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DZIMŠANAS DIENĀ – VIDES
OBJEKTS "SĀKUMS"

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS
KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS 2018. GADAM
Olaines novada iedzīvotāju
skaits uz 2018. gada 1. janvāri ir
20 325 cilvēki. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas ir nedaudz palielinājies (2017. gadā – 20 227
cilvēki). Demogrāfiskā situācija
novadā ir mazliet uzlabojusies:
2017. gadā dzimuši 190 cilvēki,
2016. gadā – 194; 2017. gadā
mirušo skaits bija 205, bet 2016.
gadā – 222. Kopumā iedzīvotāju
skaits novadā ir samērā liels un
stabils, kas ir skaidrojams ar to,
ka esošie un potenciālie iedzīvotāji atzīst novada ģeogrāfiskā
izvietojuma priekšrocības, novērtē infrastruktūru, satiksmi, izglītības iespējas, sociālo un citu
pakalpojumu kvalitāti.
Pašvaldības funkciju nodrošināšanai ir izveidota pašvaldības
administrācija – iestāde "Olaines
novada pašvaldība" – ar Olaines
pagasta pārvaldi, kā arī:
1. pašvaldības iestādes:
1.1. Olaines 1. vidusskola ar
struktūrvienību Olaines
sākumskola;
1.2. Olaines 2. vidusskola;
1.3. Olaines pirmsskolas
izglītības iestāde
"Dzērvenīte";
1.4. Olaines pirmsskolas
izglītības iestāde "Zīle";
1.5. Olaines pirmsskolas
izglītības iestāde
"Magonīte";
1.6. Olaines speciālā
pirmsskolas izglītības
iestāde "Ābelīte";
1.7. Olaines Mūzikas un
mākslas skola;
1.8. Olaines Kultūras centrs
ar struktūrvienībām:
Olaines Kultūras nams,
Jaunolaines Kultūras nams,
Olaines bibliotēka, Gaismu
bibliotēka, Jaunolaines
bibliotēka;
1.9. Olaines Sporta centrs ar
struktūrvienībām: Olaines
peldbaseins, Jaunolaines
stadions un skeitparks,
Olaines stadions, Olaines
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Arvīds Stepka: Īpašs ir
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mūsu zemes kontūra
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slidotava un skeitparks,
Olaines 2. vidusskolas
stadions, Olaines Sporta
nams;
1.10. Olaines Vēstures un
mākslas muzejs;
1.11. pašvaldības aģentūra
"Olaines Sociālais
dienests";
2. kapitālsabiedrības:
2.1. akciju sabiedrība "Olaines
ūdens un siltums" –
pašvaldībai pieder 100%
akciju;
2.2. sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Zeiferti" –
pašvaldībai pieder 100%
kapitāla daļu;
2.3. sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Zemgales 29" –
pašvaldībai pieder 54%
kapitāla daļu;
2.4. sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Rīgas Apriņķa
Avīze" – pašvaldībai pieder
2,32% kapitāla daļu;
2.5. sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "NKC"
(Ķīmijas, farmācijas,
biotehnoloģijas un vides
nozaru kvalifikācijas
centrs) ar mērķi
piedalīties arodizglītības
programmu izstrādē un
realizēšanā jauniešiem
un bezdarbniekiem –
pašvaldībai pieder 5,71%
kapitāla daļu.
Jebkuras pašvaldības darbības
finansiālo pamatu veido budžets,
kas ir svarīgākais instruments
pašvaldības ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai,
kā arī pašvaldības teritorijas
ilgtermiņa attīstībai un autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai. Tāpēc Olaines novada
dome, sagatavojot 2018. gada
pašvaldības budžetu, plāno nepieciešamos finanšu resursus
pašvaldības funkciju izpildei,
ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai un projektu
realizācijai.

Olaines novada
uzņēmējs
Jaunu kurpju vietā – sīpoli
un burciņas. Inetas Vilciņas
pieredze
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Pašvaldības ekonomisko attīstību un finanšu situāciju ietekmē
kopīgā situācija ekonomiskajā
un sociālajā jomā valstī. No tā,
kā attīstīsies valsts prognozētais
makroekonomiskais scenārijs, ir
atkarīgi arī pašvaldības finanšu
resursi.
Olaines novada pašvaldības budžets 2018. gadam izstrādāts,
ievērojot likumos "Par pašvaldību budžetiem", "Par pašvaldībām", "Par budžetu un finanšu
vadību", "Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums", "Par
valsts budžetu 2018. gadam", kā
arī nodokļu likumos, Ministru
kabineta noteikumos un citos
normatīvajos aktos paredzētās
prasības.
Plānojot 2018. gada pašvaldības
budžetu, kā prioritārs ir izvirzīts
uzdevums nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Pašvaldība ņem vērā visu nozaru un jomu intereses un esošos līdzekļus cenšas maksimāli
sabalansēt tā, lai pietiek gan
saimnieciskajiem darbiem, gan
infrastruktūras uzturēšanai un
attīstībai, gan sociālajiem jautājumiem, izglītībai, kultūrai un
sportam.
2018. gadā un turpmāk Olaines
novada pašvaldībai būtiski ir
nodrošināt novada attīstības un
investīciju projektu ieviešanu
un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti novadā, ielu,
ceļu u.c. objektu infrastruktūru.
Lai veicinātu Olaines novada
attīstību, investīcijām infrastruktūrā plānots piesaistīt arī Eiropas
Savienības fondus.
Komentējot 2018. gada budžetu,
domes priekšsēdētājs A. Bergs
pauž pārliecību, ka novada attīstība ir stabila, kas pozicionējas arī prognozējamajos ieņēmumos. "Šogad tie plānoti par
13% lielāki nekā pagājušā gadā,
līdz ar to mēs skatāmies nākotnē

Olainē izveidots jauns vides objekts "Sākums", kas ir dāvana pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem Olaines dzimšanas dienā un Latvijas valsts
simtgadē. Tas izvietots pilsētas centrā pie pašvaldības ēkas Zemgales
ielā, lai ik dienu atgādinātu par svarīgāko, visa pamatu un sākumu:
dabu, spēcīgu ģimeni, bērnību un tautu.
Vides objekts sastāv no četriem metāla rāmjiem, kuros redzamas
dzērvenes, ozols un bērns šūpolēs, ko tur mātes un tēva rokas.
"Strādājot pie darba skicēm, man bija svarīgi akcentēt lietas, ko tik
bieži uztveram par pašsaprotamām. Pirmkārt, Latvijas skaisto dabu,
tās spēku augt un atjaunoties, purvu kā Olaines rašanās vietu ar tā
skaistumu un vērtību un, visbeidzot, mūs pašus, pieaugušos, kas ikdienas darbu dunā atrod laiku prieka mirkļiem ar bērniem," stāsta
vizuālā risinājuma izstrādātājs Artis Aleksandrovs ("Art Design").
Ar šo vides objektu pašvaldība turpina dažādot pilsētvidi un radīt
jaunas apskates un satikšanās vietas, akcentēt tās vērtības un skaistumu.

JAUNOLAINES SPORTA NAMS
UZŅEM SKATES "GADA LABĀKĀ
BŪVE LATVIJĀ 2017" ŽŪRIJU
Šogad nominācijā "Publiskā jaunbūve" skatei
pieteikts Jaunolaines Sporta nams, kas cīnīsies par
labākā titulu 16 būvju konkurencē.
Jau otro gadu pēc kārtas Olaines novads piedalās Latvijas Būvinženieru savienības un būvniecības nozares profesionāļu organizētajā
skatē "Gada labākā būve Latvijā 2017", kas ir vienīgā Latvijas būvniecības nozares 17 sabiedrisko organizāciju rīkotā skate valstī un
kuras žūrijā ir 44 augstas raudzes eksperti no 23 nozares sabiedriskajām organizācijām. Skates mērķis ir veicināt būvniecības procesa
kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses
piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs 2017. gadā.
Šogad skatē pieteikta 81 būve, no kurām otrajai kārtai izvirzītas 78,
tostarp Jaunolaines Sporta nams. 22. februārī žūrijas komisija bija
ieradusies, lai novērtētu objektu klātienē un tiktos ar pasūtītāju un
būvniekiem.
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Notikums
Pieaugušo izglītības centrs
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MANA SIRDS – LATVIJA
Olaines tautfrontieši

V

ienu no kādreizējiem Latvijas Tautas frontes Olaines nodaļas veidotājiem Arvīdu
Stepku sastopu viņa nelielajā
ģimenes privātmājiņā Jelgavā.
Arvīds ir kaislīgs latviešu literatūras lasītājs un pētnieks – viņa
istabā nav tādu virsmu, uz kurām
nebūtu grāmatu. Galvenokārt tie
ir klasiķi. Emocionālajā stāstā par iesaistīšanos neatkarības
kustībā, kur sava loma bijusi
Arvīda dēlam, viņš vairākkārt
atgriežas pie bērnības iespaidiem – tur sakņojas lielā Arvīda
mīlestība uz Latviju. Par nozīmīgāko Tautas frontes devumu neatkarības kustībā viņš sauc tādas
apziņas veidošanu, kas ļāva noticēt, ka reiz būsim brīvi. "Vārdu
"NEATKARĪBA", lūdzu, rakstiet ar lielajiem burtiem," uzsver
Arvīds.
Jūs esat strādājis kā Liepupes
vidusskolas direktors,
esat pasniedzis ķīmiju un
bioloģiju, vēlāk nonācāt
Olainē. Ar ko sākās Jūsu
interese par ķīmiju?
Vēl vidusskolas laikā biju pārliecināts, ka būšu veterinārārsts,
taču dzīve nāca ar savām korekcijām. Strādāju kā skolotājs,
direktors, bet tad samīlējos vienā zemgalietē, savā nākamajā
sievā. Tā mans ceļš veda tuvāk
viņai, tuvāk Jelgavai, un
1965. gada septembrī es sāku
strādāt Ķīmisko reaktīvu rūpnīcā
[tagad – "Biolar", aut.]. Ražošanai tad vēl tikai gatavojāmies –
iekārtojām telpas, uzstādījām
iekārtas, studējām attiecīgo literatūru bibliotēkā Rīgā. Sākumā
dzīvojām Jelgavā, bet no 1971.
gada, kad saņēmu dzīvokli, –
Olainē.
Pēc izglītības esmu biologs, bet
interese par ķīmiju vienmēr bijusi dzīva un īpaši mani fascinēja
bioķīmijas virziens, kas saistīts
ar preparātu izdalīšanu no dzīvnieku un augu valsts. Tieši tas arī
bija mans darbības virziens Olainē. Sāku kā inženieris ar algu
100 rubļu mēnesī, pakāpeniski
bija iespēja augt, un tā es nonācu
līdz bioķīmisko preparātu ceha
vadītāja postenim.
Kas bija Jūsu atbildībā
reaktīvu rūpnīcā?
Pirmais virziens, kurā es sāku
strādāt un ar ko nodarbojos līdz
pat tā saucamajiem juku laikiem,
bija preparāta lizocīms izdalīšana no vistu olu baltuma. Uz šīs
bāzes tika izstrādāti ļoti efektīvi
preparāti ārīgu un iekšķīgu čūlu
ārstēšanai, pētījumi par rezultātiem bija ļoti labi, bet diemžēl
darbu nepaspējām novest līdz
galam. Pārmaiņu laikā Olaines
rūpnīcās bija darbības pārtraukumi, daudzus palaida it kā bez-

