
Svētdien, 21. augustā, jau otro 
gadu pēc kārtas Olainē norisi-
nājās vērienīgie "Latvijas Velo 
svētki", kuros tika apbalvoti re-
zultatīvākie un atraktīvākie ri-
teņbraukšanas profesionāļi un šī 
sporta veida entuziasti dažādās 

vecuma grupās, tostarp arī ģime-
nes un bērni, ne tikai no Latvijas, 
bet arī no kaimiņvalstīm Lietu-
vas un Igaunijas. Paralēli sacen-
sībām Velo svētku dalībnieki 
visas dienas garumā baudīja arī 
plašu svētku izklaides program-
mu, pavadot saulaino svētdienu 
pozitīvi uzlādējošā gaisotnē.

Kā pirmā sacensību distance jau 
plkst. 9.30 tika atklāts 0,5–1 km 

garais Bērnu brauciens, kas pul-
cēja teju 200 aktīvākos stūrētājus 
no visas Latvijas vecumā līdz 12 
gadiem. Īsi pēc tam, plkst. 10.30, 
tika dots starts izaicinājumiem 
bagātajai MTB distancei 42 km 
garumā, kurā uzvaras laurus plū-

ca "ZZK Cēsis" komandas spor-
tists Arnis Pētersons, uzreiz aiz 
sevis atstājot Igaunijas sportistu, 
komandas "Redbike" pārstāvi 
Erki Putsepu (Erki Pütsep), un 
savu komandas biedru Mārtiņu 
Blūmu. Sieviešu kategorijā pār-
liecinoši ātrākā bija pašmāju ve-
lobraucēja Katrīna Jaunslaviete 
("Ebike Machine").

No sirds sveicam 
jus Zinibu diena!

Šoruden Olainē jau trešo gadu notiks par tradīciju kļuvušais 
"Dzērveņu festivāls", kura laikā tā apmeklētāji tiks priecēti 
ar tradicionālajām aktivitātēm un jauniem pārsteigumiem. 

ŠOGAD FESTIVĀLS NOTIKS 
17. UN 18. SEPTEMBRĪ OLAINES 
MEŽAPARKĀ.
Plašāka informācija par festivālu pieejama www.olaine.lv un 
www.olaineskultura.lv. Ieeja pasākumos bez maksas. 
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Ārija Spuņģe ir Olaines Vēstu-
res un mākslas muzeja direktore 
jau vairāk nekā 20 gadus, mu-
zeja veidotāja kopš tā pastāvē-
šanas pirmās dienas. Uzklausot 
Ārijas kundzes stāstu par viņas 
dzīvi Olainē kopš 1960. gada, 
jāsecina, ka enerģiska un dzī-
ves daudzveidībā ieinteresēta 
cilvēka mūžā var paspēt to, ko 
cits nespētu izdzīvot i trīs mūžu 
garumā. Muzeja veidošana un 
vadīšana, aktīva dalība korī un 
citos kultūras dzīves procesos, 
darbs keramiķa arodā, piedalīša-
nās amatnieku izstādēs un bērnu 
keramikas pulciņa vadība – tas 
viss Ārijas Spuņģes dzīvē vei-
dojies un attīstījies paralēli. No 
2010. gada Ārijas kundze vada 
Olaines novada senioru biedrību 
"Liepas", viņas telefons mūsu 
sarunas laikā zvana teju nepār-
traukti. Pēc intervijas laikraks-
tam rindā jau gaida nākamā – 
LTV raidījumam "Ielas garumā".

Kam radās ideja par Olaines 
muzeju, un kā tas tapa?
Olaines muzeja dibināšanu rosi-
nāja kādreizējais Olaines domes 
priekšsēdētājs Ojārs Kienkass 
– viņš mani uzrunāja un iedro-
šināja šo darbu uzņemties. Alga 
arī tiem laikiem bija neliela – 40 
lati mēnesī, taču es piekritu, jo 
iepriekšējais darba posms bija 
noslēdzies un šis man šķita gana 
interesants izaicinājums. Tāds 
tas arī bija. Muzeju sākām bū-
vēt pilnībā no nulles, pašvaldība 
bija piešķīrusi telpas, kur bija 
vajadzīgs pamatīgs remonts, to 
arī pašu spēkiem organizējām. 
Muzeja veidošanas sākums datē-
jams ar 1995. gada 22. novem-
bri, bet jau nākamā gada 30. ap-
rīlī atklājām pirmo izstādi – tie 
bija Olaines novada amatnieku 
un mākslinieku darbi. 

Kur ņēmāt pirmos eksponā-
tus?
Pirmos 200 eksponātus saņē-
mām no Olaines ķīmisko reaktī-
vu rūpnīcas "Biolar". Organizē-
jām arī ekspedīcijas pa Olaines 
novadu, lai muzeja krājumu 
papildinātu ar senām fotogrāfi-
jām, rakstītiem materiāliem un 
priekšmetiem. Oficiālā muzeja 
atklāšana notika 1997. gada 14. 
februārī, kad pilsēta atzīmēja 30 
gadu jubileju. Tad atklājām pa-
stāvīgo muzeja vēstures ekspo-
zīciju un arī mākslas darbu izstā-
di. Sākums, protams, saistās ar 
daudzām tehniskām ķibelēm un 
jautājumiem, piemēram, pirma-
jos darbības gados muzejs nebija 
apkurināms, un ziemas mēnešos 
te pamatīgi salām. Sākotnēji 
muzeja vajadzībām varējām iz-
mantot divas zāles, viena vēlāk 
pārtapa par laulību zāli. 

Kādā virzienā Olaines muzejs 
varētu attīstīties, lai piesaistītu 

vairāk apmeklētāju, arī ārval-
stu tūristus?
Mana lielākā iecere, kura nav 
piepildījusies, bija Latvijas pur-
va muzeja izveide Olainē, lai in-
teraktīvi parādītu purva veidoša-
nos, floru un faunu, dzīvi purvā, 
kūdru kā Latvijai ļoti nozīmīgu 
izejvielu. Jau tika izstrādāta šāda 
muzeja vīzija – tas būtu nacio-
nālā mēroga muzejs, domāju, ar 
potenciālu veicināt tūrisma plūs-
mu uz Olaini. 
Šobrīd muzeja darbinieki ir uz-
krājuši zināmu pieredzi muzeja 
darbā, muzejs attīstās, organizē 
izglītojošus pasākumus, pārvei-
do, uzlabo un veido jaunas eks-
pozīcijas. Jāsaka, ka muzejam 
piemērotas – gaišas un plašas 
telpas ar augstiem griestiem – 
ir bijis un paliek mans lielākais 
sapnis un novēlējums Olaines 
muzejam nākotnē.

Kūdras apguve ir bijis viens 
no būtiskajiem posmiem Olai-
nes tapšanā. Kas vēl ir lielākie 
pagrieziena punkti Olaines 
vēsturē?
Manuprāt, ir trīs nozīmīgi attīs-
tības posmi. Pirmkārt, lielceļa 
Rīga–Jelgava veidošanās par 
tirdzniecības un pasta ceļu, un 
rosība, kas aizsākās šī ceļa ma-
lās. Tās bija gan zemnieku saim-
niecības, gan krogi, kuros atpū-
tās ceļinieki un viņu zirgi. Kā 
teikts Olaines vēsturei veltītajā 
Valdas Vilītes grāmatā "Olaines 
pagasts. Ceļojums no Žagarkro-
ga līdz Šulca un Bluku krogam", 
mūsu pagasts kā administratīvi 
teritoriāla vienība pirmo reizi 
minēts kādā Rīgas rātes sēdes 
protokolā 1604. gadā. Pagasts 
gan tolaik minēts tā senākajā 
vārdā – Skadiņi, bet apzīmējums 
"Olaines zemnieki" parādās 17. 
gadsimta vidū. Mūsu pagasta se-
nākā vēsture dīvainā kārtā sais-
tās ar vietu, ko šodien pazīstam 
kā Jaunolaini. Protams, šī vieta 
ir bijusi apdzīvota vēl ilgi pirms 
tam – dažādas liecības par to ro-
damas kopš 12. gadsimta.
Otrais nozīmīgais posms bija 
kūdras ieguve un pārstrāde in-
dustriālā apjomā, kas galveno-
kārt saistās ar Ulmaņa laikiem. 
Tad Olainē sākās pirmo mājokļu 
būve strādniekiem. Starp citu, 
līdz 1945. gadam Olainē atradās 
vācu karagūstekņu nometne. 
Trešais zīmīgais posms aizsākās 
pēc Latvijas neatkarības zaudē-
šanas – ķīmiskās rūpniecības un 
ķīmijas kā nozares attīstība. Tas, 
ka kāds piecdesmitajos gados 
Maskavā ielika pirkstu kartē un 
pieņēma lēmumu PSRS mēroga 
ķīmijas rūpniecības milžus bū-
vēt tieši šeit, nozīmēja darbavie-
tas, mājokļu būvi, faktiski, tādas 
Olaines tapšanu, kādu mēs to 
pazīstam šodien. Iespējams, at-
kal liela nozīme bija tieši Rīgas–
Jelgavas šosejai, kam ir labi sa-

vienojumi ar citām maģistrālēm. 
Tāpēc muzejā mums īpaša vieta 
ir atvēlēta senai kartei, kas attēlo 
šo lielceļu ar visām tam piegulo-
šajām saimniecībām, baznīcām, 
krogiem 17. gadsimtā.

Kā jūs pati kļuvāt par olainie-
ti?
Es uz Olaini 1960. gada beigās 
atbraucu no Tukuma, pēc vidus-
skolas beigšanas. Pēc kalnainā 
Tukuma bija grūti pierast pie šīs 
vietas līdzenuma. Mani vecāki 
bija pārnākuši uz dzīvi Olainē, 

jo tēvs pēc atgriešanās no izsūtī-
juma sāka strādāt Olaines kūdras 
fabrikā. Pirmo istabiņu piešķīra 
koka barakās, kuras nu jau izzu-
dušas, to vietā nākušas ķieģeļu 
"barakas" un daudzstāvu dzī-
vojamās ēkas. Tajā laikā Olainē 
iebrauca ļoti daudz cilvēku, bija 
vajadzīgas darbarokas jaunajās 
rūpnīcās, un īsā laikā iedzīvotāju 
skaits sasniedza pilsētas statu-
sam vajadzīgos septiņus tūksto-
šus cilvēku. Līdz 1967. gadam 
Olaine bija pilsētciemats. 
Ar Olaini saistās mani studiju 
gadi, tajā laikā studēju Politeh-
niskā institūta [tagad – RTU, 
aut.] Ķīmijas fakultātē, kur 
mācījos Keramikas tehnoloģi-
jas specialitātē. Paralēli uzsāku 
darba gaitas Mākslas keramikas 
darbnīcā Rīgā, Maskavas ielā, 

vēlāk turpināju Ķīmijas fakul-
tātē, kur kopumā nostrādāju 
aptuveni 30 gadus. Ar keramiķa 
arodu saikne ir saglabājusies līdz 
šodienai. Kopš 1979. gada esmu 
tautas daiļamata meistare, bet 
2003. gadā Amatniecības kame-

rā ieguvu keramiķa amata meis-
tara diplomu.
Īpašs posms manā dzīvē bija 19 
gadi Olaines bērnu keramikas 
pulciņa "Rūķīši" vadībā. Pulciņu 
sāku vadīt 1987. gadā, savulaik 
tas bija ļoti populārs – pie manis 
vienubrīd nāca pat 50 bērni, bija 

jāveido vairākas grupas. Pati 
piedalījos amatniecības izstādēs. 
Realizējām vienu no manām 
idejām – organizējām vairākas 
olimpiādes Rīgas rajona veido-
šanas pulciņu dalībniekiem. Tas 
bija ļoti piesātināts laiks, jo visu 
šo laiku dziedāju tolaik labākajā 
sieviešu korī "Dzintars", ar kori 
piedalījos trīspadsmit starptau-
tiskajos konkursos un festivālos 
ārvalstīs, no kurienes vienmēr 
atgriezāmies ar diplomiem.

