēļu	vakara	līga	badmintonā,	1. posms Jaunolaines Sporta namā

03.10. plkst. 11.00 Olaines novada čempionāts zolītē, 1. kārta Olaines Sporta namā

08.10. Olaines	Vienspēļu	vakara	līga	badmintonā,	1. posms Jaunolaines Sporta namā

10.10. Šaha	turnīra	4. posms	un	šaha	turnīrs	bērniem Olaines Sporta namā

15.10. Olaines	Dubultspēļu	vakara	līga	badmintonā,	2. posms Jaunolaines Sporta namā

17.10. Galda teniss, 1. kārta Olaines Sporta namā

22.10. Olaines	Vienspēļu	vakara	līga	badmintonā,	2. posms Jaunolaines Sporta namā

29.10. Olaines	Dubultspēļu	vakara	līga	badmintonā,	3. posms Jaunolaines Sporta namā

31.10. Brīvās	cīņas	turnīrs Jaunolaines Sporta namā

OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA AKTIVITĀTES
Ekskursijas	pa	Olaines	Vēstures	un	mākslas	muzeja	ekspozīcijām	gida	
vadībā (ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot pa tālr. 27463333)

Olaines Vēstures un mākslas muzejā 
Jelgavas ielā 9

Līdz 02.10. Muzejpedagoģiskās nodarbības, veltītas rudens saulgriežiem  
(ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot pa tālr. 20172030)

Olaines Vēstures un mākslas muzejā 
Jelgavas ielā 9

04.10. plkst. 11.00
Ekskursija	uz	Olaines	kūdras	rūpnīcu	 
(ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot pa tālr. 22057669)

Pulcēšanās pie Olaines Vēstures un 
mākslas muzeja Jelgavas ielā 9

05.10.–30.11.
“Ceļojums	laikā,	1919”	 
(ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot pa tālr. 20172030)

Pirmā	pasaules	kara	vēstures	izziņas	
maršrutā Jelgavas ielā 5

11.10. plkst. 
12.00–16.00

Radošā	svētdiena	“Krāsainās	smiltis”	 
(ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot pa tālr. 20172030)

Olaines Vēstures un mākslas muzejā 
Jelgavas ielā 9

Līdz 29.10. Pētera	Džigura	grafikas	darbu	izstāde
Olaines Vēstures un mākslas muzejā 
Jelgavas ielā 9

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

Apmeklētājus aicinām būt sociāli atbildīgiem un ieturēt distanci no citiem apmeklētājiem,  
kā arī ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19!

Sirsnīgi sveicam septembrī 
dzimušos novada jubilārus! 

Esiet mūžam jauni ar smaidu 
par nodzīvotajiem gadiem!

2020. gada augustā laulību 
noslēguši 14 pāri. Zelta kāzu 
jubileju atzīmēja 4 pāri.

Svarīgākais dzīvē ir cilvēki un 
attiecības ar viņiem. Sviniet 
kopābūšanu ar draugiem un 
ģimeni. Sveicam mūsu stiprās 
un jaunās ğimenes!

2020. gada augustā 
piedzimuši pieci puisīši un 
četras meitenītes. 

Lai gaiša un priecīga 
pasaule ap jums! Sveicam 
jaunos vecākus ar bērniņa 
ienākšanu ğimenē!

Mirušās personas, kuru miršanas 
fakts reģistrēts Olaines novada 
Dzimtsarakstu	nodaļā.

Pasākumi Olaines novadā oktobrī

Olaines novada pašvaldības informatīvais izdevums "Olaines domes vēstis". Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 5000. Bezmaksas. 
Iespiests:	"Poligrāfijas	grupa	Mūkusala".	Foto:	Miervaldis	Šteinbergs	un	Olaines	novada	pašvaldības	foto	arhīvs.	
Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 27838129.

2020. gada augustā 
mūžībā aizgājuši
(uzvārds, vārds, 
dzimšanas datums)

Dorožka Ārija – 13.11.1949.
Feoktistovs Aleksandrs – 
10.06.1943.
Kalniņa	Kristīne	–	25.09.1970.
Košeļenko	Vladislavs	–	14.04.1982.
Kurbatovs Nikolajs – 22.08.1942.
Kurma	Jevgeņija	–	19.05.1930.
Malaševiča Leonora – 19.03.1929.
Mamedova Ņina – 06.03.1926.
Pavlovičs Jānis – 14.09.1944.
Polne	Eiženija	–	17.02.1932.
Rusmane	Dzidra	–	25.05.1928.
Skuja Dzidra – 08.03.1944.
Sprudzane	Jeļena	–	07.01.1973.
Stalta Milda – 02.06.1926.
Stūrīte	Regīna	–	03.06.1937.
Timofejeva	Kapitoļina	–	03.11.1935.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Lai novērstu Covid-19 izplatības risku, šogad netiks rīkots 
Jaundzimušo svinīgās sveikšanas pasākums.
Olaines novada pašvaldība aicina ierasties Olaines novada 
Dzimtsarakstu	nodaļā	(Zemgales	ielā	33,	Olainē,	Olaines	novadā,	
106.	kab.)	pieņemšanas	laikos	vecākus,	kuru	bērni	ir	dzimuši	
laikā no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 31. decembrim 
un kuru bērnu pirmreizējā deklarētā dzīvesvieta uz šo brīdi ir 
Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, dāvanu 
komplekta	"Laimes	mātes	vērdiņš"	saņemšanai.	Līdzi	jāņem	
personu apliecinošs dokuments.
Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāju 
pieņemšanas laiki: 
pirmdienās plkst. 13.00–19.00; otrdienās plkst. 8.00–12.00; 
trešdienās plkst. 8.00–12.00; ceturtdienās plkst. 13.00–16.30; 
piektdienās plkst. 8.00–12.00. Tālr. 67146018, mob. tālr. 26174613.