2

algas atvaļinājumā, bet vēlāk izrādījās, ka atgriezties vairs nebūs
kur. Tā arī mana karjera noslēdzās, taču, kāpēc lizocīms tā arī
netika ieviests ražošanā, tas man
nav saprotams. Lielākais darbs
jau bija padarīts, ilgu gadu darbs.
Vai tolaik, 80. gados, Jums
bija sajūta, ka kaut kas briest,
ka gaidāmas pārmaiņas?
80. gadu beigās man bija šī sajūta, pat pārliecība, ka padomju
iekārta nevar pastāvēt, ka tā sabruks. Kāpēc? Tajā laikā biju ļoti
aizrāvies ar filozofijas studijām,
studēju pats saviem spēkiem un
cita starpā izlasīju arī Ļeņina
darbus, kas tolaik bija obligāta
akadēmisko studiju sastāvdaļa. Un es sapratu, ka šī mācība
balstās uz naida kurināšanu starp
cilvēkiem, ka tā ir kļūdaina pašos pamatos un tāpēc nevar pastāvēt. Otrs apsvērums. Es esmu
dzimis un audzis laukos, vērojis
lauku dzīvi, darbu, cilvēkus, un
šīs iekārtas mākslīgums radīja
pārliecību, ka tā nav dzīvotspējīga. Paldies Dievam, nepiepildījās mana prognoze par to, ka,
sabrūkot šai ļoti labi bruņotajai
un ideoloģiski spēcīgajai iekārtai, ies bojā tūkstošiem cilvēku.
Par laimi, tas nenotika.

sadursmju starp mums nebija.
Kolēģi ļoti labi zināja manus uzskatus, es no atklātām sarunām
par šiem jautājumiem nevairījos, taču tas neradīja nekādus
asumus.
1991. gadā, kad notika tautas
balsojums par Latvijas neatkarību, mēs ar kolēģiem apstaigājām
teju visus Olaines dzīvokļus ar
aicinājumu iet uz balsošanu. Es
nekur nesastapu naidu, lai gan
ne jau visi domāja līdzīgi man.
Olainē par Latvijas neatkarību
nobalsoja 56% cilvēku, un visā
Latvijā nebija nevienas pilsētas
vai novada, kur atbalstītāji būtu
mazākumā.

Pēc Tautas frontes turpinājāt
politiķa gaitas?
Tautas frontē biju līdz pat tās
likvidēšanai, iestājos LNNK un
Olaines domē tiku ievēlēts divos
sasaukumos. Varu lepoties, ka
pēc manas iniciatīvas Teodora
Zeiferta vārds tika piešķirts vienai no Olaines ielām.
Kāpēc Zeiferts?
Viņš ir bijis ļoti nozīmīga figūra
latviešu literatūrā, bijis skolotājs
Olaines draudzes skolā. Latviešu literatūra un vēsture ilgus
gadus man ir īpaši tuva tēma.
Jau pieklājīgā vecumā es pēkšņi
aptvēru – esmu beidzis vidus-

Kā Jūs skaidrojat savu lielo
aizrautību ar mūsu zemes
vēsturi, rakstniekiem, Latviju
kopumā?

Kā šīs pārmaiņas
materializējās, ar ko viss
sākās?
Kad cilvēktiesību aizstāvju grupa "Helsinki 86", pieminot komunistiskā terora upurus, rīkoja
ziedu nolikšanu pie Brīvības
pieminekļa [1987. gada 14. jūnijā, aut.], tur bija mans jaunākais
dēls Jānis. Tad jau vēl nezinājām, kā tas viss attīstīsies, kas
notiks, tāpēc nolēmām par šīm
viņa gaitām pagaidām klusēt.
Pēc gada atkal gājiens, jau krietni plašāks, ar sarkanbaltsarkano
karogu, arī ar aktīvu milicijas
klātbūtni. Dēls fotografēja, kā
par brīnumu, netika aizturēts un
arī fotoaparātu viņam neatņēma.
Otrs mans dēls bija tikko atgriezies no dienesta Afganistānā.
Tad faktiski dēls Jūs iesaistīja
neatkarības kustībā?
Tā var teikt, jo tajā laikā šī kustība aizsākās un ar katru gadu
aizvien pieņēmās spēkā un plašumā. Tautas frontes Olaines nodaļas pirmais vadītājs bija Jānis
Strazds (interviju ar viņu lasiet
iepriekšējā laikraksta numurā),
es uzņēmos vadību vēlāk. Tajā
laikā mums izveidojās laba sadarbība ar divām Olaines rūpnīcām – t.s. plastmasu rūpnīcu un
"Biolar". No pārējiem bija pa kādam aktīvistam, bet Tautas frontes kodolu veidoja šo divu uzņēmumu darbinieki. Mēs pulcējāmies 1. vidusskolā, Interfrontes
piekritēji – 2. vidusskolā, arī
viņu bija gana daudz, bet nekādu

veicies dzīvē sastapt šādus cilvēkus, kas bagātina. Jāsaka tā –
kad dzirdu kādu mācītāju sakām,
cik ļoti Dievs mūs visus mīl, tam
grūti noticēt. Tik daudz cilvēku
taču cieš. Tomēr mani gan Dievs
ir mīlējis un mīl, jo savā mūžā
esmu saskāries ar ļoti daudziem
labiem, sirsnīgiem cilvēkiem. Ar
sliktiem teju nemaz.
Esmu prātojis – ja es būtu mākslinieks, zīmētu Virzas karikatūru, kur viņam būtu radziņi un
gara aste, liels lauru vainags un
lāča ausis, jo viņš taču bija Latvijas patriots tiešā šī vārda nozīmē. Kad runā par 15. maija Kārļa Ulmaņa apvērsumu, man pat
gribas sacīt – Virzas apvērsums,
jo vēl 1931. gadā kādā sanāksmē
Burtniekos Virza saka runu un
Latviju salīdzina ar mežā braucēju, kurš izkritis no kamanām
un kuru tagad plosa partiju vilki.
Neesmu saskāries ar kādu citu
inteliģences pārstāvi, kurš tajā
laikā būtu sacījis ko līdzīgu.

Kuri cilvēki veidoja Tautas
frontes kodolu Olainē?
Jānis Strazds, Jānis Znotiņš,
Viesturs Baroniņš, Jāzeps Gailišs. Tie bija paši aktīvākie, bet,
līdzīgi kā visā Latvijā, arī Olainē ļoti daudz cilvēku juta, ka ir
pienācis brīdis iesaistīties neatkarības kustībā. Tas bija īpašs
laiks, cilvēku sarunas, laikrakstu
saturs, pat gaiss, ko tad elpojām,
bija īpašs.
Tiesa, parādījās arī pirmās nesaskaņas. Rīgā bija izveidota
Tautas frontes nodaļu apvienotā
padome, kur sabrauca pārstāvji
no visa Rīgas rajona. Es braucu
turp ar lielām cerībām un interesi, taču vīlos, jo ļoti ātri sākās
diezgan nekonstruktīva rīcība.
Piemēram, pēkšņi parādījās
streika rosinātāji un atbalstītāji, kuri gribēja rīkot skolotāju
streiku. Tikko valsti bijām atjaunojuši, mums bija jauna valdība, un nu mēs streikosim! Es
to izjaucu, sacīdams: lai streiks
mums būtu vēl jaudīgāks un plašāks, iesim uz Interfrontes mītni,
lai taču viņi arī pievienojas. Tas
nostrādāja, ideja par streiku izzuda. Vispār tajā – pirmsākumu
– laikā bija dažādas reakcionāras
idejas, ar to bija ļoti jāuzmanās.

skolu, tad augstskolu, bet praktiski neko nezinu nedz par mūsu
vēsturi, nedz literatūru. Mani
pārņēma izmisums, un es ar lielu
aizrautību metos grāmatu pirkšanā, lasīšanā, pētīšanā. Esmu uz
divriteņa apbraukājis daudzu ievērojamo latviešu – prezidentu,
rakstnieku, dzejnieku – dzimtās
mājas. Edvarta Virzas "Billītēs"
biju pat vairākkārt, jo Virza man
vienmēr ir šķitis īpaši atraktīvs,
arī kā cilvēks. Atradu "Billītes",
sastapu vienu vecu vīru – Kalniņa tēvu, kurš bija tur dzīvojis
kā rentnieks. Viņš man ilgi, ilgi
stāstīja, tās bija vērtīgas sarunas
mums abiem. Vispār man ir ļoti

Mana stiprā mīlestība uz Latviju
nāk no dziļas bērnības. Īpašs ir
pats vārds "Latvija" un mūsu zemes kontūra, – atminos, es kādā
Baltijas valstu kartē, vēl maziņš
būdams, lūkojos uz šo trīs valstu
kontūrām, uz pelēkzili iekrāsotu
Igauniju, dzeltenīgu Lietuvu un
zaļu Latviju. Ilgi varēju skatīties
šajā kartē, jo Latvija man šķita
tik simpātiska! Ar tādu kā purniņu, ar ausīm vai radziņiem pie
Kolkas raga, ar actiņu Kuldīgā.
Salīdzināju un šķita, cik gan bēdīga varētu būt dzīve Igaunijā un
Lietuvā, kuru kontūras, nu, tāds
tintes traips vien, bez formas.
Otra atmiņa. Pie manām tēva
mājām auga jauns ābeļdārzs, un
pāri lielceļam bija balta māja,
pie kuras plīvoja mūsu karogs.
Esmu izgājis uz ceļa, man priekšā spēcīgais zaļums, plaukstošas
ābeles, virs tā zila debess, baltais
nams un sarkani baltais karogs.
Un, lūk, pirmo reizi mūžā es
jutu, sapratu, ko nozīmē vārds
"skaistums". Ilgi skatījos šajā
brīnumā, un ar tā brīža saviļņojumu ir pieticis visam mūžam.
Tā ir mana Latvija.