Ja Olainē ierodas tūristi, ku-
rus interesē šīs vietas vēsture 
– ko jūs viņiem rādītu kā zī-
mīgākos objektus?
Es ik gadu vadu šāda veida eks-
kursijas. Parasti tās sākas ar t. s. 
Vidzemes–Kurzemes robežstabu 
apskati. Šie 2004. gadā restaurē-

tie stabi savulaik atdalīja Kur-
zemes un Vidzemes guberņas. 
Iepretī robežstabiem pie Misas 
upes senos laikos atradās Šulca 
krogs, kur vēsturiski bija pasta 
stacija un zirgu maiņas punkts. 
1782. gadā pēc Katrīnas II rī-
kojuma par robežpunktu izveidi 
Šulca krogā pie Misas upes tika 
ierīkots muitas punkts un robe-
žas kordons. Ļoti dzīvīga vieta, 
kur apgrozījās tirgotāji, ceļotāji. 
Krogs bija īpaši slavens ar to, ka 
pa ceļam no Jelgavas uz Maska-
vu te nakšņoja Krievijas ķeiza-
riene Anna Joanovna.
Nākamā pieturas vieta – unikā-
lais Uzvaras līdums, kur Ulmaņa 
laikā nosusinātā purvā tika uz-
būvētas 16 paraugsaimniecības 
latviešu strēlnieku ģimenēm. 
1936. gada septembrī Kārlis 
Ulmanis te lika pamatakmeni 
pirmajai ēkai – "Līdumniekiem" 
– un nodēvēja šo vietu par Uz-
varas līdumu. Tad dodamies uz 
Pēterniekiem, kur 19. gadsimta 
nogalē Pētermuižā saimniekoja 
profesors, agronomijas zinātņu 
doktors Johans Karls Voldemārs 
fon Knierims – Rīgas Politehnis-
kā institūta direktors. Pētermui-
žā institūta studenti teorētiskās 
zināšanas varēja pārbaudīt prak-
sē īpaši veidotā lauksaimniecī-
bas izmēģinājumu stacijā. Ap-
skatām seno Pēternieku pagast-
namu, skolu, katoļu baznīcu, un 
apstājamies pie Olaines muižas 
vietas Rīgas–Jelgavas šosejas 
malā. Muižas nams gan diemžēl 
nav saglabājies, bet par to liecina 
skaistā koku aleja.
Tālāk ceļojam uz Jaunolaini, 
kas vēsturiski bija mūsu pagas-
ta centrs – te noteikti jāredz tā 
sauktā Teodora Zeiferta skola un 
18. gadsimta vidū būvētā Sv. Eli-
zabetes baznīca. Ja kāds ekskur-
sants vēlas, varam apskatīt arī 
pagājušā gadsimta otrajā pusē 
tapušo ķīmijas rūpniecības kom-
pleksu, kur daļa rūpnīcu sekmīgi 
strādā vēl šodien.

Skaists atskats Olaines vēstu-
rē. Ko vēlat novadam, tā lielo 
jubileju sagaidot?
Katram Olaine nozīmē ko citu – 
man tā nozīmē pagātni, tagadni 
un nākotni. Šeit ir manas mājas, 
šeit izauguši un izglītojušies 
mani divi dēli, šeit esmu atradusi 
sirdij tīkamu darbu un izmanto-
jusi iespēju izpausties dažādos 
veidos – mākslā un dziesmā. Šo 
daudzo gadu laikā, kopš atbrau-
cu uz Olaini, pilsēta ir ļoti izmai-
nījusies, kļuvusi pievilcīgāka, 
zaļāka, tā nemitīgi attīstās un 
kļūst modernāka.
Novēlu visiem iedzīvotājiem 
mūsu pilsētu vienmēr turēt godā 
un cieņā, lepoties ar tās izaugsmi 
un pozitīvajām pārmaiņām! Ar 
labiem darbiem un labu vārdu 
veidosim jauku apkārtējo pasau-
li!

OLAINES TAPŠANAS STĀSTS – NO 17. GADSIMTA 
"SKADIŅIEM" LĪDZ MŪSDIENU PILSĒTAI

"1936. gada septembrī Kārlis Ulmanis te lika 
pamatakmeni pirmajai ēkai – "Līdumniekiem" – 
un nodēvēja šo vietu par Uzvaras līdumu".
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Aktīvi gatavojoties Olaines 
pilsētas 50. dzimšanas die-

nai veltītiem pasākumiem, kas 
notiks visa nākamā gada ga-
rumā, Olainē un novadā divas 
dienas rosījās filmēšanas gru-
pa no raidījumu cikla "Ielas 
garumā". Raidījumā redzēsim 
intervijas ar olainiešiem, kuri 
aktīvi darbojušies laikā, kad ta-
pusi mūsu pilsēta, kā arī Olai-
nes Vēstures un mākslas muzeja 
speciālistu pavadībā būs redza-
mas Olaines un tās novada vēs-
turiskās vietas. Pārdomās un ie-
spaidos dalīsies jaunās paaudzes 
olainieši, kas tagad šeit dzīvo un 
Olaini sauc par savām mājām. 
Raidījuma ētera laiks paredzēts 
janvārī/februārī. 
   

Sagaidot Olaines 50. gada-
dienu, Olaines Jauniešu 

centrā "Popkorns" no 2016. 
gada aprīļa līdz septembrim 
tiek īstenots projekts "Radi! 
Dari! Spēlē!". Projekta ietvaros 
Jauniešu centra ārsienas iegu-
vušas krāšņu izskatu. Jauniešu 
idejas reālās lielformāta gleznās 
pārvērta Zanda Remerte. Par 
krāsām sienu noklāšanai liels 
paldies jāsaka SIA "Olaines ķī-
miskā rūpnīca Biolars".

Lai parādītu, kādas ir jauniešu 
ikdienas un ne ikdienas gai-

tas Olainē un to, cik viņu intere-
ses ir dažādas un kādas iespējas 

ir tās realizēt, ir uzņemta īsfilma 
"Olaine jauniešu acīm". Īsfil-
mas veidošanā piedalījās vairāk 
nekā 20 jaunieši. Īpašs paldies 
jāsaka Andrim Krūmiņam, kurš 
idejas realizācijā ieguldīja mil-
zīgu darbu. Filmas prezentācija 
notika Starptautiskajā Jaunatnes 
dienā 12. augustā, bet to būs ie-
spējams redzēt arī Olaines nova-

da Jauniešu dienā, 27. augustā, 
OJC "Popkorns" no plkst. 17.00 
līdz 20.00.

Jauniešu dienas ietvaros tiks 
veidots video apsveikums 

Olainei 50. jubilejā. 27. augustā 
no plkst. 16.00 līdz 17.00 Meža
parkā pie īpašas izkārtnes jeb-
kuram interesentam būs iespēja 

izteikt savu vēlējumu. Turklāt no 
plkst. 15.00 līdz 19.00 būs iespē-
ja pārbaudīt savas zināšanas par 
Olaini, spēlējot jauniešu veidoto 
lielformāta spēli.

Projekts īstenots Izglītības un zi-
nātnes ministrijas Jaunatnes po-
litikas valsts programmas 2016. 
gadam valsts budžeta finansēju-
ma ietvaros.

No šodienas arī mūsu pilsē-
ta var lepoties ar īpaši tai 

sarakstītu dziesmu. Tās auto-
ri – novadnieks Atis Auzāns 
un Ieva Sircova – skanīgi sa-
vijuši vārdus, ko vēlētos teikt 
mēs katrs, kurš mīlam šo pil-
sētu un jūtamies tai piederīgi.  
Dziesmas prezentācija no-
tiks 17.–18. septembrī, Dzēr   -
ve ņu festivālā.
Dziesmai ir divas ritma versi-
jas, ātrā un lēnā, lai to varētu 
izmantot dažādos pasākumos.
Jau šobrīd dziesmu, kuru 
iedzie dājis Atis Auzāns kopā 
ar mazo Kati Čižiku no bērnu 
vokālā ansambļa "Olaines Cā-
līši" un popgrupas "Domino", 
kā arī jauno dziedātāju Vik-
toriju Jansoni, varat dzirdēt 
Olaines novada pašvaldības 
mājas lapā www.olaine.lv un 
sociālajos kontos. 

Aicinām visus noklausīties, 
izjust un iedzīvināt dziesmu, 
kā arī iesūtīt mums savas ide-
jas par to, kā kopā svinēt pil-
sētas dzimšanas dienu! 

Arī 90 km garās Sporta šosejas 
distances ietvaros risinājās sīva 
cīņa par vietu uz goda pjedes-
tāla, taču finiša taisnē kā ātrākie 
iebrauca "Rietumu – Delfin" 
komandas pārstāvji ar Andri Vo-
sekalnu priekšgalā, kurš izcīnīja 
godpilno pirmo vietu, savukārt 
viņa komandas biedri Emīls Lie-
piņš un Deins Kaņepājs attiecī-
gi ieguva otro un trešo pozīciju. 
Dienas otrajā pusē uz starta līni-
jas pulcējās plaši iecienītās Tau-
tas šosejas distances dalībnieki, 
starp kuriem labākais izrādījās 
"Sportlife.lv" komandas brau-

cējs Jānis Rubiks. Visbeidzot, 
kā pēdējā tika atklāta saliedējošā 
Ģimeņu distance, kuras dalīb-
nieki veica krāšņu parādes brau-
cienu 6 km garumā, demons-
trējot komandas vienotību un 
sacenšoties par vērtīgām balvām 
12 dažādās kategorijās.

