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Skate "Gada labākā būve Latvijā 2016" 
noslēgusies – Olaines 1. vidusskolas 

bibliotēkai atzinība nominācijā "Pārbūve"!

Šogad jau 19. reizi Latvijas 
Būvnieku asociācija un Lat-

vijas Būvinženieru savienība sa-
darbībā ar būvniecības nozares 
lielākajām profesionālajām or-
ganizācijām rīkoja valsts mēroga 
skati "Gada labākā būve Latvijā 
2016".
Būves tika vērtētas sešās nomi-
nācijās, trijās kārtās. Starp dau-
dzajiem pieteiktajiem objektiem 
no visas Latvijas finālā sešu la-
bāko "pārbūvju" vidū iekļuva 
arī mūsu Olaines 1. vidusskolas 
renovētā bibliotēka. Zīmīgi, ka 
balvu pasniegšanas ceremonija 
notika Latvijas Nacionālajā bi
bliotēkā.
Olaines novada domes priekšsē-
dētājs Andris Bergs, saņemot at-
zinības rakstu, pateicās projekta 
autoriem un visiem, kas bija ie-
saistīti projekta realizācijā, īpaši 
uzsverot skolas bibliotekāres Ai-

jas Jankavas nozīmīgumu: "Šis 
ir stāsts par degošām acīm, kam 
ar mērķtiecīgu darbu, izsapņojot 
savu sapni, izdevās to pārvērst 
realitātē. Priecājamies un lepo-
jamies!"
Skates "Gada labākā būve Lat-
vijā 2016" mērķis ir noteikt un 
popularizēt labi projektētās un 
uzbūvētās būves Latvijā 2016. 
gadā, veicināt profesionālo iz-
augsmi un darba kvalitāti noza-
rē, izteikt atzinību un motivēt 
nozares pārstāvjus profesionāla-
jiem izaicinājumiem.
Plāksne par atzinību skates 
"Gada labākā būve Latvijā 2016" 
nominācijā "Pārbūve" turpmāk 
rotās skolas bibliotēkas sienu.
Informācijai: 2012. gadā skatē 
"Gada labākā būve Latvijā" no-
minācijā "Publiskās ārtelpas ob-
jekts" balvu saņēma Mežaparka 
brīvdabas estrāde.

20. maijs
Laiks Norise Vieta

9.00 Dievkalpojums ar Rīgas arhibīskapametropolīta 
Zbigņeva Stankeviča piedalīšanos

Olaines Bezvainīgās Jaunavas 
Marijas Romas katoļu baznīca

10.00–12.00 Olaines Mežaparka bērnu rotaļu pilsētiņas atklāšana Olaines Mežaparks
11.00 Strītbola turnīrs "Bombball 2017" Olaines 2. vidusskolas stadions
11.00 Inline hokeja mini turnīrs Olaines slidotava

12.00–17.00 Valsts policijas paraugdemonstrējumi un SIA  
"Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS"" retro auto

Laukums pretī Olaines 
Veselības centram

12.00–23.00 Atrakciju parks "Annels" Laukums pie ūdenstorņa
10.00–17.00 Tirdziņš Olaines Mežaparka promenāde
12.00–17.00 Radošās darbnīcas (magnētiņi un vēja zvani) Olaines Mežaparks
14.00–18.00 OJC "Popkorns" aktivitātes jauniešiem Pie OJC "Popkorns"

12.00–14.00 Jautra brīvdabas dziesmu spēle bērniem un 
vecākiem "Reiz kādā pasakā" Olaines Mežaparka estrāde

14.30–15.45 Dziedošie aktieri – Andris Bērziņš, 
Jānis Paukštello, Varis Vētra Olaines Mežaparka estrāde

15.30–16.30 Pūtēju orķestru koncerts un defilē Parks pie Olaines 
Kultūras centra

17.00
"Muzeju nakts 2017" pasākuma atklāšana, tēma – 
"Laika rats". Olaines Kultūras centra bērnu vokālā 
ansambļa "Cālīši" uzstāšanās

Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja pagalms 

17.00–19.00 Radošās darbnīcas pie muzeja
("Muzeju nakts 2017")

Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja pagalms

17.30 Uzstājas olainiete Margarita Konošonoka 
("Muzeju nakts 2017")

Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja pagalms

17.00 Svētku gājiens
No Olaines 2. vidusskolas 
stadiona līdz Olaines  
1. vidusskolas stadionam.

18.00 Olaines Mūzikas un mākslas skolas performance 
("Muzeju nakts 2017")

Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja pagalms

18.00 Dižkoncerts "Caur sidraba birzi gāju" Olaines 1. vidusskolas stadions

19.00 Jāņa Putniņa dokumentālā filma "To atceras tikai 
vilcieni" ("Muzeju nakts 2017")

Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs

20.00 Atjaunotās Olaines novada ekspozīcijas atklāšana 
("Muzeju nakts 2017")

Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs

20.30 Olaines jauniešu projekta "Es. Olaine."  
gleznu izstādes atklāšana ("Muzeju nakts 2017")

Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs

21.00
Olaines Pieaugušo izglītības centra gleznošanas 
kopas izstādes "Laika rats" atklāšana 
("Muzeju nakts 2017")

Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs

21.00 "Astro’n’out" un Goran Gora koncerts. 
Piedalās koklētāja Laima Jansone Olaines Mežaparka estrāde

21.30–00.00 Izstādes, ekspozīcijas, ekskursijas
("Muzeju nakts 2017")

Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs

23.00 Uguns skulptūra "Putns" Olaines 2. vidusskolas stadions
23.10 Svētku uguņošana Olaines 2. vidusskolas stadions
23.30 Balle ar grupu "Radio Orchestra" Olaines Mežaparka estrāde

21. maijs
11.00 Krosa skriešanas sacensības "Olaines Apļi" Olaines Mežaparks

OLAINES NOVADA SVĒTKI 2017
20.–21. MAIJS. PROGRAMMA

Sveicam Mātes dienā!

Māmiņ, lai šie saules stari, kuri tavā logā spīd,
Prieku dotu tavām gaitām katru dienu, māmulīt.

Lai šie ziedi, kas mums rokās, vienmēr tavās acīs mirdz.
Un, lai vienmēr tu mums būtu kā mazs ziediņš, māmulīt!

Lai šīs mūsu mazās sirdis tikai labus darbus veic,
Lai mums vienmēr mājās mājo mīlestība un prieks!

/Evija Gūtmane/

Sveicam Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienā! 

Olaines novada pašvaldība
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Sporta skolotājs un treneris 
Aldis Akantjevs Olainē 

dzīvo un strādā no 1965. gada. 
Kā sporta pedagogs kopumā 
nostrādājis 40 gadus, viņa au-
dzēkņu vidū bijuši starptautis-
kus panākumus guvuši sportisti, 
arī olimpisko spēļu dalībnieks, 
vieglatlēts Dmitrijs Miļkevičs. 
Aldis Akantjevs ir organizējis 
un piedalījies abu Olaines vi-
dusskolu sporta stadionu būvē, 
ilgstoši strādājis dažādos amatos 
Olaines 2. vidusskolā.
"Treneris ar lielo burtu, kas izau-
dzinājis simtiem cilvēku," LTV 
organizētajā tautas sporta akcijā 
"Pasaki paldies savam trenerim" 
Aldim Akantjevam saka viena 
no viņa meitām un audzēknēm. 

Kā kļuvāt par sporta 
skolotāju?

Esmu beidzis Latvijas Fiz kul tū 
ras institūtu ar specializāciju vo-
lejbolā. Pēc institūta beigšanas 
kādu laiku dzīvoju savas bērnī-
bas un jaunības pilsētā Krustpilī, 
pēc tam – Viesītē, kur 1962. gadā 
pirmo reizi sāku mācīt bērniem 
sportu. 1963. gada vasarā appre-
cējāmies, neilgu laiku padzīvo-
jām Rīgā un Jūrmalā, bet 1965. 
gadā sieva sāka strādāt par grā-
matvedi Plastmasu rūpnīcā. Tajā 
laikā biju sporta skolotājs Rīgas 
45. vidusskolā, bet drīz vien pa-
vērās iespēja sākt strādāt Olaines 
vidusskolā. 60. gados te bija vie-
na skola, latviešu un krievu bērni 
mācījās kopā. Pēc desmit gadiem 
uzbūvēja Olaines 2. vidusskolu, 
un, ņemot vērā, ka man bija ļoti 
labi audzēkņi, – daži ar nopiet-
nu potenciālu sportā, es pārgāju 
uz jauno skolu. Tur arī paliku un 
kopumā gan kā sporta skolotājs, 
gan arī administratīvos amatos 
skolā esmu strādājis teju 40 gadu 
garumā.