No ieraksta Arvīda Stepkas dienasgrāmatā
1987. gada 23. augustā
"Pēc 48 gadiem latvieši iet pie Brīvības pieminekļa ar ziediem
rokās kā pie mātes – glābējas, Tēvzemes – stiprinātājas. Iet ar
atmiņām par nogrimušu Gaismas pili, iet ar… cerībām."
Latvija balso par neatkarību
1991. g. 3. martā Latvijas iedzīvotāju aptauja par jautājumu
"Vai Jūs esat par demokrātisku un valstiski neatkarīgu Latvijas
Republiku?".
Latvijas balsojums: piedalījušies 87%, "jā" sacījuši 73%;
Olaines balsojums: piedalījušies 84%, "jā" sacījuši 56%.

Olaines novada uzņēmējs

Uzņēmējdarbība bez steigas jeb jaunu kurpju vietā –
sīpoli un burciņas

K

INETA VILCIŅA SEVIS IZVEIDOTAJĀ UZŅĒMUMĀ "WARAS ULA" RAŽO SĪPOLU UN TOMĀTU MARMELĀDES, BAZILIKA PESTO UN
ROŽLAPIŅU DŽEMU. ŠIS NAV STĀSTS PAR ĻOTI STRAUJU IZAUGSMI, BET DRĪZĀK PAR IEDZIĻINĀŠANOS, KLĀTESAMĪBU VISOS
PROCESOS UN ĻAUŠANU LIETĀM NOTIKT ĪSTAJĀ LAIKĀ.

ad ierodos uzņēmuma "Waras ula" nepilnus 100 m2 lielajās telpās Olaines industriālajā
parkā, Inetai Vilciņai tiek atvests
baziliks pesto gatavošanai, taču
izrādās, ka tas ir nekvalitatīvs,
tāpēc tiek nosūtīts atpakaļ piegādātājam un plānotās piegādes
klientiem būs nedaudz jāpārliek.
"Nestandarta situācijas, kad jārod alternatīvs risinājums, gadās
bieži," saka uzņēmēja. Viņa ir
pārliecināta, ka vienmēr var atrast risinājumu, taču tas nedrīkst
notikt uz kvalitātes rēķina.
Ineta atzīst, ka ir grūti pierast pie
vārda "uzņēmēja", jo, lai gan viņas uzņēmums darbojas jau kopš
2011. gada, tas ir pavisam neliels
un tā vienīgā darbiniece ir viņa
pati. Pati veic piegādes, pati apstrādā dārzeņus, pati gatavo marmelādes un pesto, fasē un marķē,
veic ierakstus sociālajos tīklos,
meklē klientus un sadarbojas ar
tiem. Vienīgi etiķešu dizainu,
grāmatvedību, kā arī jaunu tirgu
apgūšanu uzņēmēja uzticējusi
profesionāļiem.
Jūs neesat no Olaines. Kāpēc
savu ražotni ierīkojāt Olainē?
Šeit darbojos kopš pagājušā
gada rudens. Jāsaka, ka pirms
tam biju meklējusi telpas arī
Rīgā vai tuvu tai, taču nesekmīgi. Rīgā piemērotas telpas ražošanai bija grūti atrast, jo man
bija nepieciešamas mazas telpas,
kas viegli piemērojamas pārtikas
ražošanai, turklāt, tā kā gatavošanas procesā rodas diezgan spēcīgs aromāts, tuvumā nedrīkstēja
būt biroji.

Uzņēmums:
SIA "Waras ula"
Vadītāja:
Ineta Vilciņa
Darbības joma: Pārtikas ražošana

Taču tad pienāca brīdis, kad sapratu – mājās vairs nevaru strādāt, tur nav iespējams darbu
pilnībā norobežot no ģimenes,
tāpēc, vai nu atrodu risinājumu,
kā turpināt ražot citur un citādi,
vai nu neturpinu vispār. Šīs telpas Olainē izvēlējos ne tikai tāpēc, ka tās ir atbilstošas uzņēmu-

ma vajadzībām un te var kārtīgi
strādāt, bet uz šejieni arī nokļūt
ir ērtāk nekā, piemēram, uz Rīgas centru.
Kā Jūs nonācāt līdz lēmumam
par uzņēmējdarbības sākšanu?
Tolaik šādus produktus Latvijā
neražoja neviens – likās, vajag
pamēģināt. Pirmais produkts, ko
sāku ražot, bija sīpolu marmelāde. Pārliecinājos, ka tas atbilst
visām noteiktajām prasībām, un
draudzenes reklāmas aģentūras komanda palīdzēja izstrādāt
pārdomātu iepakojumu. Pirmā
debija produktam notika izstādē
"Riga Food", bet sapratu, ka izstādē nevaru veikt objektīvu un
pilnīgu tirgus izpēti, jo to neapmeklē reālais pircējs. Tad sāku
produktu tirgot Kalnciema ielas
tirdziņā, kur varēju dzirdēt tiešas

 Turpinājums no 1. lpp.
Kopumā nominācijā "Pārbūve" otrajai kārtai izvirzītas 17 būves, nominācijā "Publiskā
jaunbūve" – 16 būves, nominācijā "Inženierbūve" – 16 būves, nominācijā "Ainava" – 9 būves,
nominācijā "Restaurācija" – 6 būves, nominācijā "Atjaunošana" – 6 būves, nominācijā
"Dzīvojamā jaunbūve" – 5 būves, savukārt nominācijā "Būve ārzemēs" – 3 būves.
Skates fināls gaidāms 20. martā, bet uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notiks 28. martā.
Pieteiktie objekti un nominācijas aplūkojamas šeit: www.facebook.com/gadabuve/.
Jāatzīmē, ka skatē "Gada labākā būve Latvijā 2016" nominācijā "Pārbūve" finālā iekļuva
renovētā Olaines 1. vidusskolas bibliotēka, saņemot atzinības rakstu.

pircēju atsauksmes, pamazām
"iztaustot", kāds ir sīpolu marmelādes klients.
Taču kopumā jāatzīst, ka tāda
lēmuma par uzņēmējdarbību nemaz nebija, tikai interese, kas no
tā visa var sanākt.
Šobrīd veikalos var iegādāties
četrus produktus. Vai Jums ir
kāda jaunu produktu ieviešanas stratēģija?
Jā. Lai ieviestu jaunu produktu,
jāiziet caur diezgan smalku filtru
– jāeksperimentē, jākalkulē, jāveic analīzes, jānovērtē riski,
jālabo kļūdas, atkal jāpārbauda, tad jāveido etiķetes dizains
un tikai tad varu piedāvāt jauno
produktu. Tāpēc tas ir ilgs, pārdomāts un atbildīgs process.
Es vēroju pasaules tendences,
tās ir ārkārtīgi plašas, un līdz
mums liela daļa interesantu garšu savienojumu nemaz nenonāk.
Dažkārt, lemjot par jauniem produktiem, apstājos pie izmaksām
vai pie tā, ka patērētāji varētu
vēl nebūt gatavi konkrētajam
produktam.
Ir bijis, ka izlemju kādu iecerēto
produktu tomēr neražot, kaut arī
redzu, ka tirgū tas ir pieprasīts
un izmaksas zemas. Nevaru ražot kaut ko tikai naudas dēļ, ja
tas nesaskan ar pašas pārliecību.
Mana priekšrocība ir tāda, ka,
pieņemot lēmumus, atbildība ir
galvenokārt pret mani pašu un
klientu, jo man nav darbinieku.
Vai ir brīži, kad nākas secināt,
ka vienai tomēr ir grūti ar visu
tikt galā?
Ir, taču gadu gaitā esmu visu iemācījusies. Ja būs tā, ka vairs nevarēšu bez palīga iztikt, likumsakarīgi arī nonākšu līdz tam, ka
palīgs būs.
Tomēr nav arī tā, ka pilnīgi visu
daru viena. Piemēram, etiķetes
pati nezīmēju un nedrukāju, lai
gan iesaistos pilnīgi visos procesos, izvērtējot un pieņemot
lēmumus.
Atskatoties uz saviem un uzņēmuma mērķiem, kā tam būtu
bijis jāattīstās sešu gadu laikā,
reizēm ir grūti tikt galā ar emo-

Saņem
Olaines
Domes Vēstis

informatīvs izdevums

pa pastu!
Ja vēlaties saņemt "Olaines Domes
Vēstis" savā pastkastītē, tad piesakieties pakalpojuma saņemšanai!

cijām par neveiksmēm, kas radušās prasmju, zināšanu vai komunikācijas trūkuma rezultātā.
Taču es nežēlojos.
No kādiem līdzekļiem Jūs finansējāt savas uzņēmējdarbības sākšanu? Vai esat izmantojusi arī kādus atbalsta rīkus?
Viss, ko uzņēmumā esmu ieguldījusi, ir privātie līdzekļi. Tas ir
viens no iemesliem, kāpēc attīstība ir tik lēna. Tā vietā, lai pirktu sev jaunas kurpes, es pirku
burkas, sīpolus, etiķetes un citas
ražošanas sākšanai nepieciešamās lietas.
Mans uzņēmums vairs nekvalificējās kā jaunais uzņēmums,
tāpēc šobrīd nevaru pretendēt uz
startup atbalsta formām. Taču
savulaik izmantoju visu, kas
bija pieejams, tai skaitā biedrības "Līdere" mentoringa atbalsta
programmu un Valmieras Biznesa inkubatoru. Nonācu līdz
līgumu slēgšanai par atbalsta
saņemšanu gan inkubatorā, gan
programmā "Altum", kur bija
iespēja saņemt kredītu, taču tajā
brīdī mana ģimenes dzīve būtiski mainījās, kā rezultātā sapratu,
ka tobrīd nevaru uzņemties papildu saistības un darbu.
Vai Jums ir plāni arī attiecībā
uz eksportu?
Uzņēmuma nākotni redzu, tikai
strādājot ar eksportu. Nevienam
nav noslēpums, ka Latvijas tirgus ir mazs, it sevišķi, ja tiek
ražots diezgan dārgs šauras nišas
produkts. Ne vienmēr ir viegli
preci realizēt vietējos veikalos,
kas nozīmē, ka jādomā un jāstrādā citā virzienā. Pagaidām vēl
aktīvi neeksportēju, taču esmu
piesaistījusi šim uzdevumam attiecīgās nozares speciālistus, ar
kuru palīdzību strādājam ar potenciālajiem klientiem ārvalstīs.
Ar nepacietību gaidu iespēju
ražot nopietnākus apjomus, rast
risinājumus dažādām situācijām,
veidot jaunus kontaktus – es
sāku darboties produktīvāk, kad
man tiek dots impulss kādam
konkrētam uzdevumam, jaunam
mērķim, ko sasniegt.