"Olaine ir ģimenēm un bērniem 
draudzīga pilsēta, kurā iedzī-
votāji arvien vairāk pievēršas 
aktīvajam dzīvesveidam un lab-
prāt par atpūtas veidu izvēlas 
riteņbraukšanu, tāpēc ir tikai li-
kumsakarīgi organizēt lielākus 
un mazākus pasākumus arī šajā 
sporta veidā. Prieks, ka "Latvijas 

Velo svētki" Olainē ir viens no 
tiem pasākumiem, kurā ģime-
nes var pavadīt laiku kopā, aktī-
vi sportojot, un tā ir arī iespēja 

nopietniem sportistiem aplieci-
nāt savas spējas. Vēlamies, lai 
olainieši aktīvi un atraktīvi ņem 
dalību šajos svētkos un izbauda 
riteņbraukšanas prieku arī turp-

mākos gadus!" komentē Olaines 
novada domes priekšsēdētājs 
Andris Bergs.
Paralēli velomaratonam pasāku-
ma norises vietā apmeklētājiem 
visas dienas garumā tika piedā-
vātas arī dažādas aizraujošas iz-
klaides aktivitātes – atraktīvi pa-
sākuma vadītāji un DJ, "Olain-
farm" pozitīvo emociju foto stū-
rītis, degustācijas, izbraukumu 
tirdzniecības stendi un virkne 
citu aizraujošu piedāvājumu kā 
lieliem, tā arī maziem. Būtis-
ki, ka, rūpējoties par sacensību 
dalībnieku labsajūtu, vairākos 
trases punktos tika nodrošināts 
slāpes remdējošais dabīgais mi-

nerālūdens "Venden", savukārt 
braucamrīku tehnisko stāvokli 
rūpīgi uzraudzīja velosipēdu ser-
viss "Fans".
"Latvijas Velo svētkus" Olai-
nē organizēja sporta pasākumu 
aģentūra "Alpha Baltic Sport" 
sadarbībā ar Olaines novada paš-
valdību un Latvijas Riteņbrauk-
šanas federāciju. Pasākumu un 
sportiski aktīvu dzīvesveidu 
atbalstīja AS "Olainfarm". Ko-
pējais sacensību naudas balvu 
fonds pārsniedza 3000 EUR.

Daiga Zīmele,
SIA "Alpha Baltic" sabiedrisko 
attiecību projektu vadītāja

OLAINE GATAVOJAS DZIMŠANAS DIENAI

MŪSU SPORTISTI IZCĪNA GODALGAS SKEITBORDA 
SLALOMA PASAULES ČEMPIONĀTĀ

No 5. līdz 7. augustam Latvijā norisinājās Pasaules čempionāts 
skeitborda slalomā, kurā godalgotus titulus izcīnīja arī Olaines 
skeitborda kluba pārstāvji Jānis Kuzmins un Artūrs Liskovs. 
Jānis Kuzmins ir vairākkārtējs Eiropas un pasaules čempions 
skeitborda slalomā profesionāļu grupā, savukārt 
Artūrs Liskovs jau septiņus gadus ir Kuzmina audzēknis, 
kurš šogad vēl startē amatieru grupā.
Milzu slaloma disciplīnā amatieru grupā Artūrs Liskovs izcīnīja 
pirmo vietu, savukārt Jānis Kuzmins profesionāļu grupā pēc sīvas 
cīņas izcīnīja otro vietu. Speciālajā slaloma disciplīnā Artūrs 
izcīnīja pirmo vietu, bet Jānis profesionāļu grupā – trešo vietu. 
Līnijslaloma disciplīnā Artūrs un Jānis katrs savā grupā izcīnīja 
otro vietu. 
Kopvērtējumā par pasaules čempionu 2016. gadā amatieru 
grupā ir kļuvis Artūrs Liskovs, bet Jānis Kuzmins 
profesionāļu grupā ir ieguvis bronzas godalgu.

Sveicam mūsu sportistus ar lieliskajiem panākumiem!

i

 Turpinājums no 1. lpp. 

OLAINES DZIESMA
Bērzi Mežparkā šūpo rāmi,
Bērni čalo un dej,
Un sliežu sirmās stīgas tāli
Ved mūs mājup un smej.
Lielo namu tūkstoš acu 
liesmas
Mani sasildīs.
Parkā skaļi virmo dziesmas –
Tās mani pavadīs.

Piedziedājums
Olaine ir manas mājas –
To sirdī līdzi varu nest.
Olainē man labi klājas,
Esmu laimīgs te.

Koši, priecīgi, stipri ļaudis
Šajā pilsētā mīt.
Es liecu galvu un saku 
paldies,
Ka varu saknes te dzīt.
Lai vēl gadu simtiem mūsu 
ielās
Kņada neapsīkst,
Un pie krāšņu namu sienām
Rozes nenovīst.

Turpināsim jūs informēt 
par gatavošanos pilsētas 
dzimšanas dienai!
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Šī gada 1. septembrī tiks vērtas 
Olaines 1. vidusskolas renovētās 
bibliotēkas durvis.
2015./2016. mācību gads iezī-
mējies kā viens no dinamiskā-
kajiem Olaines 1. vidusskolas 
bibliotēkas pastāvēšanas laikā. 
Olaines novada domes sniegtais 
finansējums 187 692,06 EUR 
apmērā ļāvis pilnībā realizēt 
skolas bibliotēkas rekonstrukci-
jas ideju. 
Toreiz, 2015. gada janvārī, at-
balstot un noticot, Olaines no-
vada sabiedrībai tika dots kon-
krēts vēstījums par labo gribu un 
procesa virzības iespējamību, lai 
Olaine 2016. gada 1. septembrī 
varētu lepoties ar modernizēto 
skolas bibliotēku.
Bibliotēkas rekonstrukcijas kon-
cepts radās 2013. gadā, aktīvi iz-
mantojot skolas bibliotekāru ie-
dvesmu, zināšanas un pieredzes 
apmaiņu, taču domas un ieceres 
jau krietni senāk virmoja skolas 
direktora Jāzepa Volāna vīzijā 
par modernu skolu. 
Iecere par bibliotēkas rekons-
trukciju skaidri iezīmēja mūsu 
ambīcijas radīt skolā un arī pil-
sētā jaunu izglītības un kultūras 
telpu. 
Pamatideja bija skaidra un vien-
kārša: racionāli un inovatīvi iz-
mantota telpa, kā arī informāci-
jas un personāla resursi.
Skolas bibliotekāru komandas 
uzdevums bija lemt par biblio-
tēkas darbības pamatprincipiem 
un profesionālo stratēģiju, kā arī 
ieskicēt no tiem izrietošos no-
sacījumus telpu rekonstrukcijas 
projektēšanas programmā. Visai 
spraigās diskusijās ar Dr. arch. 
Aiju Ziemeļnieci, SIA "Komu-
nālprojekts" arhitekti, tika rasta 
atbilde uz vēl neesošās bibliotē-
kas darbībai būtisko jautājumu – 
kā bibliotēkai pozicionēties sko-
las izglītības norišu ainavā. Pro-
ti, izglītības iestāžu bibliotēku 
fenomens pēdējās desmitgadēs 
pasaulē ir pakļauts ļoti straujai 
attīstībai un mainībai. Bibliotē-
kas no krātuvēm un glabātuvēm 
pārvēršas par sociāli aktīvām 
vietām, kuru darbības centrā ie-
nāk lietotājs ar savām zināšanām 
un pieredzi. Tie ir jauni izaicinā-
jumi, kuru klātesamība it īpaši 
labi ir jāapzinās jaunas bibliotē-
kas veidošanas posmā. Projekta 
tapšanas laikā, meklējot līdzsva-
ru un maksimāli labāko risināju-
mu visu interešu nodrošināšanai, 
vienmēr atcerējāmies, ka biblio-
tēka ir sabiedriska institūcija. 
Jāatzīst, ka arhitekti pilnībā rea-
lizēja mūsu vīziju, radot sabied-
risku telpu, kurā satiekas inova-
tīva estētika ar funkcionalitāti un 
lietotāju vajadzībām.
Ir pilnībā panākts bibliotēkas re-
konstrukcijas mērķis – ir izvei-
dota mūsdienu prasībām atbils-
toša skolas bibliotēkas vide, ko 
veido viena liela, apvienota telpa 
bez starpsienām, bez noslēgtām 
personīgās lietošanas telpām, 

ar četrām funkcionālām zonām. 
Videi draudzīgais un inovatīvais 
interjers rosina lasīt, izzināt un 
vairo skolas piederības apziņu 
un lepnumu. 
Rekonstrukcijas rezultātā ir ta-
pusi sabiedriska telpa, kas vien-
laicīgi nodrošina gan bibliotēkas 
funkciju izpildi, gan pasākumu 
norisi. Padarītais ir acīmre-
dzams:
1. Brīvpieejas krājums (26 tūk-

stoši vienību) izvietots plauk-
tos ar regulējamiem plaukte-
ņiem.

2. Mācību literatūras krājums 
(25 tūkstoši vienību) izvietots 
izturīgos alumīnija plauktos 
atsevišķā mācību grāmatu 
krātuvē.

3. Multifunkcionāla divu līmeņu 
lasītava ar vietu izstādēm.

4. Pasākumu vieta ar skatuvi.
5. 30 individuālas mācību vietas, 

6 datori, 5 egrāmatu lasītāji.
6. Jaunāko klašu lasītāju čaloša-

nas vieta – ērta, atraktīva, er-
gonomiska.

7. Vienā zonā apvienoti bibliotē-
kas informatīvie pakalpojumi.

Atraktīvais, stilistiski vieno-
tais bibliotēkas dizains veidots 
kā skolas intelektuālā sirds. Tā 
pārsteigs visus, kuriem šķiet, ka 
bibliotēkā ir tikai nebeidzami 
grāmatu kalni un lasītāju čuks-
ti. Šeit var nākt pa vienam un 
kopā, šeit ir gan klusā lasītava, 

gan čalošanas zona, šeit rodams 
pareizais apgaismojums, mo-
bilas lasītāju vietas, pasākumu 
norises telpa, daudzfunkcionāla 
skatuvīte, bibliotekārās uzziņas 
un pakalpojumi un brīvpieejas 
krājums.
Es ticu un zinu, ka mūsu skolas 
bibliotēka būs ne vien vieta sko-
lēniem, skolotājiem un personā-
lam, bet arī vieta sociāliem pro-
jektiem un iniciatīvām. Olaines 
1. vidusskola ir radījusi komu-
nikācijas un informācijas apmai-
ņas vidi visiem novada iedzīvo-
tājiem, biedrībām un organizā-
cijām, kur ir iespēja satikties, 
dalīties pieredzē, gūt noderīgas 
atziņas un iedvesmu. Tikai tā var 
radīt pievienoto vērtību visam, 
ko darām. 
Es ticu un zinu, ka tas ir nozī-
mīgs solis vietējās bibliotekārās 
un informācijas domas attīstībā. 

Visi projektā, būvniecībā un mē-
beļu ražošanā iesaistītie cilvēki 
ir profesionāļi savā jomā. Biblio-
tēkas pārbūve nebūtu iespējama 
bez skolas darbinieku, vecāku 
un skolēnu sapratnes, bez skolas 
administrācijas, īpaši direktora 
vietnieka Jura Odiņa atbalsta, 
bez Olaines novada domes va-
dības ticības, bez celtniecības 
uzņēmuma SIA "Torensberg" 
pieredzes, bez būvuzraudzes 
Aijas Andas Rozes prasīguma, 
bez projekta vadītāja Kārļa Bra-

kanska pacietības, bez arhitektes 
Aijas Ziemeļnieces atvērtības, 
bez mēbeļu ražotāju "Dzintar-
kalni" precizitātes, bez pašvaldī-
bas izpilddirektora Ģirta Batraga 
profesionalitātes, bez direktora 
Jāzepa Volāna ambīcijām.
Viena no labākajām lietām, ko 
piedzīvot kā olainietei, ir vērot 
manas pilsētas izaugsmi. Olai-
nes 1. vidusskolas bibliotēka ir 
brīnišķīgs mūsu novada attīstī-
bas piemērs.
Piedzīvot bibliotēkas pārdzim-
šanu man personīgi ir zīmīgi arī 
tāpēc, ka tā ir mana dzimtā sko-
la, ar kuru lepojos. Aicinājums 
visiem kādreizējiem skolas bi

bliotekāriem, darbiniekiem un 
absolventiem – nāciet papriecā-
ties par skolas un pilsētas izaugs-
mi!
Telpa ar grāmatām nav bibliotē-
ka, bet vien telpa, pilna ar grā-
matām. Par bibliotēku to pārvērš 
lasītāji – bērni, skolotāji, vecāki 
– un vide. Tagad nepieciešams 
pārdomāts un sistemātisks bi
bliotekāru darbs, lai visas rado-
šās ieceres īstenotos. 
Bibliotēka atvērta lasītājiem 
katru darba dienu no 
8.00 līdz 16.00.
Vietne: www.o1vsk.lv

Aija Jankava, bibliotekāre

OLAINES 1. VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKA – JAUNA 
IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS TELPA

OLAINES SKOLAS GATAVAS DARBAM
Informējam, ka līdz augusta beigām Olaines 1. vidusskolā un 
Olaines 2. vidusskolā tiks pabeigti plānotie remontdarbi un 

piegādātas jaunās mēbeles un inventārs.
Olaines 1. vidusskolas ēkas vecajā korpusā būs izremontēti 

visi gaiteņi, sanmezgli un atsevišķi kabineti, kā arī nomainīti 
ūdens stāvvadi. Būs atjaunota arī skolas tehniskā bāze – 
iegādātas divas interaktīvas tāfeles ar projektoru, astoņi 

projektori ar aprīkojumu, 15 planšetdatori un 
18 stacionārie datoru komplekti.

Olaines 2. vidusskolā būs pabeigti remontdarbi atsevišķās klasēs 
un kabinetos un atjaunota skolas tehniskā bāze – iegādātas divas 
interaktīvas tāfeles ar projektoru, 10 projektori ar aprīkojumu un 

sienas ekrāniem, 18 stacionārie datoru sistēmbloki, kā arī būs 
piegādātas jaunas mēbeles atsevišķu klašu aprīkošanai un 

250 jauni krēsli aktu zālei.
Visas izmaksas tiek segtas no Olaines novada 

pašvaldības budžeta.
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Šī gada 2. jūnijā ar apliecību iz-
sniegšanu noslēdzās p/a "Olai-
nes sociālais dienests" organizē-
tās apmācību grupas vecākiem 
"Bērna emocionālā audzinā-
šana" (BEA) nodarbību cikls. 
Vecāku interese bija liela, taču 
visus interesentus, kuri izteica 
vēlmi piedalīties apmācību pro
grammā, nevarējām uzņemt, jo 
grupās, lai darbs būtu interesants 
un produktīvs, tiek uzņemti no 8 
līdz 12 vecākiem. Mūsu grupā 
bija 12 vecāki, kuri 10 nedēļas 
katru ceturtdienu no 18.00 līdz 
20.00 ieradās uz nodarbībām 
bērnu un jauniešu sociālā atbal-
sta centrā "OLAKS", lai iegūtu 
jaunu informāciju un dalītos ar 
savu pieredzi par bērnu attīs-
tību un katram bērna vecuma 
posmam raksturīgo emocionālo 
un kognitīvo procesu attīstību. 
BEA grupa ir domāta vecākiem, 
kuriem ir bērni vecumā līdz 7 
gadiem. 

Vecāku apmācības programma 
"Bērna emocionālā audzināša-
na" tika izveidota Kanādā pirms-
skolas vecuma bērnu vecākiem, 
lai veicinātu bērnu emocionālo 
attīstību, uzlabotu vecāku un 
bērnu savstarpējās attiecības, 
palīdzētu vecākiem labāk izprast 
savus bērnus un viņu vajadzības, 
kā arī palīdzētu mainīt bērna uz-
vedību. Kanādā šī programma 
tiek īstenota jau vairāk nekā 13 
gadus. 2004. gadā programma 
tika adaptēta arī Latvijā. 

Bērna emocionālās audzināša-
nas programmas mērķi ir:
• veicināt bērna uzticēšanos un 

mazināt trauksmi,
• nostiprināt pašcieņu,
• attīstīt saskarsmes iemaņas,
•  veicināt bērna iesaistīšanos 

dažādās aktivitātēs, sekmēt 
attiecības ar vienaudžiem,

•  veicināt emociju pašregulāci-
ju.

Programmai ir 10 soļi, kuros 
tiek aplūkoti bērna emocionā-
lajai attīstībai svarīgi jautā-
jumi: 
1) izprast bērna temperamentu,
2) veicināt bērnos ķermeņa 

kontroli un pozitīvu 
ķermeņa pašvērtējumu,

3) veidot drošu piesaisti,
4) veicināt bērna spēlēšanos un 

fantāziju,
5) veicināt valodas un 

komunikācijas spējas,
6) veidot pamatu pozitīvam 

pašvērtējumam,
7) veicināt pašregulāciju 

un attīstīt sirdsapziņu ar 
disciplinēšanas metožu 
palīdzību,

8) veicināt emociju 
pašregulāciju,

9) veicināt koncentrēšanos, 
plānošanu un problēmu 
risināšanu,

10) veicināt sociālo kompetenci, 
empātiju un gādīgumu.

Dzīvesprieks, spēja pielāgoties 
apstākļiem un citas spējas palīdz 

bērniem tikt galā ar stresu, atbil-
stoši rīkoties sarežģītās situāci-
jās un justies droši. Šīs spējas ir 
atkarīgas ne tikai no paša bērna, 
bet arī no viņa emocionālās attīs-
tības, kurā lielu ieguldījumu var 
dot vecāki un aprūpētāji. Vecāki 
vienmēr vēl saviem bērniem to 
labāko, taču bieži vien nepārzina 
ietekmīgus un piemērotus audzi-
nāšanas veidus un nemāk saval-
dīt savas dusmas. Bērnam ir ļoti 
svarīgi uzaugt ģimenē, kurā viņš 
ir mīlēts, bet kurā viņam vien-
laikus tiek nospraustas zināmas 
robežas. 
P/a "Olaines sociālais die-
nests" plāno atkārtoti orga-
nizēt BEA apmācības grupu 
vecākiem šī gada septembrī. 
Aicinām vecākus, kuriem ir 
bērni vecumā līdz 7 gadiem, 
iesaistīties apmācības grupā, 
lai palīdzētu savam bērnam kļūt 
emocionāli kompetentam, labāk 
izprastu sava bērna uzvedību un 
iemācītos to labot reizēs, kad 
bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs 
vai agresīvs. 

Interesentus aicinām pieteik-
ties dalībai grupā, zvanot uz 
tālr. 67146039 vai rakstot uz 
e-pastu 
solvita.degle@soc.olaine.lv.
Uz tikšanos rudenī!

Solvita Degle,
p/a "Olaines sociālais dienests" 
Sociālo pakalpojumu nodaļas 
vadītāja

Konkursā piedalījās astoņi bērni 
vecumā no 12 līdz 18 gadiem. 
Konkursantus vērtēja žūrijas ko-

misija, kuras sastāvā bija dzej-
nieks Igors Agafonovs, mūzikas 
skolotāja Diāna Sumina, vokālā 

pedagoģe Tatjana Sokolova un 
komisijas priekšsēdētāja, vijol-
niece Ludmila Piese. Dalībnie-
ku vērtēšana notika divās kate-
gorijās: dziedātāji un dejotāji. 
Dziedātāju konkurencē 1. vietu 
izcīnīja Anastasija Inkina, 2. 
vietu – Alīna Ustinova, 3. vietu 
– Margarita Konošonoka. De-
jotāju kategorijā 1. vietu ieguva 
Alīna Žezlova. Konkursa orga-
nizatori izsaka pateicību visiem 
konkursantiem par uzdrīkstēša-
nos un skaistajiem svētkiem, ko 
tie dāvāja skatītājiem. 
Nākotnē šo konkursu kā labu tra-
dīciju organizatori cer iedibināt 
visā novadā. Lepojamies!

VECĀKU APMĀCĪBAS PROGRAMMA "BĒRNA EMOCIONĀLĀ 
AUDZINĀŠANA" – PALĪGS VECĀKU KOMPETENCES 

IZJŪTAS PAAUGSTINĀŠANĀ

JŪLIJĀ NOTIKA PIRMAIS OLAINES NOVADA
JAUNO TALANTU KONKURSS "SAPŅU CEĻŠ"

OLAINES NOVADA BĒRNI UN JAUNIEŠI 
PIEDALĪJUŠIES AIZRAUJOŠĀS 

NOMETNĒS
Šī gada vasaras mēnešos ar Olaines novada domes 

līdzfinansējumu tika organizētas septiņas nometnes. Novada 
bērniem un jauniešiem bija iespēja pavadīt daļu sava vasaras 

brīvlaika dažādās nometnēs, kurās varēja iemācīties labas 
etiķetes principus, nodarboties ar ekoaktivitātēm, gulēt teltīs, 
veikt zinātniskus eksperimentus, dziedāt, dejot, doties dažādās 
ekskursijās, sportot, nodarboties ar aktīvo atpūtu un darīt daudz 

ko citu. Pateicoties Olaines novada domes atbalstam, 
kas pārsniedza vairāk nekā 19 000 EUR, par samazinātu 

dalības maksu nometnēs kopumā varēja piedalīties  
228 Olaines novada bērni un jaunieši. Nometnes organizēja 
pašvaldības iestādes – Olaines 1. vidusskolas struktūrvienība 
Olaines sākumskola, Olaines 2. vidusskola, Olaines Kultūras 

centrs, Olaines Sporta centrs, un juridiskās personas –  
biedrība "Izglītības laboratorija" un nodibinājums  

"Neformālās izglītības atbalsta fonds". 
Olaines novada pašvaldība izsaka pateicību organizatoriem par 
radoši vadītajām nometnēm. Arī citām pašvaldības iestādēm un 
juridiskajām personām ir iespēja saņemt pašvaldības finansiālu 

atbalstu vasaras nometņu organizēšanai Olaines novada 
bērniem un jauniešiem, piedaloties Olaines novada pašvaldības 

bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā.