Pieteikuma forma pieejama
www.olaine.lv un klātienē uz
vietas pašvaldībā (Zemgales
ielā 33, Olainē, un Meža ielā 2,
Jaunolainē) un Gaismu bibliotēkā
(Gaismas ielā 1-1, Gaismās, Stūnīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma numuri elektroniskā formātā (sākot
no 2006. gada) ir atrodami
www.olaine.lv.
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 Turpinājums no 1. lpp.
pozitīvi un darām visu, lai paveiktu vairāk un naudu izlietotu
lietderīgi dažādām vajadzībām
atbilstoši Olaines novada attīstības programmai 2014.–2020.
gadam. Budžeta prioritātes šajā
gadā ir novada attīstība, teritorijas labiekārtošana, izglītība un
sociālā aizsardzība."
Olaines novada pašvaldības
2018. gada budžeta projekts tika
izskatīts un apstiprināts Olaines
novada domes komiteju sēdēs.
Olaines novada pašvaldības budžets 2018. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta,
ko veido attiecīgas ieņēmumu un
izdevumu daļas un finansēšanas
daļas.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem
un budžeta klasifikāciju ir norādīta Olaines novada domes saistošajos noteikumos "Par Olaines
novada pašvaldības budžetu
2018. gadam" un pielikumā.

IEŅĒMUMI
Pamatbudžets ir Olaines novada pašvaldības budžeta galvenā
daļa, kuru veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma
nodoklis, nekustamā īpašuma
nodoklis, azartspēļu nodoklis;
nenodokļu ieņēmumi, kuros
ietilpst ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts un
pašvaldību nodevām, sodiem un
sankcijām; pārējie nenodokļu ieņēmumi, kurus veido ieņēmumi
no pašvaldības īpašumu iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas;
ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā
arī transferti, kurus veido valsts
budžeta transferti un pašvaldību budžeta transferti jeb valsts
mērķdotācijas, kas tiek saņemtas
no atsevišķām ministrijām un
paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai un pašvaldību
autoceļu (ielu) uzturēšanai, kā arī
dažādu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai
un pašvaldību maksājumiem par
izglītības pakalpojumiem.
Olaines novada pašvaldības budžeta plānotie kopējie ieņēmumi
2018. gadā ir EUR 21 137 018,
tajā skaitā EUR 20 809 309 pamatbudžeta ieņēmumi un EUR
327 709 speciālā budžeta ieņēmumi, kas ir par 13,72% vairāk,
salīdzinot ar 2017. gadam plānotajiem ieņēmumiem un valsts
mērķdotācijām.
Informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu
avotiem un budžeta ieņēmumu
klasifikācijai ir norādīta saistošo
noteikumu "Par Olaines novada
pašvaldības budžetu 2018. gadam" 1. un 3. pielikumā.
Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 69,48%.
Saskaņā ar MK noteikumiem
"Noteikumi par pašvaldību fi-
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nanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību
2018. gadā" Olaines novada pašvaldības vērtēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir EUR
14 458 888, kas ir par 6,48%
vairāk nekā 2017. gadā. Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze
ir EUR 1 588 014, azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 56
880 apmērā.
Valsts mērķdotācija pedagogu
darba samaksai un darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas

Budžeta iestāžu ieņēmumus
EUR 714 426 apmērā jeb 3,43%
no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido vecāku maksas
par bērnu ēdināšanu pirmsskolas
izglītības iestādēs, ieņēmumi par
telpu, zemes nomu, mūzikas instrumentu nomu, interešu izglītības un sagatavošanas maksām,
ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē, no
peldbaseina un slidotavas sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi ieņēmumi.
Speciālā budžeta ieņēmumi plā-

mi, kuri tiek segti no pamatbudžeta ieņēmumiem – 20 809 309
EUR, speciālā budžeta ieņēmumiem – EUR 327 709 un konsolidētā budžeta 2017. gada naudas
atlikuma – EUR 4 135 385.
Olaines novada domes saistošo
noteikumu "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2018.
gadam" 2. un 4. pielikumā ir
budžeta izdevumu sadalījums atbilstoši veicamajām funkcijām.
Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par izdevumu klasifikāciju.

šinājums, pasta un kancelejas
izdevumi, kā arī izdevumi, kas
saistīti ar svinīgā pasākuma
"Olaines novada jaundzimušo
reģistrācija" norisi, iedzīvotāju
informēšanu ar pašvaldības informatīvo izdevumu "Olaines
Domes Vēstis", videosižetiem,
jaunas pašvaldības interneta
mājaslapas izstrādi, informatīvā
galda kalendāra izdošanu gada
nogalē, grāmatas "Ar Olaini sirdī" izdošanu u.tml.).
2018. gadā aptuveni līdz 8% paaugstinājies darba algas fonds.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS

BUDŽETA IEŅĒMUMU SADALĪJUMS
0,69%

17,97%

Pašvaldību budžeta transferti
143 000 EUR

Valsts budžeta transferti
3 739 231 EUR

3,43%

69,48%

0,08%

7,63%

Pašvaldības iestāžu ieņēmumi
714 426 EUR

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
14 458 888 EUR

IEŅĒMUMI

Naudas sodi un sankcijas
16 300 EUR

Nekustamā īpašuma nodoklis
1 588 014 EUR

kopā
21 137 018 EUR

0,02%

0,27%

Nodokļi par
pakalpojumiem un precēm
56 880 EUR

Pārējie nenodokļu ieņēmumi
4 275 EUR

0,26%

Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma pārdošanas
un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
53 945 EUR

obligātajām iemaksām ir plānota
EUR 1 852 007 apmērā. 2018.
gadā valsts mērķdotācija vispārizglītojošo skolu, profesionālās
ievirzes skolu pedagogu un speciālās izglītības pedagogu darba
samaksai un darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir piešķirta 8
mēnešiem, šobrīd nav informācijas par mērķdotāciju apjomu
septembrim–decembrim. Valsts
mērķdotācija speciālās pirmsskolas izglītības iestādes uzturēšanas izdevumiem 2018. gadā
netika piešķirta.
Pašvaldības budžetā tiek iemaksātas šādas valsts nodevas:
- par apliecinājumiem un citu
funkciju pildīšanu bāriņtiesās;
- par civilstāvokļa aktu
reģistrāciju, grozīšanu un
papildināšanu;
- par uzvārda, vārda un tautības
ierakstu maiņu personu
apliecinošos dokumentos;
- par dzīvesvietas deklarēšanu.
Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" ir noteiktas un pašvaldības
budžetā tiek iemaksātas šādas
pašvaldību nodevas:
- par reklāmu;
- par tirdzniecību publiskā
vietā;
- par būvatļauju saņemšanu u.c.

noti EUR 327 709 apmērā, ko
veido mērķdotācija no valsts
budžeta pašvaldības autoceļu
(ielu) finansēšanai EUR 225 709
un dabas resursu nodoklis EUR
102 000.
Olaines novada pašvaldības
pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumi tiek novirzīti
pašvaldības funkciju izpildes
nodrošināšanai – izdevumiem
no budžeta finansētu institūciju,
tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo,
sabiedriskās kārtības iestāžu un
struktūrvienību, pašvaldības administrācijas finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai,
novada pasākumu finansēšanai,
pabalstiem trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem
un citiem izdevumiem, kas paredzēti Olaines novada domes
saistošajos noteikumos "Olaines novada pašvaldības budžets
2018. gadam".

IZDEVUMI
Konsolidētā budžeta izdevumu
kopējais apjoms 2018. gadam
plānots EUR 24 471 879 apmērā, ko veido EUR 24 134 868
pamatbudžeta izdevumi un EUR
337 011 speciālā budžeta izdevu-

0,17%

Valsts (pašvaldību) un
kancelejas nodevas
34 350 EUR

Sadaļā "Vispārējie valdības
dienesti" izdevumi plānoti EUR
3 012 442 apmērā jeb 12,48%
no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Tajos ietilpst izdevumi
novada pašvaldības administrācijai – EUR 2 178 951 jeb 9,03%
no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, aizdevumu procentu
un kredīta apkalpošanas pakalpojuma nomaksai Valsts kasei –
EUR 15 500, maksājumi citām
pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem, ja Olaines novada
skolēni apmeklē izglītības iestādi ārpus Olaines novada teritorijas (piem., Ķekavā, Rīgā, Jelgavā u.c. pašvaldībās), saskaņā ar
principu "nauda seko skolēnam"
– EUR 539 000, iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā – EUR 243 991, kas ir par
EUR 10 802 vairāk, nekā faktiski ieskaitīts pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā 2017. gadā,
izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) – EUR 35
000 un citi izdevumi.
Sadaļā "Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas"
paredzētais finansējums ietver
ne tikai atlīdzību, bet arī finansējumu administrācijas darba
nodrošināšanai (t.sk. komunālie
maksājumi, tehniskais nodro-

Šogad plānots izremontēt un
aprīkot četrus pašvaldības kabinetus un izveidot deputātu zāli 3.
stāvā Zemgales ielā 33, Olainē.
Izdevumu sadaļā "Sabiedriskā
kārtība un drošība" plānoti
izdevumi pašvaldības policijas
darbības nodrošināšanai EUR
482 773 apmērā jeb 2% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
2018. gadā ieplānoti līdzekļi
EUR 20 055 apmērā formas tērpu un speciālā apģērba iegādei.
Novada teritorijā nodrošinātas
divas pašvaldības policijas ekipāžas 24 stundas diennaktī un
tiek veikta nepārtraukta videonovērošana.
Izdevumu sadaļā "Ekonomiskā
darbība" 2018. gadā kopējie
izdevumi paredzēti EUR 2 483
718 apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi EUR 2 257
977 un speciālā budžeta izdevumi – EUR 225 741 jeb 9,36% no
pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.
2018. gadā plānots turpināt
Olaines novada ielu un ceļu rekonstrukciju, paredzot tam EUR
1 843 777. Ceļu uzturēšanai no
valsts plānotais finansējums ir

Turpinājums 5. lpp. 

 Turpinājums no 4. lpp.
EUR 225 741 (finansējums speciālajā budžetā). Tā kā ar šo finansējumu nepietiek, pašvaldība
papildus pamatbudžetā paredzējusi EUR 100 250 ceļu ikdienas
un periodiskajai uzturēšanai un
EUR 20 000 inventāra uzturēšanai un atjaunošanai (barjeras,
ceļa zīmes u.c.).
2018. gadā plānotie darbi ielu,
ceļu, ietvju un veloceliņu projektēšanai, atjaunošanai, izbūvei:
• Rūpnīcu ielas, Olainē,
rekonstrukcija;
• asfaltbetona seguma izbūve
Akācijas ielā, Pārolainē;
• gājēju un velosipēdistu celiņa
izbūve Jelgavas ielā, Olainē
(posmā Celtnieku iela–Rīgas
iela);
• gājēju un velosipēdistu celiņa
izbūve Jaunolainē (posmā
Jaunolaine–Lubauši un
Lubauši–A8 (tunelis));
• Zemgales ielas, Olainē,
rekonstrukcija posmā Rīgas
iela–Zeiferta iela;
• asfaltbetona seguma izbūve
Misas ielā, Olainē (posms
līdz iekšpagalmam pie
Dalbes ielas 8 nama);
• segumu atjaunošana
Zemgales ielā 24/26 (Valsts
policijas iekšpagalms);
• asfaltbetona seguma izbūve
Grāvju ielā, Pārolainē;
• gājēju un velosipēdistu celiņa
izbūve Medemciemā;
• Zemgales ielas 43
iekšpagalma seguma
atjaunošana;
• grants ceļa Pēternieki–
Ķesteri rekonstrukcija;
• grants ceļa Namiķi–Birzuļi,
t.sk. tilta, rekonstrukcija.
Pašvaldība arī 2018. gadā turpinās atbalstīt biedrības un dārzkopības sabiedrības, kuras labiekārto koplietošanas teritoriju,
tam budžetā paredzēts finansējums – EUR 316 600.
2018. gada budžetā paredzēti
līdzekļi uzņēmējdarbības veicināšanai EUR 58 950 apmērā, no
kuriem daļa līdzekļu tiks ieguldīta Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra nodrošināšanā un granta programmas "(Ie)
dvesma" turpināšanai sadarbībā
ar "SEB banku", Mārupes novada pašvaldību un Jūrmalas
pilsētu.
Vides aizsardzībai novirzīti
EUR 841 380, tajā skaitā EUR
730 110 pamatbudžetā un EUR
111 270 speciālajā budžetā jeb
3,03% no pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem.
Novada teritorijas uzturēšanai
ieplānoti EUR 580 710, kas paredzēti pilsētas un pagasta koplietošanas teritoriju un kapsētu
uzturēšanai. Klaiņojošo dzīvnieku sterilizācijai un ķeršanai ieplānoti EUR 11 300. Jaunolainē
un Stūnīšos paredzēts izbūvēt 7
jaunus sadzīves atkritumu laukumus, šim mērķim ieplānoti EUR
50 000.

Tāpat ir paredzēts finansējums
Olaines novada meliorācijas sistēmas un lietus ūdens kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un ikdienas uzturēšanai EUR 296 870
apmērā, t.sk.:
• lietus notekūdeņu sistēmas
un meliorācijas sistēmu
ikdienas uzturēšanai;
• lietus notekūdeņu
kanalizācijas rekonstrukcijai
Zemgales ielā, Olainē (posms
Rīgas iela–Zeiferta iela);
• Vācu liekņas kanāla,
Apšukalnu kanāla,
Smedrukļu grāvja tīrīšanai;
• Stūnīšu maģistrālā
meliorācijas grāvja tīrīšanai
(posms Stūnīši–Olainīte);
• Stīpnieku grāvja tīrīšanai
(posms Tiltiņi–Ežupe);
• grāvju tīrīšanai Zemgales ielā
un Rīgas ielā 23, Olainē.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu attīstībai un apsaimniekošanai paredzēti EUR 2 638
262 jeb 10,93% no plānotajiem
pamatbudžeta izdevumiem.
2018. gadā iecerēts turpināt iesākto teritorijas attīstības dokumentu izstrādi ("Lokālplānojums Eiropas standarta platuma
publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras līnijas "Rail Baltica" būvniecībai Olaines novada
Olaines pagasta teritorijas daļā,
grozot Olaines novada Olaines
pagasta novada teritorijas plānojumu" un Olaines novada teritorijas plānojums 2018.–2030.
gadam) un veikt Olaines novada
pašvaldības energopārvaldības
plāna izstrādi.
2018. gadā pašvaldība turpinās
uzsākto atbalsta programmu
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas (renovācijas) projektu realizēšanai, paredzot EUR 246 284 energoaudita
veikšanai, tehniskā projekta un
būvprojektu izstrādei un EUR 67
716 procentu maksājumu segšanai.
Šajā sadaļā paredzēts finansējums:
• multifunkcionālā kompleksa
(bibliotēka, Olaines
Mūzikas un mākslas skola
u.c.) projektēšanas darbu
uzsākšanai Jelgavas ielā 23,
Olainē;
• Sociālā dienesta pakalpojumu
centra ēkas būvprojekta
izstrādei Zeiferta ielā 8,
Olainē;
• Veselības ielas 7, Olainē,
ēkas renovācijai;
• Zeiferta ielas 8, Olainē,
Sociālā aprūpes centra ēkas
renovācijai;
• Zemgales ielas 33, Olainē,
ugunsdzēsības signalizācijas
sistēmas atjaunošanai;
• telpu Jelgavas ielā 9,
Olainē, rekonstrukcijai
un pielāgošanai Olaines
Vēstures un mākslas muzeja
vajadzībām;
• ēku renovācijas projekta
izstrādei vairākiem
objektiem, t.i., Meža ielā 2,
Jaunolainē, Zemgales ielā
29, Olainē, Zemgales ielā 31,

Olainē, Zemgales ielā 33,
Olainē;
• Jāņupes saieta nama izbūvei;
• Jaunolaines Kultūras nama
ieejas mezgla rekonstrukcijai;
• telpu rekonstrukcijas
būvprojekta izstrādei
bērnudārza atjaunošanai
Veselības ielā 7, Olainē;
• vides objektu izveidei;
• pašvaldības ēku
apsaimniekošanai;
• svētku noformējumam;
• apzaļumošanas pasākumiem;
• u.c. pasākumiem.
2018. gadā apgaismojuma
uzturēšanai un rekonstrukcijai
piešķirti EUR 497 289, tai
skaitā:
• izdevumi par elektroenerģiju;
• pašvaldības ēku un
teritoriju elektroapgādes
un apgaismojumu sistēmu
uzturēšanai;
• elektrības pieslēguma
projektēšanai un izbūvei
Rīgas ielā 23, Olainē;
• elektrības pieslēgumu izbūvei
videonovērošanas sistēmas
vajadzībām;
• apgaismojuma sistēmas
rekonstrukcijai:
- Zemgales ielā (posmā Rīgas
iela–Zeiferta iela),
- Ziemeļaustrumu
apvedceļam (ceļš uz
"Maxima" noliktavām),
- gājēju celiņam uz rūpnīcām;
• apgaismojuma izbūvei:
- Līdumu karjerā (pludmalē),
- Medemciema bērnu rotaļu
laukumā,
- Stacijas ielā (posmā Stacijas
iela 38–Stacijas iela 42),
- Ošu ielā, Jaunolainē, pie
bērnu laukuma,
- Torņu ielā, Medemciemā,
- gājēju celiņam Jaunolainē
(Lubauši–A8 tunelis),
- Rīgas ielā 8, Olainē,
iekšpagalmā,
- Skuju ielā, Stūnīšos,
- Bērzpilī gājēju celiņam
Bērzpils–dzelzceļš–A8.
Izdevumi sadaļā "Veselība"
plānoti EUR 100 000 apmērā
jeb 0,41% no plānotajiem izdevumiem, tai skaitā finansējums
projekta SAM 9.2.4.2 ietvaros
"Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"
Olaines novada iedzīvotājiem.
Izdevumi sadaļā "Atpūta, kultūra un reliģija" ieplānoti EUR
2 549 113 apmērā jeb 10,56% no
kopējiem budžeta izdevumiem.
Šajā sadaļā ir paredzēts finansējums rotaļu laukumu, atpūtas
vietu izveidei un labiekārtošanai
Olaines novadā, tai skaitā Līdumu karjera labiekārtošanai (līdzfinansējums).
Tāpat tiek plānots finansējums
Olaines Sporta centra darbības
nodrošināšanai EUR 1 021 488
apmērā un Olaines Vēstures un
mākslas muzejam – EUR 151 356
apmērā, iekļaujot "LEADER"
projekta "Olaines 1. pasaules
kara izziņas maršruts" izstrādi
un jauno muzeja telpu aprīkošanu.

Olaines Kultūras centra ar struktūrvienībām (Olaines Kultūras
nams, Jaunolaines Kultūras
nams, Jaunolaines bibliotēka,
Gaismu bibliotēka, Olaines bibliotēka) darbības nodrošināšanai
paredzēti EUR 1 080 063. Šajā
sadaļā arī iecerēts finansējums
māksliniecisko pašdarbības kolektīvu darbības atbalstam.
2018. gadā plānots saglabāt tradicionālos pasākumus Olaines
novadā, kā arī piedāvāt pasākumus ne tikai Olainē un Jaunolainē, bet arī citās apdzīvotās novada vietās.
Pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem bezmaksas brīvas pieejas
internetu pašvaldības bibliotēkās
(Olaines bibliotēkā (15 datori),
Jaunolaines bibliotēkā (3 datori),
Gaismu bibliotēkā (3 datori)),
kā arī Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
un informācijas centrā, Olaines
pagasta pārvaldē un citos wi-fi
punktos.
Faktiskie Olaines Sporta centra
būvju (sporta nama, peldbaseina,
stadionu, slidotavas, Jaunolaines
Sporta nama, skeitparku u.c.) uzturēšanas izdevumi ir paredzēti
sadaļā "Atpūta, kultūra un reliģija". Jāatzīmē, ka pašvaldības
sporta būvju uzturēšanas izmaksas ir lielākas nekā ieņēmumi
no sniegtajiem pakalpojumiem
šajos objektos, bet pašvaldība
turpinās tās uzturēt, jo tās palīdz
novada iedzīvotājiem ievērot
veselīgu dzīvesveidu, pilnveido
sporta stundu piedāvājumu pašvaldības skolās, palīdz uzlabot
veselību, dažādot lietderīgas
brīvā laika pavadīšanas iespējas
gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Sadaļā "Olaines Sporta centrs"
ir iekļauts finansējums dažādu
sporta pasākumu organizēšanai,
sporta centra pulciņu/sekciju uzturēšanai un finansiālais atbalsts
sportistiem (gan individuālajiem, gan komandām) saskaņā ar
saistošajiem noteikumiem. 2018.
gadā paredzēts finansējums slidotavas ģērbtuvju ēkas 2. stāva
un Olaines stadiona ģērbtuvju
projekta izstrādei, peldbaseina
pamatu remontam un bruģa seguma atjaunošanai, slidotavas
angāra jumta uzlabošanai, Olaines stadiona lodes grūšanas sektora pārbūvei, Olaines stadiona
skrejceļa daļējai atjaunošanai
u.c. darbiem.
Izglītība veido vislielāko izdevumu sadaļu Olaines novada
pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā, kas ir EUR 9 672 995
jeb 40,08% no kopējiem plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem, t.sk.:
• PII "Dzērvenīte" –
EUR 1 009 774;
• PII "Zīle" – EUR 1 254 776;
• PII "Magonīte" –
EUR 1 081 459;
• SPII "Ābelīte" –
EUR 1 300 601;
• Olaines 1. vidusskolai
(tai skaitā sākumskola
Jaunolainē) –