Ieva Rokule,
Olaines novada pašvaldības Izglītības speciāliste

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS ĢIMENĒM 
SAKARĀ AR JAUNO MĀCĪBU GADU

Olaines sociālais dienests aicina daudzbērnu ģimenes, 
aizbildņus, kā arī ģimenes ar bērniem, kurām piešķirts 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, iesniegt 
iesniegumus, lai saņemtu pabalstu bērnu ēdināšanai 
izglītības iestādēs un pabalstu bērna izglītībai un 
audzināšanai.

Iesniegumus var iesniegt:
1. P/a "Olaines sociālais dienests", Zemgales ielā 33, Olainē, 
214. kabinetā, tālrunis 67146043.
Pieņemšanas laiki: 
pirmdienās 9.00–12.00, 13.00–19.00;
trešdienās 8.00–12.00, 13.00–17.00;
ceturtdienās 8.00–12.00, 13.00–18.00.
Klientu pieņemšana Olaines pilsētā notiek ar iepriekšēju 
pierakstu, zvanot uz tālr. 67146055.

2. P/a "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrā 
Jaunolainē, Meža ielā 2, tālrunis 67811295.
Pieņemšanas laiki:
pirmdienās 10.00–12.00, 13.00–18.00;
ceturtdienās 8.00–12.00, 13.00–18.00.
 
3. P/a "Olaines sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrā 
Stūnīšos, Gaismas ielā 6, tālrunis 67931164.
Pieņemšanas laiki:
pirmdienās 9.00–12.00, 13.00–18.00;
ceturtdienās 9.00–12.00, 13.00–18.00.
 
Pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar Olaines novada domes  
2011. gada 25. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 10 
"Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā" un 
2015. gada 28. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 
"Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem 
Olaines novadā".

UZMANĪBU!
STŪNĪŠU (BĒRZPILS, BALOŽU STACIJA,

GAISMAS), MEDEMCIEMA, LUBAUŠU  UN 
BIRZNIEKU TERITORIJAS IEDZĪVOTĀJI!

Atsākoties mācību sezonai, lūdzam jūs paust savu viedokli 
par autobusu  papildreisu laikiem maršrutā  

"Rīga – Gaismas – Lubauši – Jaunolaine – Olaine". 
Anketa pieejama www.olaine.lv, www.lubausi.lv. 

Anete ir īsta olainiete. Beigusi 1. vidusskolu, tālāk mācījusies 
Bulduru dārzkopības skolā par daiļdārznieci. Šobrīd savu 
mīlestību pret ziediem Anete izpauž darbā, strādājot par floristi.
Olaines Pieaugušo izglītības centra gleznošanas studijā, kurai 
nupat apritēja 10 gadi, Anete bija viena no pirmajām kursantēm, 
un viņa darbojas studijā vēl līdz šim brīdim.
Liekas, ka visa dzīve vedinājusi Aneti saprast dabas dvēseli, jo 
arī savās gleznās Anete visbiežāk pievēršas ziediem gan tiešā 
reālismā, gan sapņainā vīzijā.

Visi mākslas cienītāji līdz 2. septembrim tiek aicināti aplūkot 
Anetes krāsainās un košās gleznas!

OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ TIKA ATKLĀTA  
ANETES LAZDAS-LAZDIŅAS PIRMĀ PERSONĀLIZSTĀDE "GLEZNAS" 
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Visskaistākais mirdzums 
ir saulei.
Vislielākais brīnums ir bērns.
/P. Brauna/

Olaines novada domē 2016. 
gada 18. jūnijā notika pasākums 
"Jaundzimušo svinīga reģis-
trācija". Bijām uzaicinājuši 34 
Olaines novada jaundzimušos 
bērniņus – 16 meitenītes un 18 
puisīšus, kā arī viņu vecākus. No 
34 mazuļiem 12 ir pirmdzimtie 
bērniņi, 13 – otrās atvasītes, 5 
– trešie, un 4 – ceturtie bērniņi 
ģimenē. Kopā ar mammām, tē-
tiem, radiem un draugiem bija 
ieradušies 28 mazulīši. Olaines 
novada domes priekšsēdētāja 
pirmā vietniece Inta Purviņa ap-
sveica bērniņu vecākus ar īpašo 
notikumu viņu dzīvē – bērna 
piedzimšanu, pasniedzot apsud-
rabotu melhiora karotīti ar iegra-
vētu bērna vārdiņu un dzimšanas 
datiem un naudas balvu 150 eiro 
apmērā (saskaņā ar Olaines no-

vada domes 25.11.2011. saistošo 
noteikumu Nr. 10 "Par materiā-
lās palīdzības pabalstiem Olai-
nes novadā" ceturtās sadaļas  
10. p.). 
Jaundzimušos un viņu vecākus, 
radus un draugus pasākumā 
priecēja mūsu novadniece, Rī-
gas Doma kora skolas audzēkne 
Elizabete Siliņa. Pēc pasākuma 
svinīgās daļas notika kopīga 
fotografēšanās un bija iespēja 
apmeklēt Olaines novada Vēs-
tures un mākslas muzeju, kā arī 
iemalkot kafiju vai tēju un brīvā 
gaisotnē aprunāties ar domes 
priekšsēdētāja pirmo vietnieci 
Intu Purviņu par sev interesējo-
šām tēmām.
Mazuļi vecumā no 3 līdz 6 mē-
nešiem ar interesi vēroja notie-
košo.

Mīļi sveicam Germanu Karpo-
viču, Igoru Maļčikovu, Sofiju 
Sokuru, Kirilu Karzubovu, Le-
tīciju Čižiku, Gļebu Kruglo-

vu, Roju Rihardu Slavski, Evu 
Ščepaku, Roberto Gaišuti, So-
fju Mihailovu, Ernestu Radko, 
Katerinu Kondratjevu, Kseni-
ju Sakaru, Maksimu Tkačovu, 
Gabrielu Gorobecu, Kiru Kor-
miļcevu, Krišjāni Balceraiti, Ki-
rilu Vasiļ jevu, Stefāniju Šmandi, 
Aleksu Lukasu Zlaugotni, Var-
varu Polovcevu, Ameliju Ma-
tukaiti, Artūru Turkinu, Oskaru 
Kovaļenko, Evitu Jaunmuktāni, 
Varvaru Goļenkovu, Armandu 
Aleksandru Bondaru, Kirilu Go-
rodecki, Adelīnu Kuiševu, Katrī-
nu Kati Otisoni, Jaroslavu Kiri-
lovu, Katarinu Guzariku, Evelī-
nu Jablonsku, Iļju Buslajevu un 
viņu vecākus!
Mīļie vecāki, lai jums nekad ne-
pietrūktu labu vārdu un laika sa-
vam bērniņam!

Ināra Brence,
Olaines novada 
Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja

JAUNDZIMUŠIE OLAINES NOVADĀ

1. PROJEKTU KĀRTAS REZULTĀTI
KOPĀ: 410 000 EUR

APSTIPRINĀTS 268 247 EUR ATLIKUMS 141 753 EUR

IESNIEGTIE PROJEKTI

MĀRUPES NOVADS 
BABĪTES NOVADS 
OLAINES NOVADS

14

15

9

APSTIPRINĀTIE PROJEKTI

12
5
2

SABIEDRISKĀ LABUMA PROJEKTI

2.1. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai 

3.2. Atbalsts vietējās teritorijas, t. sk. 
dabas un kultūras objektu, sakār-

tošanai, pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai

IESNIEDZ SAVU IDEJU NĀKAMAJĀ PROJEKTU KĀRTĀ!
WWW.PIERIGASPARTNERIBA.LV

UZŅĒMĒJDARBĪBAS PROJEKTI

1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās 
atpūtas veicināšanai

1.2. Atbalsts lauksaimniecības 
produktu pārstrādei, mājražošanai 

un amatniecībai
1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai 

un attīstībai

ĪSTENO SAVAS IDEJAS
Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina projektu iesniegšanas 1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. — 2020. 
gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros 
apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. 

ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai | € 100 000 
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai | € 100 000
1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai | € 50 000 

UZLABOTAS SOCIĀLĀS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES

vienam projektam — 20 000 EUR; ja būvniecības izmaksas pārsniedz 70% — 50 000 EUR

2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana| € 80 000 
vienam projektam — 15 000 EUR; ja plānots izveidot jaunu publisko ēku — 50 000 EUR

SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE
3.2. Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai | € 80 000 
vienam projektam — 15 000 EUR; kultūras objekta labiekārtošanai — 50 000 EUR

MĒRĶI, RĪCĪBAS UN 
1. KĀRTĀ 

PIEEJAMAIS 
FINANSĒJUMS

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

KAD? | 15. APRĪLIS — 16. MAIJS
KUR IESNIEGT? |
Klātienē: Mazcenu aleja 33, Jaunmārupe (28644888) / Zemgales iela 33, Olaine (67146030)
Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā: eps.lad.gov.lv
Ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu: lad@lad.gov.lv

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ
Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 
būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā — divi gadi
______________________________________________________________________________________________________________

Biedrība “Pierīgas Partnerība”,
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe,

Kontaktpersona — Alīna Lukjanceva,
Mob.tālr. 28644888, info@pierigaspartneriba.lv

www.facebook.com/pierigaspartneriba
www.pierigaspartneriba.lv

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

UZZINI
PIESAKIES
IESAISTIES

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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UZZINI
PIESAKIES
IESAISTIES

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrība "Pierīgas partnerība" 
apkopojusi 1. projektu iesniegša-
nas kārtas rezultātus. Iesniegtos 
38 projektus izvērtēja visu trīs 
novadu uzņēmējdarbības, paš-
valdības un nevalstiskā sektora 
pārstāvji un secināja, ka tikai 19 
projekti atbilst vietējās attīstības 
stratēģijai un pasākuma nosacī-
jumiem. Tie attiecīgi tika nodoti 
Lauku atbalsta dienestam, kas 
pieņem gala lēmumu par pub-
liskā finansējuma piešķiršanu. 
1. kārtā neapgūtais finansējums 
tiks novirzīts 2. kārtai.

Kādi ir projektu neatbilstības ie-
mesli? Neaizpildītas iesnieguma 
veidlapas, neatbilstība pasākuma 
nosacījumiem un stratēģijai, ko-
merciāla rakstura projekti, kas 
iesniegti kā sabiedriskā labuma 
projekti.
Lai izvairītos no kļūdām un uz-
labotu projektu kvalitāti, partne-
rība aicina potenciālos projektu 
iesniedzējus jau tagad apdomāt 
un pilnveidot projekta ideju 
pirms nākamās iesniegšanas kār-
tas rudenī, kā arī nākt uz konsul-
tācijām, kas turpmāk organizēti 

norisināsies ne tikai biedrības 
birojā Jaunmārupē, bet arī Olai-
nē un Babītē. Konsultācijas ir 
pieejamas bez maksas.

Ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju, projektu 
iesniegšanas noteikumiem un 
visām aktualitātēm aicinām 
iepazīties mājaslapā 
www.pierigaspartneriba.lv, 
sekojot sociālajos portālos 
un zvanot administratīvajai 
vadītājai Alīnai Lukjancevai, 
tālr. 28644888.

AS "Olaines ūdens un siltums" aicina pievienoties savai komandai

NAMU PĀRZINI
 Mēs jums uzticēsim:
• uzraudzīt namu un inženiersistēmu tehnisko apkopju grafiku 

izpildi;
• nodrošināt nekustamo īpašumu uzturēšanu, sanitāro apkopi 

un labiekārtošanu;
• organizēt un uzraudzīt namu remonta, rekonstrukcijas un 

renovācijas darbu veikšanu;
• veikt namu pārvaldīšanas darbības;
• nodrošināt pakalpojumu, pārvaldīšanas, apsaimniekošanas 

un citu līgumu izpildes organizēšanu un uzraudzību.

 Sasniegt labus darba rezultātus jums palīdzēs:
• profesionālā izglītība nekustamo īpašumu pārvaldīšanā;
• vismaz 2 gadus ilga pieredze nekustamā īpašuma 

pārvaldīšanā;
• valsts valodas prasmes (ne zemāk kā C līmeņa 1. pakāpe);
• datorprasmes (MS Office);
• pozitīva attieksme, labas komunikācijas prasmes un 

iniciatīva;
• spēja strādāt spriedzes apstākļos, lēmumu pieņemšanas 

prasme savas kompetences ietvaros.

 Mēs jums piedāvāsim:
• atbildīgu un dinamisku darbu;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• iespēju pilnveidot savas zināšanas un praktisko pieredzi.

Pieteikties darbam var, nosūtot CV un īsu aprakstu par savu 
darba pieredzi ar norādi "Namu pārzinis" uz epasta adresi 
info@ous.lv. Lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies tikai ar 
nākamajai atlases kārtai izvirzītajiem kandidātiem.
Darba laiks – pilna slodze. Darba vieta – Olaine.

ARĪ JAUNOLAINĒ UN GAISMĀS IEDZĪVOTĀJI 
VARĒS ŠĶIROT ATKRITUMUS

Augustā Jaunolainē (Meža ielā 3, 9, 12, Baznīcas ielā 5 un 
Pionieru ielā 85), kā arī Gaismās (Gaismas ielā 3, 6) 

ir izvietotas atkritumu tvertnes plastmasai (pudeles, maisiņi, 
kārbiņas u. c.) un papīram. Pagaidām šādas dalīto atkritumu 

tvertnes izvietotas, lai redzētu iedzīvotāju vēlmi un 
atsaucību šķirot atkritumus. Šķiroto atkritumu izvešana 

tiks nodrošināta vienu reizi nedēļā. 
AS "Olaines ūdens un siltums" atgādina, ka aizliegts nešķirotos 

atkritumus ievietot dalīto atkritumu konteineros.

Olaines novada pašvaldība izslu-
dina atklātu ideju konkursu "Lī-
dumu karjera pastaigu takas 
un atpūtas vietu izveides kon-
cepcija" un līdz pat 15. septem-
brim aicina iesniegt skices, kā 
Līdumu karjera teritoriju padarīt 
pievilcīgāku tās apmeklētājiem.

Olaines novada pašvaldībai kā 
biedrības "Pierīgas partnerības" 
biedram saskaņā ar sabiedrības 
virzītu vietējās attīstības stratē-
ģiju 2015.–2020. gadam pare-
dzēts sniegt atbalstu brīvā laika 
pavadīšanas, kultūras, sporta pa-
sākumu un aktīvās atpūtas vietu 
izveidei vai labiekārtošanai, ja 
tās ir saistītas ar tūrismu, t. sk. 
velotūrismu. Olaines novadā pa-
redzēta dabas takas izveide ap 
Līdumu karjeru. Projektu pare-

dzēts īstenot 2017. gada pava-
sarī.
Skiču konkursa mērķis ir iegūt 
konceptuāli atbilstošāko, labāko 
un oriģinālāko ideju, kas ietvertu 
racionālus, drošus un praktiskus 
risinājumus ar daudzfunkcionā-
lām atpūtas un izklaides iespē-
jām teritorijā, ievērojot vides 
pieejamības prasības, visus eso-
šo problēmsituāciju aspektus un 
elementus karjera teritorijā ko-
pumā, kā arī ienesot karjera te-
ritorijā jaunas attīstības vēsmas, 
kas veicinātu iedzīvotāju, tūristu 
un citu interesentu vēlmi uzturē-
ties un atpūsties Līdumu karjera 
teritorijā.

Konkursā var piedalīties fiziskās 
un juridiskās personas, kā arī 
personu apvienības (grupas). 

Izstrādātās skices jāiesniedz 
klātienē līdz 2016. gada 15. 
septembra plkst. 12.00 Olaines 
novada pašvaldības Apmeklē-
tāju pieņemšanas un informā-
cijas centrā, Zemgales ielā 33, 
Olainē, vai nosūtot pa pastu uz 
adresi: Olaines novada pašval-
dība, Zemgales iela 33, Olaine, 
Olaines novads, LV2114.

Ar konkursa nolikumu un citiem 
dokumentiem iespējams iepazī-
ties www.olaine.lv/projekti.

Jautājumu vai neskaidrību gadī-
jumā vērsties pie Olaines nova-
da pašvaldības Attīstības nodaļas 
projektu vadītājas Elīnas Grū-
basKazanskas, tālr. 29530377, 
epasts 
elina.gruba.kazanska@olaine.lv.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
IZSLUDINA KONKURSU

1. PROJEKTU KĀRTAS 
REZULTĀTI

Izsaku pateicību Olaines aptiekas farmaceitēm Zanei un Jekaterinai par 
profesionālu un atsaucīgu rīcību krīzes situācijā, glābjot cilvēka dzīvību.

Patiesā cieņā, Olaines iedzīvotāja Broņislava



7

• Noraidīt L. K. apstrīdēšanas ie-
sniegumu par Olaines novada paš-
valdības būvvaldes 2016. gada 21. 
jūnija lēmuma "Par būvatļaujas iz-
došanu vai atteikt izdot būvatļauju 
atkritumu pārstrādes iekārtas – au-
tomašīnu riepu pārstrādei (pirolīzei) 
– novietošanu nekustamajā īpašu-
mā "Mehāniskais cehs", Stūnīšos, 
Olaines pagastā, Olaines novadā" 
atcelšanu. Apmierināt SIA "Eco 
STOCK" apstrīdēšanas iesniegumā 
izteikto lūgumu par Olaines nova-
da pašvaldības būvvaldes lēmuma 
atcelšanu daļā par papildu projek-
tēšanas nosacījumu un būvdarbu 
uzsākšanas nosacījumu iekļaušanu 
būvatļaujā.

• Apsveikt Olaines 1. un 2. vidus-
skolas pirmklasniekus Zinību dienā 
2016. gada 1. septembrī ar pašvaldī-
bas suvenīru (pildspalvu un zīmuli).

• Piešķirt Smiltnieku ģimenei 
vienreizēju materiālo palīdzību no 
Olaines novada pašvaldības pamat-
budžeta izdevumu sadaļas "Sociālā 
nodrošināšana" atšifrējuma "Olaines 
sociālais dienests".

• Apstiprināt atklāta skiču ideju 
konkursa nolikumu Nr. NOL5/2016 
"Līdumu karjera pastaigu takas un 
atpūtas vietu izveides koncepcija". 
Piešķirt finansējumu 1000,00 EUR 
apmērā godalgu fondam un izsludi-
nāt atklāto skiču ideju konkursu.

• Atbalstīt dārzkopības kooperatī-
vās sabiedrības "Ceriņi M" projek-
tu "DKS "Ceriņi M" koplietošanas 
iekšējo pievadceļu seguma atjauno-
šana” par kopējo summu 10799,25 
EUR ar līdzfinansējumu 7889,58 
EUR apmērā no Olaines novada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevu-
mu sadaļas "Autotransports".

• Atbalstīt dārzkopības koopera-
tīvās sabiedrības "Tulpe" projektu 
"DKS "Tulpe" koplietošanas iek-
šējo pievadceļu pie nekustamajiem 
īpašumiem atjaunošana" par kopējo 
summu 11795,81 EUR ar līdzfinan-
sējumu 9436,65 EUR apmērā no 
Olaines novada pašvaldības pamat-
budžeta izdevumu sadaļas "Auto-
transports".

• Atbalstīt dārzkopības koopera-
tīvās sabiedrības "AuroraDārziņi 
1" projektu "Koplietošanas zemes 
labiekārtošana DKS "AuroraDār-
ziņi 1" teritorijā" par kopējo summu 
6498,63 EUR ar līdzfinansējumu 
5198,90 EUR apmērā no Olaines 
novada pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumu sadaļas "Autotransports".

• Atbalstīt dārzkopības koope-
ratīvās sabiedrības "Gavana" pro-
jektu "Koplietošanas iekšējo pie-
vadceļu pie nekustamajiem īpašu-
miem izbūve" par kopējo summu  
5002,50 EUR ar līdzfinansējumu 
3747,41 EUR apmērā no Olaines 
novada pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumu sadaļas "Autotransports".

• Piekrist, ka V. M. iegūst īpašumā 
zemi "Virši" Nr. 54, Viršos, Olaines 
pagastā, Olaines novadā, 0,0589 ha 
platībā.

• Piekrist, ka N. K. iegūst īpašumā 
zemi "Ieviņas99" Nr. 119, Medem-
ciemā, Olaines pagastā, Olaines no-
vadā, 0,0672 ha platībā.

• Piekrist, ka V. P. iegūst īpašumā 
zemi "Gavana" Nr. 30, Stīpniekos, 
Olaines pagastā, Olaines novadā, 
0,0711 ha platībā.

• Piekrist, ka J. P. iegūst īpašumā 
zemi "Vizbuļi2" Nr. 3563, Jāņupē, 
Olaines pagastā, Olaines novadā, 
0,0651 ha platībā.

• Piekrist, ka L. Z. iegūst īpašumā 
1/2 domājamo daļu no zemes "Vī
grieži", Pārolainē, Olaines pagastā, 
Olaines novadā.

• Piekrist, ka D. B iegūst īpašu-
mā zemi "Liepas" Nr. 100, Jāņupē, 
Olaines pagastā, Olaines novadā,  
0,0867 ha platībā.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavi-
nāmiem nekustamajiem īpašumiem 
"Atlantika" Nr. 159A, "Ezītis" Nr. 
34, "Tulpe" Nr. 168, "Zīles" Nr. 100, 
"Zīles" Nr. 243, "Ezītis" Nr. 225, 
"Vīksnas" Nr. 1724, "Virši" Nr. 69.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemes gabalu dārzkopības sabied-
rībā "Ezītis" Nr. 383, Ezītī, Olaines 
pagastā, Olaines novadā, 0,0537 ha 
platībā, zemes nomniekam V. H.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemes gabalu dārzkopības sabied-
rībā "Stūnīši" Nr. 404, Stūnīšos, 
Olaines pagastā, Olaines novadā,  
0,0512 ha platībā, zemes nomnie-
kiem V. L un S. L.

• Atsavināt Olaines novada paš-
valdības nekustamo īpašumu – 2/3 
domājamās daļas zemes gabala 
dārzkopības sabiedrībā "Lejas" Nr. 
722, Jāņupē, Olaines pagastā, Olai-
nes novadā – pirmpirkuma tiesīgajai 
personai A. P. par nosacīto atsavinā-
šanas cenu – 1000,00 EUR.

• Izbeigt 2007. gada 21. novembra 
Lauku apvidus zemes nomas līgumu 
Nr. 108 par zemes gabala "Dzelmes" 
Nr. 4193, 0,0605 ha platībā, nomu, 
noslēgtu starp Olaines pagasta paš-
valdību un T. P.

• Apstiprināt dārza mājas, kas at-
rodas dārzkopības sabiedrībā "Ga-
vana" Nr. 118, Stīpniekos, Olaines 
pagastā, Olaines novadā, uzturē-
šanai nepieciešamo zemes platību  
0,06 ha. Iznomāt E. S. zemes gabalu 
0,06 ha platībā, noslēdzot Lauku ap-
vidus zemes nomas līgumu.

• Apstiprināt dārza mājas, kas 
atrodas dārzkopības sabiedrībā 
"Stars" Nr. 168, Dāvos, Olaines pa-
gastā, Olaines novadā, uzturēšanai 
nepieciešamo zemes platību 0,061 
ha. Iznomāt A. K. zemes gabalu  
0,061 ha platībā, noslēdzot Lauku 
apvidus zemes nomas līgumu.

• Izbeigt 2010. gada 8. novembrī 
noslēgto Lauku apvidus zemes no-
mas līgumu Nr. 269 par zemes gaba-
la dārzkopības sabiedrībā "Vaivadi" 
Nr. 225, Vaivados, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, 0,0576 ha platībā, 
iznomāšanu V. S.

• Apstiprināt Rezerves zemes fon-
dā ieskaitīto zemes gabalu nomas iz-
soles noteikumus. Izveidot komisiju 
Rezerves zemes fondā ieskaitīto ze-
mes gabalu nomas izsoles procedū-
ras organizēšanai un nodrošināšanai.

• Izbeigt 2015. gada 7. maijā no-
slēgto Rezerves zemes fonda zemes 
nomas līgumu RZ21 par zemes ga-
bala dārzkopības sabiedrībā "Mež-
sētu Dārzs" Nr. 27, Jāņupē, Olaines 
pagastā, Olaines novadā, 0,06 ha 
platībā, iznomāšanu A. Z. 

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no Olaines novada 
pašvaldības bilances nekustamo īpa-
šumu – zemes gabalu – dārzkopības 
sabiedrībā "Ziediņi" Nr. 8, Jāņupē, 
Olaines pagastā, Olaines novadā, 
0,0616 ha platībā.

• Apstiprināt 2016. gada 19. jū-
lija īres tiesību izsoles protokolu 
dzīvokļa īpašumam Zemgales ielā 
615, Olainē, Olaines novadā.

• Apstiprināt Olaines novada paš-
valdības kustamās mantas (trans-
portlīdzekļa) – automašīnas "Opel 
Combo" – atsavināšanas izsoles 
2016. gada 19. jūlija protokolu.

• Atļaut atdalīt no nekustamā īpa-
šuma "Blukas", Pēterniekos, Olai-
nes pagastā, Olaines novadā, zemes 
vienību 1,91 ha platībā, izveidojot 
to kā atsevišķu nekustamo īpašumu, 
nodrošinot tam piekļūšanu no valsts 
vai pašvaldības ceļa.

• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu, lai pārkārtotu zemes vienī-
bu robežas nekustamajam īpašumam 
"Franči", nekustamajam īpašumam 
"Lapegles", nekustamajam īpašu-
mam "Jaunmāri" un nekustamajam 
īpašumam "Lauvas", Stūnīšos, Olai-
nes pagastā, Olaines novadā, un iz-
dalītu zemi zem ceļiem saskaņā ar 
grafisko pielikumu. 

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajiem īpašumiem 
"Lielupes iela 2" un "Lielupes iela", 
Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines 
novadā.

• Atcelt Olaines novada domes 
2015. gada 23. septembra sēdes lē-
mumu "Par zemes ierīcības projekta 
izstrādi nekustamajam īpašumam 
"Kallas", Stūnīšos, Olaines pagastā, 
Olaines novadā". Uzsākt detālplā-
nojuma izstrādi nekustamam īpašu-
mam "Kallas" un apstiprināt darba 
uzdevumu.

• Apstiprināt detālplānojuma 
gala redakciju nekustamajiem īpa-
šumiem "Ziemeļi", "Nomaļi" un 
"Modri", Grēnēs, Olaines pagastā, 
Olaines novadā. 

• Uzsākt Olaines novada vietējas 
nozīmes centru un dārzkopības sa-
biedrību teritoriju tematiskā plāno-
juma izstrādi. Apstiprināt tematiskā 
plānojuma izstrādes darba uzdevu-
mu.

• Izsniegt bieži sastopamo derī-
go izrakteņu ieguves atļauju Nr. 
1/2016 atradnei "Kažoki", kas atro-
das nekustamajā īpašumā "Medņu 
masīvs", Olaines pagastā, Olaines 
novadā (ar derīguma termiņu līdz 
2040. gada 15. decembrim).

• Neiebilst SIA "E.Operators" at-
ļaujas saņemšanai B kategorijas 
piesārņojošai darbībai nekustamajā 
īpašumā Rīgas ielā 6, Olainē, Olai-
nes novadā.

• Uzsākt lokālplānojuma izstrādā-
šanu, ar kuru tiek grozīts Olaines no-
vada teritorijas plānojums Olaines 
pagasta teritorijas daļā, nekustamo 
īpašumu teritorijās un nekustamo 
īpašumu teritoriju daļās atbilstoši 
darba uzdevuma pielikumā noteik-
tajai lokālplānojuma robežai, deta-
lizējot Olaines novada Olaines pa-
gasta teritorijas plānojuma prasības 
un paredzot teritorijās ražošanas un 
uzņēmējdarbības attīstībai labvēlī-
gas vides radīšanu, plānojot indus-
triālo zonu attīstību, t. sk. nodroši-
not kvalitatīvu un racionāli plānotu 
tehnisko infrastruktūru izvietojumu 
šajā teritorijā. 

• Atļaut S. Š. savienot Olaines no-
vada pašvaldības policijas inspek-
tora amatu ar Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa 
Kārtības policijas nodaļas jaunākā 
inspektora amatu.

• Atļaut Ģ. G. savienot Olaines no-
vada pašvaldības policijas inspek-
tora amatu ar Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa 
Kārtības policijas nodaļas inspekto-
ra amatu.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda A. K. 
vecākam 140,00 EUR mēnesī lai-
kā no 2016. gada 1. septembra līdz 
2017. gada 31. maijam transporta 
nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz 
Rīgas 3. speciālajai pamatskolai un 
atpakaļ.

• Atbrīvot Olaines novada domes 

deputātu Māri Vanagu no domes 
Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas locekļa pienākumu pildī-
šanas. Ievēlēt Olaines novada domes 
deputātu Māri Vanagu par domes 
Finanšu komitejas locekli. Ievēlēt 
Olaines novada domes deputāti La-
risu Skorinko par domes Attīstības 
un komunālo jautājumu komitejas 
locekli.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna D. R. vecā-
kam 140,00 EUR mēnesī laikā no 
2016. gada 1. septembra līdz 2017. 
gada 31. maijam transporta nodro-
šināšanai no dzīvesvietas līdz Rīgas  
71. vidusskolas Bērnu invalīdu iz-
glītības un rehabilitācijas centra 
skolēnu autobusa pieturvietai Rīgā 
un atpakaļ.

• Piešķirt braukšanas izdevumu 
kompensāciju bērna invalīda E. E. 
vecākam 140,00 EUR mēnesī lai-
kā no 2016. gada 1. septembra līdz 
2017. gada 31. maijam transporta 
nodrošināšanai no dzīvesvietas līdz 
Rīgas 71. vidusskolas Bērnu in-
valīdu izglītības un rehabilitācijas 
centra skolēnu autobusa pieturvietai 
Rīgā un atpakaļ.

• Ierādīt vietu R. N., M. S. un  
L. U. sociālajā istabā Zemgales 
ielā 31, Olainē, Olaines novadā, uz  
6 mēnešiem.

• Apstiprināt nodibinājuma "Olai-
nes novada uzņēmējdarbības atbal-
sta centrs" aktivitātes un atskaiti par 
paveiktajiem darbiem 2016. gadā.

• PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (JŪLIJS) •

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties mājas lapas www.olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.

AS "Olaines ūdens un siltums" 
aicina pievienoties savai komandai

SANTEHNIĶI
 Pienākumi:
• uzturēt darba kārtībā daudzdzīvokļu namu siltumapgādes sistēmas, 

ēku ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas un to iekārtas;
• īstenot iekārtu ikdienas tehnisko apkopi, to pārbaudes, kā arī 

iekārtu bojāto detaļu apzināšanu un remontu;
• veikt sistēmu inženiertehnisko iekārtu – kanalizācijas un ūdensvadu 

– tehnisko apsekošanu;
• konstatēt un novērst iekārtu darbības traucējumus;
• novērst bojājumus inženiertehniskajos tīklos;
• izmantot ar darba pienākumu veikšanu saistītu tehnisko 

dokumentāciju, rasējumus, shēmas;
• veikt dažādu (santehnisko, siltumtehnisko) sistēmu un mezglu 

būvniecības vai atjaunošanas darbus;
• uzmanīt un uzturēt ēku lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas darbību, 

funkcionēšanu. Nepieciešamības gadījumā veikt sistēmas tīrīšanu 
vai nomaiņu;

• veikt siltumenerģijas lietotāju objektu apsekošanu, aktu sastādīšanu 
par siltummezglu temperatūru, spiedienu, veikt automātiskā 
siltummezgla iestatīšanu (iestatīt karstā ūdens temp. / iestatīt 
apkures temp.). Iestatīšanas darbus veikt saskaņā ar grafiku;

• rakstīt ar darba pienākumu veikšanu saistītus ziņojumus, 
iesniegumus;

• veikt elementārus aprēķinus, veidot grafikus un tabulas ar datoru, 
iegūt informāciju no datortīkliem, pārsūtīt informāciju ar datoru;

• mainīt ūdensskaitītājus.