EUR 2 037 276;
• Olaines 2. vidusskolai –
EUR 1 770 591;
• Olaines Mūzikas un mākslas
skolai – EUR 371 497;
• Olaines Pieaugušo izglītības
centram – EUR 52 863;
un šādiem mērķiem:
• bērnu uzturēšanai privātajās
pirmsskolas izglītības
iestādēs – EUR 338 400;
• dažādu izglītības pasākumu
atbalsta fondam –
EUR 15 000;
• jauniešu aktivitāšu finansiālā
atbalsta fondam –
EUR 86 577;
• izglītības funkciju
nodrošināšanai –
EUR 146 580;
• brīvpusdienu nodrošināšanai
1.–4. klasēm – EUR 207 601.
Olaines Mūzikas un mākslas
skolas budžetā paredzēts finansējums jaunu instrumentu un
mācību līdzekļu iegādei; Olaines
2. vidusskolā plānoti naudas līdzekļi metodiskā informācijas
centra un trenažieru zāles atjaunošanai (projekta 2. kārta)
EUR 378 605 apmērā. Olaines
1. vidusskola un Olaines 2. vidusskola turpinās darboties dažādos starptautiskajos projektos.
Olaines 1. vidusskolā papildus
uzstādīs projektorus, sistēmblokus. Skolās veiks kārtējos klašu
un gaiteņu remontdarbus.
2018. gadā turpināsies pašvaldības stipendiju izmaksa sekmīgākajiem Olaines 1. un 2.
vidusskolas 10. līdz 12. klašu
skolēniem – EUR 30 mēnesī katram, kopā EUR 21 000.
Lai vecākiem būtu mazāk jāiegulda līdzekļi bērna sagatavošanā skolai, ievērojot Izglītības
likuma prasības, pašvaldība
nodrošinās visu nepieciešamo
valsts izglītības standartiem atbilstošo mācību līdzekļu iegādi
visās izglītības iestādēs – gan
skolās, gan pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pirmsskolas izglītības iestādē
"Zīle" plānots veikt 2., 3. grupas
telpu un garderobes remontdarbus un izgatavot divas interaktīvās nojumes. Pirmsskolas izglītības iestādē "Dzērvenīte" plānots
veikt grupu remontdarbus un
izveidot multifunkcionālu sporta
un rotaļu laukumu. Pirmsskolas
izglītības iestādē "Magonīte"
veiks kāpņu telpas remontdarbus. Pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte" veiks baseina
hidroizolācijas atjaunošanas darbus un 12. grupas telpas remontu. Visas pirmsskolas izglītības
iestādes iegādāsies mēbeles un
mīksto inventāru grupām.
Pirmsskolas izglītības iestādēs
un Olaines 1. vidusskolas sagatavošanas grupā notiks piecu un
sešus gadus veco bērnu sagatavošana skolai.

Turpinājums 6. lpp. 
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 Turpinājums no 5. lpp.
EUR 338 400 dome paredzējusi,
lai Olaines novada bērni no 1,5
gada vecuma, kam nevar nodrošināt vietu izvēlētajās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, varētu uzturēties privātajās
pirmsskolas izglītības iestādēs
vai pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.
Pašvaldība apmaksā pusdienas
trūcīgo ģimeņu un daudzbērnu
ģimeņu bērniem. Lai veicinātu
bērniem un jauniešiem veselīga
uztura paradumus un veselīga
uztura normām atbilstošu pusdienu pieejamību pēc iespējas
lielākam izglītojamo skaitam
skolās, pašvaldība apmaksās
vairāk nekā pusi no ēdināšanas
maksas skolēniem, līdz ar to
skolēnu vecāku maksa par ēdināšanas pakalpojumu skolā būs
tikai EUR 0,55 dienā.
Pašvaldība jau vairāku gadu garumā paredz finansējumu katrai
klasei novada skolās mācību
ekskursiju izdevumu segšanai,
dāvanām Ziemassvētkos skolēniem un pirmsskolas izglītības
iestāžu bērniem, kā arī absolventiem izlaidumos.
Pašvaldība arī 2018. gadā turpinās kompensēt Olaines novada
skolēniem pilnībā vai daļēji (katru gadījumu izvērtējot individuāli) braukšanas izdevumus, kas
ir saistīti ar izglītības iestādes
apmeklēšanu. Transporta izdevumu kompensācijai skolēniem
un skolēnu autobusu nodrošināšanai konkrētajos maršrutos atvēlēti EUR 165 178. Pašvaldība
saglabā visus iepriekš izveidotos
un no pašvaldības puses apmaksātos skolēnu autobusu reisus un
ar 2018. gada 8. janvāri nodrošina vēl vienu – "Stūnīši–Olaine".
Paredzēts pašvaldības finansējums EUR 11 480 apmērā dienas
ekonometņu organizēšanai 110
bērniem 2018. gada vasarā Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā "Olaines sākumskola" un
Olaines 2. vidusskolā. Papildus
plānots līdzfinansēt (EUR 5205)
7 dienu izbraukuma diennakts
nometni "Pēddzinis" 50 bērniem
no abu skolu 5.–8. klasēm, ko
organizēs Olaines 2. vidusskolas
nometņu vadītāji.
Lai nodrošinātu plašākas iespējas bērniem vasarā lietderīgi
pavadīt laiku, plānots izsludināt
"Olaines novada pašvaldības
bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu", kurā
uz finansējumu varēs pretendēt
sabiedriskās organizācijas, pašvaldības iestādes un juridiskas
personas, kas apņemas organizēt
nometnes. Plānotais finansējums
šai aktivitātei ir EUR 5 000.
Veicinot Olaines novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos procesos, Olaines
novadā EUR 6 000 tiek novirzīti
"Olaines novada jauniešu projektu konkursa" projektu atbalstīšanai. Projektu iesniedzēji var
būt jebkuri Olaines novada ad-
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ministratīvajā teritorijā deklarēti
jaunieši vai Olaines novadā esošas izglītības iestādes audzēkņi
vecumā no 13 līdz 25 gadiem,
kuri realizēs projektu Olaines
novadā.
2018. gadā īpaša vērība tiek
pievērsta arī jaunatnes politikai
Olaines novadā. Atbilstoši izstrādātajai Olaines novada jaunatnes
politikas stratēģijai 2012.–2018.
gadam un Olaines novada jaunatnes politikas rīcības plānam
2015.–2018. gadam ir paredzēts
finansējums aktivitātēm un pasākumiem par kopējo summu

metu novada olimpiāžu organizēšanai, skašu un valsts nozīmes
pasākumu organizēšanai, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
skates organizēšanai, starpnovadu skolēnu sporta sacensībām,
tehniskās jaunrades dienas organizēšanai, pilsoniskās izglītības
pasākumiem, izglītības iestāžu
pedagogu konferencei, skolēnu
mācību priekšmetu olimpiāžu
(konkursu, skašu, sacensību)
laureātu un viņu skolotāju godināšanai un citām aktivitātēm.
2018. gadā plānots uzsākt bērnu
reģistrēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs vienotajā elektro-

mu sasniegušām personām. Ir
pieņemti un ar 2018. gadu stājas spēkā jauni Olaines novada domes saistošie noteikumi
Nr. 14 "Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālajiem pabalstiem Olaines
novadā". Sociālā palīdzība tiek
piešķirta pēc personas/ģimenes
izvērtēšanas un trūcīgā vai maznodrošinātā statusa piešķiršanas.
Jaunie noteikumi paredz, ka
maznodrošinātās personas ienākumu slieksnis tiek paaugstināts
līdz EUR 240.

skolēniem no trūcīgām un krīzes
situācijās nonākušām ģimenēm.
Olaines novada nevalstisko organizāciju darbības atbalstam
piešķirti EUR 198 834.
Mēs lepojamies ar tādām tradīcijām Olaines novadā kā svinīga
jaundzimušo reģistrācija un zelta
kāzu jubilāru sveikšana, turpināsim tās arī 2018. gadā. Paredzēts
finansējums EUR 300 apmērā
katra jaundzimušā vecākiem un
EUR 200 apmērā vienam zelta
kāzu jubilāru pārim, kā arī novada iedzīvotāji tiks sveikti 80 un
85 gadu jubilejā ar EUR 50 līdz
EUR 100 lielu pabalstu. Perso-

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS

BUDŽETA IZDEVUMU SADALĪJUMS
11,15%

Sociālā aizsardzība
2 691 196 EUR

12,48%

3,03%

Izpildvaras un likumdošanas
varas institūcijas
3 012 442 EUR

Vides aizsardzība
730 110 EUR

2%

10,93%

IZDEVUMI

Sabiedriskā kārtība
un drošība
482 773 EUR

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
2 638 262 EUR

kopā
24 471 879 EUR

9,63%

0,41%
Veselība
100 000 EUR

Ekonomiskā darbība
2 257 977 EUR

10,56%

Atpūta, kultūra un reliģija
2 549 113 EUR

EUR 44 431. Šis finansējums
plānots dažādu neformālās izglītības veicināšanas pasākumu
organizēšanai jauniešiem, tai
skaitā Jauniešu dienas aktivitātēm, Olaines novada konkursam
"Jauniešu gada balva", sarunu
vakariem, patriotiskiem pasākumiem vidusskolēniem, brīvprātīgā darba popularizēšanai, skolu
jauniešu saliedēšanās ciklam,
reģionāliem un starptautiskiem
pieredzes apmaiņas braucieniem.
2018. gadā paredzēti līdzekļi
Olaines novada jauniešu centra
Veselības ielā 7, Olainē, darbības nodrošināšanai.
2018. gadā EUR 9110 tiks novirzīti Olaines novada skolēnu
nodarbinātības pasākumu organizēšanai vasaras brīvlaikā pašvaldības iestādēs, radot iespēju
15 līdz 17 gadu vecumu sasniegušiem skolēniem apgūt darba
iemaņas.
Izglītības funkciju nodrošināšanai pašvaldībā 2018. gadā paredzēti līdzekļi EUR 146 580
apmērā, tai skaitā Pedagoģiski
medicīniskās komisijas darbības
nodrošināšanai, mācību priekš-

niskajā datu bāzē. Saistībā ar
kompetencēs balstīta mācību
satura ieviešanu darbu uzsāks 12
mācību jomu koordinatori.
2018. gadā turpināsies Pieaugušo izglītības centra funkciju
paplašināšana, organizējot pedagogu tālākizglītības kursus,
pieaugušo mūžizglītības un citus
pasākumus atbilstoši Nacionālajam attīstības plānam.
Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, kas ietekmē mūsu iedzīvotāju labklājību,
dome izvirza sociālo politiku par
vienu no savas darbības prioritātēm.
Sadaļā "Sociālā aizsardzība"
sociālām vajadzībām no Olaines
novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti EUR
2 691 196 jeb 11,15% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu
kopējā apjoma. Sociālo pabalstu
izmaksām paredzēti EUR 960
750, kas ir par 31,25% vairāk
nekā 2017. gadā. Pabalstu izmaksām paredzēto līdzekļu daudzums ir pieaudzis, jo pašvaldība
palielinājusi atbalstu jaunajām
ģimenēm, kā arī daudzbērnu
ģimenēm un ievērojamu vecu-