 Prasības pretendentam:
• santehniķa darba pieredze un atbilstošas prasmes;
• pamata datorprasmes;
• B1 līmeņa valsts valodas zināšanas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

 Mēs jums piedāvāsim:
• atbildīgu un dinamisku darbu stabilā uzņēmuma vidē;
• iespēju pilnveidot praktisko pieredzi;
• draudzīgus kolēģus;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Lūgums sūtīt CV ar norādi "Santehniķis" uz epastu info@ous.lv.
NB! Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kas izvēlēti otrajai atlases 
kārtai!
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Ziņas par jubilāriem 03.08.2016.

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

JŪLIJĀ
70. gadskārtā
Antoņinu Bujevu 
Nikolaju Bumbieru
Ludmilu Juceviču
Margeretu Judinu 
Anastasiju 
Kargapoļcevu 
Ņinu Kavali 
Regīnu Krevņevu 
Valentinu Kuvšinovu 
Lidiju Laurāni 
Juriju Oļševski 
Mariju Petrovsku 
Ludmilu Piteņko
Vjačeslavu Ušakovu 
Zaigu Valenti
Dzintru Vīksni 
Aivaru Zuti 

75. gadskārtā
Andri Atvaru 
Lidiju Dervini
Rutu Dubkovu 
Vladimiru Dunajevu 
Leokadiju Gaiduku 
Vladimiru Grigorjevu 
Antoņinu Jegorovu 
Nikolaju Kuzņecovu 
Ivanu Mučicinu 
Romu Podbrezsku 
Ņinu Ponomarjovu 
Taisiju Radčuku 
Mariju Vesņiču 

85. gadskārtā
Leonidu Fjodorovu 
Ludvigu Mūrnieku 
Leontiju Vasiļjevu 

90. gadskārtā
Ilgu Guļpi 
Induli Smiltnieku 

93. gadskārtā
Annu Zubricku

AUGUSTĀ 

70. gadskārtā
Andri Aizderdzi 
Borisu Baskakovu 
Genu Brahmani 
Olgu Cepli 
Svetlanu Elsti 
Valentinu Filatovu 
Valentīnu Ivanovu
Antonu Jurkeviču 
Galinu Kukushkinu 
Valentinu Kurtukovu 
Jāni Lasi 
Andri Mineiķi 
Gaļinu Ņikitinu 
Leonardu Pankratjevu 
Ritmu Štālbergu 
Jeļizavetu Veismani 
Pjotru Zaharčuku 

Olaines novada pašvaldība
sirsnīgi sveic

75. gadskārtā
Jekaterinu Aksjonovu 
Nadiju Amoliņu 
Jevdokiju Baranovu 
Anastasiju 
Bērziņu 
Mariju Bogdanovu 
Oļegu Fiļipovu 
Silviju Gailišu 
Ņinu Gedu
Ņinu Grudinu 
Uldi Klievēnu 
Nikolaju Kozarevu 
Anatoliju Kravčenko 
Larisu Meščerjakovu 
Elvīnu Vaitnieci 
Aleksandru Voshodovu 
Valentīnu Ziņeviču 
Ēriku Zvirgzdiņu 
Ilgoni Žurovski 

80. gadskārtā
Mariju Abakumecu 
Annu Barkovu 
Vladimiru Jerakovu 
Nataļju Kaptjugu 
Lidiju Osipovu 
Valentinu Petrovu
Antoņinu Plūdumu 
Anastasiju Tjangajevu 
Anatoliju Tjuškinu 
Zinaidu Vaivodi 

85. gadskārtā
Pjotru Avdjukeviču 
Jeļenu Pallo 
Aleksandru Perlovu
Jūliju Repšu 
Ausmu Salnāju 
Veru Sorokoumovu 
Mudīti Šteingoldi 

90. gadskārtā
Almu Dambrovsku 
Ludvigu Ivanvu 
Mariju Meirāni 
Ernu Namnieci 
Valentinu Žiško 

91. gadskārtā
Jāni Češli 
Jevdokiju Rjabovu 

92. gadskārtā
Vladimiru Kurilenko 

95. gadskārtā
Stefāniju Pauniņu 

98. gadskārtā
Ernu Burkevicu 

KAD  KAS  KUR

Pasākumi Olaines novadā septembrī

Olaines Jauniešu centrā "Popkorns"
Olaines Mežaparka estrādē
Jaunolaines Kultūras namā

Olaines Mežaparka estrādē
Olaines Jauniešu centrā "Popkorns"

Olaines Mežaparka estrādē

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Sporta namā
Olaines stadionā
Olaines stadionā

Olainē
Olaines stadiona tenisa kortā
Olaines Sporta namā

Olaines stadiona tenisa kortā

Olaines Jauniešu centrā "Popkorns"
Skrundā un Kuldīgā

Olaines Pieaugušo izglītības centrā

Olaines Pieaugušo izglītības centrā

Olaines Pieaugušo izglītības centrā

02.09. plkst. 18.00
03.09.
10.09. plkst. 14.00

11.09.
13.09. plkst. 17.00

17. un 18. septembrī

03.09.–30.09. 
Atklāšana 03.09. 
plkst. 12.00
07.09.–30.09. 
Atklāšana 07.09. 
plkst. 16.00

11.09. plkst. 11.00
12.09.
Spēļu grafiks pieejams 
www.afaolaine.lv
Laiks tiks precizēts
Laiks tiks precizēts
Laiks tiks precizēts

Laiks tiks precizēts

16.09. plkst. 18.00
17.09.

Laiks tiks precizēts

Sākot ar septembri, 
piektdienās
plkst. 17.00–19.00
Sākot ar septembri, 
trešdienās 
plkst. 18.00–20.00

Galda spēles "Katana" čempionāts
"Rock Out"/"Hush... Here we are!"
Māksliniecisko kolektīvu sezonas atklāšanas 
pasākums "Brīnumskapis"
Tēva dienas pasākums
14. sarunu vakars ciklā 
"Tēja ar iedvesmas garšu"
Dzērveņu festivāls

Uzvaras līduma iedzīvotāju darbu, foto un 
darbarīku izstāde "Uzvaras līdumam – 80"

Muzeja krājuma izstāde 
"Muzeja jaunieguvumi 2016"

Šaha turnīrs (3. kārta)
Tēva diena / Vislatvijas spēka diena
Minifutbola turnīrs "Olaines kauss 2016"

Olaines novada orientēšanās sacensības
Olaines novada čempionāts tenisā sievietēm
Olimpiskā sporta diena 
(novada izglītības iestādēm)
Olaines novada rudens kauss tenisā

Lekcija "Google iespējas" (vadītāja – E. Brilte)
Olaines Pieaugušo izglītības centra organizēts 
izglītojošs brauciens kopā ar "Dabas draugu 
kopu" uz Skrundas kara pilsētiņu un Kuldīgu 
gida pavadībā
Lekcija Olaines novada mācību iestāžu 
pedagogiem "21. gadsimta bērnu un pusaudžu 
atkarības"
Zīmēšanas un gleznošanas nodarbības 
(pasniedzēja – Kristīna Boļšedvorova)

Pērļošanas nodarbības 
(pasniedzēja – Ligita Jegorova)

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv, informācija par pasākumiem 
Olaines novada bibliotēkās – www.olaineskultura.lv/lv/bibliotekas)

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

Aleksandrs Aleksandrija, 37 gadus vecs, 26.07.2016. 
Gunārs Āboliņš, 62 gadus vecs, 12.07.2016.

Laimnesis Briedis, 75 gadus vecs, 01.08.2016.
Gaidis Brikmanis, 73 gadus vecs, 05.06.2016.

Agripina Iļjušenko, 100 gadus veca, 28.07.2016.
Anafeja Ivanova, 92 gadus veca, 13.06.2016.
Česlavs Jacevičs, 80 gadus vecs, 02.07.2016.
Vadims Kiseļovs, 77 gadus vecs, 09.07.2016.
Georgijs Kņaževs, 77 gadus vecs, 26.06.2016.

Artjoms Koroļkovs, 32 gadus vecs, 22.07.2016.
Pēteris Krauklis, 61 gadu vecs, 20.06.2016.

Jurijs Kuzņecovs, 64 gadus vecs, 12.06.2016.
Meta Kvitka, 87 gadus veca, 30.06.2016.

Nikolajs Lapatins, 72 gadus vecs, 28.07.2016.
Nikolajs Liskovs, 57 gadus vecs, 16.06.2016.

Jadviga Ļaksa, 85 gadus veca, 28.07.2016.
Gunita Miķelsone, 39 gadus veca, 12.06.2016.

Vladimirs Novikovs, 63 gadus vecs, 02.07.2016.
Eduards Orlovs, 74 gadus vecs, 05.07.2016.

Juris Paeglis, 64 gadus vecs, 28.07.2016.
Ruslans Rozenvalds, 28 gadus vecs, 29.07.2016.

Melanija Semaka, 93 gadus veca, 11.07.2016.
Nikolajs Skrindevskis, 57 gadus vecs, 30.07.2016.

Mirdza Sloka, 75 gadus veca, 24.07.2016.
Vasilijs Stepanovs, 74 gadus vecs, 01.07.2016.
Ņina Strankovska, 61 gadu veca, 13.07.2016.

Anatolijs Strankovskis, 61 gadu vecs, 06.07.2016.
Marija Šumska, 85 gadus veca, 03.08.2016.

Nikolajs Taranda, 87 gadus vecs, 28.07.2016.
Veldze Tēra, 79 gadus veca, 13.07.2016.

Pēteris Timša, 76 gadus vecs, 24.06.2016.
Velta Tumaseviča, 86 gadus veca, 16.06.2016.

Staņislavs Žuravskis, 84 gadus vecs, 30.07.2016.
Maija Andruško, 77 gadus veca, 16.07.2016.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 
no 2016. gada 13. jūnija līdz 3. augustam reģistrētie mirušie

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

IZSTĀDES (sīkāka informācija – www.olainesmuzejs.lv) 

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)

IZGLĪTĪBA

Induli un Benitu Edīti Smiltniekus! Valdi un Dzidru Spedževus!
Laulība noslēgta 1956. gada 9. jūlijā 

Rīgas Sarkanarmijas rajona Dzimtsarakstu nodaļā.
Laulība noslēgta 1966. gada 13. jūlijā 

Rīgas rajona Olaines pilsētciemata izpildkomitejā.

sveic DIMANTA kāzās

Es mīlu tevi – zieds par sauli pārtop;
Es mīlu tevi – migla saulē gaist;
Es mīlu tevi – saule sevī sadeg;
Bet tevi ieskauj zeltā vizošs gaiss.
/Agita Draguna/

Olaines novada dome Olaines novada dome
sveic ZELTA kāzās