40,08%
Izglītība
9 672 995 EUR

Paredzēts vairāk līdzekļu piešķirt dzīvokļa pabalstam, palielinot pabalsta apmēru un personu loku. Ir palielināts pabalsts
garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai līdz
EUR 128, kas uzlabos finansiālo situāciju personām ar ļoti
zemiem ienākumiem. Trūcīgo,
maznodrošināto un daudzbērnu
ģimeņu bērni saņem bezmaksas
ēdināšanu skolās un pirmsskolas
izglītības iestādēs. Maznodrošinātās ģimenes ar 2018. gadu
varēs saņemt pabalstu veselības
aprūpei līdz EUR 100 vienai
personai kalendārā gada laikā.
Olaines novada iedzīvotājiem,
kuri ir nonākuši krīzes situācijā,
ir tiesības saņemt pabalstu EUR
100 apmērā pamatvajadzību nodrošināšanai.
Liels uzsvars tiks likts uz preventīvo darbu, organizējot atbalsta grupas sociālā dienesta
klientiem un attīstot jaunus pakalpojumus.
Olaines Sociālais dienests aktīvi
piedalās projektā "Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām", kura ietvaros izsniedz pārtikas pakas, saimniecības preces
un skolas piederumu komplektus

nām 100 un vairāk gadu jubilejā
tiks izmaksāts pabalsts EUR 200
apmērā.
Lai saglabātu autobusa reisus
Olaine–Sila kapi, Olaine–Pēternieki un Olaine–Jāņupe, paredzēts finansējums transporta
izdevumu kompensācijai.
Pašvaldības aizņēmumi
un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi
2018. gadā paredzēts atmaksāt
aizņēmumu pamatsummas 491
970 EUR apmērā.
Olaines novada pašvaldība 2018.
gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu EUR 2 704 554
apmērā ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai:
1. "Olaines novada pašvaldības
ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana pirmsskolas
izglītības iestādes izveidei"
Veselības ielā 7, Olainē, –
EUR 953 793 apmērā

Turpinājums 7. lpp. 

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒS PIEŅEMTIE LĒMUMI (JANVĀRIS, FEBRUĀRIS)
2018. gada 31. janvārī
• Apstiprināt viena izglītojamā
					vidējās izmaksas pirmsskolas
• Apbalvot ar Olaines novada izglītības programmas apgudomes pateicības rakstu Olaines vei norēķiniem ar privātajām
Kultūras centra lietvedi Rasmu pirmsskolas izglītības iestādēm:
Brikmani par ilggadēju, god- 232,44 EUR mēnesī izglītojamaprātīgu darbu un pašaizliedzīgu jiem vecumā no pusotra gada līdz
dalību Olaines Kultūras centra četriem gadiem; 170,96 EUR
darbībā, aktīvi iesaistoties kultū- mēnesī obligātās sagatavošanas
ras pasākumu noformēšanā, vei- vecuma izglītojamajiem. Apcot kultūras notikumu hronikas stiprināt viena izglītojamā vecusistematizāciju un sakarā ar 20 mā no pusotra gada līdz četriem
darba gadiem Olaines Kultūras gadiem, kas izmanto licencētas
centrā.
aukles pakalpojumus, vidējās izmaksas mēnesī – 185,82 EUR.
• Noteikt pašvaldības 2018.
gada budžeta prioritātes – no- • Saņemt Valsts kasē vidēja tervada attīstība, teritorijas labie- miņa aizņēmumu 1 952 092,00
kārtošana, izglītība un sociālā EUR apmērā ar izmaksas termiaizsardzība. Pieņemt iesnieg- ņu 2018., 2019. un 2020. gads
tos saistošos noteikumus Nr. KF projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/009
SN2/2018 "Par Olaines novada "Ūdenssaimniecības
attīstība
pašvaldības budžetu 2018. ga- Jaunolaines lielciemā, III kārta"
dam".
īstenošanai, aizņēmuma līdzekļus ieguldot SIA "Zeiferti" pa• Apstiprināt amatu klasificēša- matkapitālā projekta līdzfinansēnas rezultātu apkopojumu Olai- juma nodrošināšanai.
nes novada pašvaldībā. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības • Neizmantot pirmpirkuma tieadministrācijas – iestādes "Olai- sības uz Olaines novada teritorines novada pašvaldība" – darbi- jā atsavināmiem nekustamajiem
nieku amatu sarakstu un darba īpašumiem: Velgas ielā, Jaun
samaksu. Apstiprināt Olaines olainē; Lielupes ielā, Jaunolainē;
novada pašvaldības administrā- dārzkopības sabiedrībā "Komucijas – iestādes "Olaines novada tators", Medemciemā; dārzkopīpašvaldība" – struktūrvienību bas sabiedrībā "Dzelmes", Jāņudarbinieku amatu sarakstus un pē; Stūnīšos, Olaines pagastā.
darba samaksu.
• Piekrist, ka uzņēmums iegūst
• Apstiprināt amatu klasificē- īpašumā 959/2718 domājamās
šanas rezultātu apkopojumu un daļas no zemes, kas atrodas Stūnoteikt mēneša amatalgu Olai- nīšos, Olaines pagastā.
nes novada pašvaldības iestāžu
vadītājiem.
• Piekrist, ka persona iegūst
īpašumā zemi dārzkopības sa• Apstiprināt viena izglītojamā biedrībā "Druva", Jāņupē.
uzturēšanas izmaksas 2018. gadā
Olaines novada pašvaldības iz- • Neizmantot pirmpirkuma tieglītības iestādēs: pirmsskolas sības uz Siguldas novada pašvalizglītības iestādē "Zīle" – 215,67 dībai piederošajām SIA "Rīgas
EUR mēnesī; pirmsskolas iz- Apriņķa Avīze" kapitāla daļām.
glītības iestādē "Dzērvenīte" –
249,98 EUR mēnesī; pirmssko- • Piekrist, ka SIA saglabā īpašulas izglītības iestādē "Magonīte" ma tiesības uz 12 zemes īpašu– 202,95 EUR mēnesī; speciāla- miem un 9 nekustamajiem īpajā pirmsskolas izglītības iestādē šumiem Olaines novadā.
"Ābelīte" – 528,75 EUR mēnesī;
Olaines 1. vidusskolā – 62,91 • Piekrist atsavināt par brīvu
EUR mēnesī; Olaines 2. vidus- cenu zemesgabalu dārzkopības
skolā – 48,43 EUR mēnesī.
sabiedrībā "Tiltiņi", Stīpniekos.

Apstiprināt zemesgabala pārdošanas cenu – 950,00 EUR.
• Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai izslēgt no Olaines
novada pašvaldības bilances
nekustamos īpašumus: dzīvokli
adresē "Birznieki-2", Jaunolainē; zemesgabalu dārzkopības
sabiedrībā "Ezītis", Ezītī; zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā
"Bitīte-2", Galiņos.
• Izbeigt 2014. gada 30. jūnijā
noslēgto lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr. 689 par zemes
gabala dārzkopības sabiedrībā
"Celtnieks", Stīpniekos, iznomāšanu.
• Izbeigt 2016. gada 16. maijā
noslēgto Rezerves zemes fonda
zemes nomas līgumu RZ-109
par zemes gabala dārzkopības
sabiedrībā "Zīles", Vaivados, iznomāšanu.
• Izbeigt nekustamā īpašuma
"Olaines pilsētas ziemeļaustrumu apvedceļš" 2002. gada 17.
aprīļa zemes nomas līgumu Nr.
335 un noslēgt jaunu zemes nomas līgumu.
• Izbeigt 2005. gada 29. aprīlī
noslēgto līgumu par nedzīvojamo telpu nomu Zemgales ielā
31.
• Piekrist pārjaunot 2009. gada
1. septembra nedzīvojamo telpu
nomas līgumu Pēterniekos, Olaines pagastā, pagarinot līguma
termiņu līdz 2023. gada 31. augustam.
• Izdarīt grozījumus Olaines
novada domes 2016. gada 28.
septembra sēdes lēmuma "Par
dalību atklātu projektu konkursā
"Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos" (9.
prot., 15. p.)" 2. un 3. punktā.
• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "VEF
Baloži" projektu "Papildus trīs
elektrības apgaismojuma stabu
izbūve DKS "VEF Baloži" 4. un
5. sektorā" par kopējo summu

4473,76 EUR ar līdzfinansējumu
no Olaines novada pašvaldības
pamatbudžeta 3579,00 EUR apmērā.
• Apstiprināt grozījumus Olaines novada attīstības programmā
2014.–2020. gadam.
• Atļaut apvienot nekustamā
īpašuma zemes vienības vienā
nekustamajā īpašumā ar zemes vienības aptuveno platību
0,1224 ha. Piešķirt vienotu adresi apvienotajai zemes vienībai
un ar to funkcionāli saistītajām
ēkām un būvēm.
• Apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam Pārolainē, Olaines pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, adresi, plānoto
adresi un zemesgrāmatā reģistrējamos apgrūtinājumus.
• Apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam Olaines pagastā, Olaines
novadā. Noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi, zemesgrāmatā reģistrējamos apgrūtinājumus un piešķirt nosaukumus.
• Ierakstīt dzīvokļa Zeiferta
ielā, Olainē, īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz Olaines novada
pašvaldības vārda.
• Apstiprināt īres tiesību izsoles
noteikumus "Par Olaines novada
pašvaldības divistabu dzīvokļa
īpašuma Zeiferta ielā 3-19, Olainē, Olaines novadā, īres tiesību
izsoli uz 12 gadiem".
• Apstiprināt īres tiesību izsoles
noteikumus "Par Olaines novada
pašvaldības divistabu dzīvokļa
īpašuma Zeiferta ielā 3-21, Olainē, Olaines novadā, īres tiesību
izsoli uz 12 gadiem".
• Apstiprināt īres tiesību izsoles
noteikumus "Par Olaines novada
pašvaldības vienistabas dzīvokļa īpašuma Jelgavas ielā 30-29,
Olainē, Olaines novadā, īres tiesību izsoli uz 12 gadiem".

• Pagarināt dzīvojamās telpas
Zeiferta ielā, Olainē, īres lietošanas tiesības personai uz 5 gadiem līdz 2023. gada 31. decembrim.
• Ierādīt vietu personai sociālajā istabā Zemgales ielā 31, Olainē, uz 6 mēnešiem.
• Uzņemt 3 personas ilgstošas
sociālās aprūpes pakalpojuma
saņemšanai pašvaldības aģentūras "Olaines Sociālais dienests"
sociālās aprūpes centrā uz pastāvīgu laiku.
• Izbeigt 2012. gada 31. maijā
noslēgto lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr. 560 par zemes
gabala dārzkopības sabiedrībā
"Ezītis", Ezītī, iznomāšanu.
2018. gada 20. februārī
• Apstiprināt lokālplānojumu
"Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas "Rail Baltica"
būvniecība un ar to saistītās infrastruktūras teritorijas attīstība
Olaines novada Olaines pagasta
teritorijas daļā, grozot Olaines
novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu" ar saistošiem
noteikumiem Nr. SN3/2018 "Lokālplānojuma Eiropas standarta
platuma publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras līnijas
"Rail Baltica" būvniecība un ar
to saistītās infrastruktūras teritorijas attīstība Olaines novada
Olaines pagasta teritorijas daļā,
grozot Olaines novada Olaines
pagasta teritorijas plānojumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa".
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Olaines novada teritorijā atsavināmām 2/3 domājamām
daļām no nekustamā īpašuma
Pionieru ielā, Jaunolainē.
• Neizmantot
pirmpirkuma
tiesības uz Olaines novada teritorijā atsavināmo nekustamo
īpašumu dārzkopības sabiedrībā
"Liepas", Jāņupē.

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

 Turpinājums no 6. lpp.
(summa tiks precizēta
pēc iepirkumu procedūras
veikšanas un projekta
apstiprināšanas);
2. "Olaines novada Sociālā
aprūpes centra ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšanai" Zeiferta ielā
8, Olainē, – EUR 352 140
apmērā (summa tiks
precizēta pēc iepirkumu
procedūras veikšanas un
projekta apstiprināšanas);
3. "Infrastruktūras uzlabošana
uzņēmējdarbības attīstībai
Rūpnīcu ielā, Olaines

novadā" – EUR 812 993
apmērā (summa tiks
precizēta pēc iepirkumu
procedūras veikšanas un
projekta apstiprināšanas);
4. SIA "Zeiferti" pamatkapitāla
palielināšana KF projekta
Nr. 5.3.1.0/17/I/009
"Ūdenssaimniecības attīstība
Jaunolaines lielciemā,
III kārta" īstenošanai –
EUR 585 628 apmērā
(summa tiks precizēta
pēc iepirkumu procedūras
veikšanas un projekta
apstiprināšanas).
Plašāka informācija pieejama
www.olaine.lv.

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu
ar saistošajiem noteikumiem
Olaines novada pašvaldības 2018. gada 20. februāra domes ārkārtas sēdē apstiprināts
lokālplānojums "Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas
Rail Baltica būvniecība un ar to saistītās infrastruktūras teritorijas attīstība Olaines novada
Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu"
ar saistošiem noteikumiem Nr. SN3/2018 "Lokālplānojuma Eiropas standarta platuma
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība un ar to saistītās
infrastruktūras teritorijas attīstība Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot
Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un Grafiskā daļa".
Ar minēto lēmumu, saistošajiem noteikumiem var iepazīties
pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv.
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Pasākumi Olaines novadā martā
KAD

KAS

KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)
03.03. plkst. 13.00

Autordziesmu izpildītāju koncerts "Dzīve kā dziesma"

Olaines Kultūras namā

07.03. plkst. 19.00

Koncerts ar "Grey Velvet Trio", J. Lūsēnu un Kristīni Zadovsku (biļešu cena – 2,00, 4,00 EUR)

Jaunolaines Kultūras namā

08.03. plkst. 19.00

Dailes teātra vokāli dramatiski instrumentālā grupa "Ilga" un pavadošā grupa "Jestrās meitenes"
humoristiskā koncertprogrammā "Tik dēļ jums, daiļās dāmas" (biļešu cena – 3,00, 5,00, 7,00 EUR)

Olaines Kultūras namā

09.03.

Mūsdienu deju koncerts

Jaunolaines Kultūras namā

10.03. plkst. 18.00

Olaines novada Prāta spēļu kauss (komandu pieteikšana, zvanot pa tālr. 26604431)

Jaunolaines Kultūras namā

11.03. plkst. 16.00

Tautas deju kolektīvu koncerts

Jaunolaines Kultūras namā

18.03. plkst. 17.00

Kinofilmas "Paradīze`89" izrāde (ieeja bez maksas)

Olaines Kultūras namā

25.03.

Novada deju skate

Jaunolaines Kultūras namā

29.03.

Lieldienu pasākums

Jaunolaines Kultūras namā

31.03. plkst. 11.00

Mazo vokālistu konkurss "Olaines cālis 2018"

Olaines Kultūras namā

31.03. plkst. 14.00

Pasākums "Drīz atnāks Lieldieniņa"

Olaines Kultūras namā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
03.03. plkst. 11.00

Olaines novada Ziemas turnīrs zolē (6. posms)

Olaines Sporta namā

23.03. no plkst. 14.00

Telpu orientēšanās sacensības skolēniem un pieaugušajiem

Olaines 1. vidusskolā

Atkarībā no spēļu grafika

"Olybet" Darba dienu līga basketbolā

Jaunolaines Sporta namā

Atkarībā no spēļu grafika

Hokeja turnīrs "Olaines Sporta centra kauss 2018"

Olaines slidotavā

Atkarībā no spēļu grafika

Ziemas futbola turnīrs "Olaine Winter Football Championship 2018"

Olaines stadionā

Atkarībā no spēļu grafika

Latvijas Meiteņu telpu futbola čempionāts

Olaines Sporta namā

IZGLĪTĪBA
26.03.–29.03.

Muzejpedagoģiskā programma "Svinēsim Lieldienas kopā!"
(iepriekšēja pieteikšanās līdz 23.03., zvanot pa tālr. 27463333)

Olaines Vēstures un mākslas
muzejā

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

Olainē turpina darboties AA (anonīmo alkoholiķu) grupa ''Dzīve".

Sapulces notiek ceturtdienās plkst. 18.30 sociālās mājas telpā Zemgales ielā 31, trešajā stāvā (ieeja pa centrālajām durvīm, pa vidu optikas un skaistumkopšanas saloniem).
Precīzāka informācija www.aa.org.lv sadaļā "Sapulces". Anonīmo alkoholiķu uzticības tālrunis – 67333523 vai 27575866.
Sapulces notiek latviešu un krievu valodā.

OLAINES PIC SAŅEM PATEICĪBU PAR IEGULDĪJUMU
PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANĀ
Olaines Pieaugušo izglītības
centra vadītāja Rudīte Babra
un pasniedzēja Ligita Jegorova saņēmušas Izglītības un
zinātnes ministrijas pateicības
rakstu par ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības
procesa veicināšanā un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā.
2018. gada 8. februārī tika paziņots pagājušā gada labākais
pieaugušo neformālās izglītības
sniedzējs. Uz Izglītības un zinātnes ministrijas pieaugušo neformālās izglītības balvu "Saules
laiva" pretendēja arī Olaines
Pieaugušo izglītības centrs, kuram līdzās stājās tādi pieaugušo
izglītības jomas smagsvari kā
profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums", Jelgavas Reģionālais
pieaugušo izglītības centrs, profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde "Mācību centrs
plus" un Ogres tehnikums.
Par labāko pieaugušo neformālās izglītības sniedzēju 2017. ga
dā tika atzīts Ogres tehnikums,
kuram balvu pasniedza izglītības un zinātnes ministrs, profe-
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sors Kārlis Šadurskis. Savukārt
Olaines Pieaugušo izglītības
centra pārstāvji kopā ar citiem
nominantiem saņēma pateicības
rakstu par ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības procesa
veicināšanā un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā.
Izglītības un zinātnes ministrija
pieaugušo neformālās izglītības
balvu dibinājusi 2016. gadā, lai
īpaši akcentētu pieaugušo izglītības nozīmīgumu, kā arī izceltu
un novērtētu izglītības iestādes
un pedagogus, kuri strādā pieaugušo neformālās izglītības jomā.
Pieaugušo neformālās izglītības

balva ir ceļojoša, katru gadu
to saņems kāda cita iestāde vai
organizācija, kas veicinājusi
pieaugušo neformālās izglītības
attīstību Latvijā un nodrošinājusi nemainīgi kvalitatīvu mācību
procesu. Ceļojošā balva ir latviešu tēlnieka Aivara Gulbja veidota bronzas skulptūra "Saules
laiva", kurā atveidots poētisks
folklorā sastopamais saules laivas tēls, simbolizējot atjaunotni
un attīstību.
"Mūsu dzīves ritms un vajadzība
pēc aizvien atjaunotām zināšanām prasa, lai cilvēki uztur saikni ar savām mācību iestādēm
visa mūža garumā. Šajā kontekstā tieši neformālā izglītība
ir ļoti nozīmīga, jo atšķirībā no
akadēmiskajām mācību programmām ļauj daudz ātrāk reaģēt
gan uz attīstību jauno tehnoloģiju pasaulē, gan darba tirgus
pieprasījumu, gan arī izmaiņām
paša pieaugušā cilvēka interesēs," uzsvēra K. Šadurskis.
Pieaugušo neformālās izglītības
balvas pasniegšana notiek Izglītības un zinātnes ministrijas
"Erasmus+" projekta "EPALE
Nacionālais atbalsta dienests"
ietvaros.

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.