Kurus no saviem audzēkņiem 
jūs minētu kā sportā visvairāk 
sasniegušos?

No tiem, kurus uzskatu par sa-
vējiem, labākie panākumi bijuši 
Dmitrijam Miļkevičam, kurš ta-
gad vada Latvijas Vieglatlētikas 
izlasi. Piedalījies divās Olimpis-
kajās spēlēs – Atēnās un Pekinā. 
Atēnās 800 metru distancē vi-
ņam bija 14. vieta, kas pasaules 
mērogā ir ļoti augsts rādītājs. 
Ar Dmitriju cītīgi strādājām no 
otrās klases, kopumā kādus des-
mit gadus. Daudzu čempionātu 
dalībnieks, tajā skaitā – ceturtā 
vieta 2008. gada Pasaules čem-
pionātā vieglatlētikā telpās, kas 
notika Valensijā. Pēc olimpiādes 
viņu ievēroja un piedāvāja studēt 
ASV, Nebraskā.
No meitenēm noteikti jāpiemin 
Inese Jevsejeva, kura jau 14 
gadu vecumā 100 metru distanci 
noskrēja 11,8 sekundēs, kas arī 
pieaugušo konkurencē bija ļoti 
labs rādītājs. Talantīga sportis-
te bija Antra Gaumiga, šobrīd 

otolaringologs Olainē. Te varē-
tu minēt vēl daudzus, jo sporta 
dzīve Olainē vienmēr ir bijusi 
cieņā. 

No fizkultūras neviens 
nebēga?

Kā par brīnumu, tādu gan-
drīz nav bijis. Sākums gan bija 
smags, jo apvienotajā skolā mā-
cības notika pat trijās maiņās, 
līdz deviņiem vakarā. Un ar visu 
to atradās gan laiks, gan enerģija 
sportam. Kad uzbūvēja 2. vidus-
skolu, tad jau parādījās iespējas 
pašiem organizēt sacensības, 
braukt pa visu Latviju uz citām 
skolām. Tā nemitīgā aktivitāte 
jau faktiski arī bija dzinulis tam, 
lai jaunie cilvēki iepazītu sportu 
un sāktu par to interesēties.

Cik audzēkņu tajā laikā 
mācījās 2. vidusskolā?

Ziedu laikos te mācījās 1625 
skolēni un strādāja 85 pedagogi. 
Vienugad, kad būvēja elektrisko 
dzelzceļu Rīga–Jelgava, skolēnu 
skaits mums vienā rāvienā pie-
auga par diviem simtiem. Bērni 
bija no visādām padomju repub-
likām, no visādām ģimenēm un 
ar ļoti atšķirīgiem tikumiem. 
Liels darbs jāiegulda, lai pa-
nāktu daudz maz vienotu skatu 
uz to, kā mēs uztveram mācību 
procesu, kādas ir mūsu prasības. 
Gāja visādi, un, lai panāktu dis-
ciplīnu, bija vajadzīga arī stingra 
roka. Vēlāk ģimenes iedzīvojās, 
daudzi sāka būvēt savas mājas, 
saņēma dzīvokļus, nostabilizē-
jās darbā. Līdz ar to arī bērni 
bija prātīgāki, uzlabojās sekmes, 
un kopumā es teiktu, ka manas 
skolas ziedu laiki bija 70. gados. 
Nezinu, kāpēc, bet dažus gadus 
mums izdevās izaudzināt izcili 
gudrus bērnus. Divi, trīs katru 
gadu beidza skolu ar zelta meda-
ļām, daži, kas aizbrauca studēt uz 
ārzemēm, atgriezušies atzina, ka 
mācību līmenis pie mums ir bijis 
daudz augstāks. Viena no mūsu 
audzēknēm, kas beidza vidus-
skolu ar sudraba medaļu, vēlāk 
iestājās Maskavas Universitātē, 
studēja atomfiziku. Cik zinu, pēc 
studiju beigšanas viņai pat tika 
izteikts piedāvājumu strādāt Irā-
nas atomfizikas nozarē. 

Ir kāds īpašs sasniegums, ko 
jūs gribētu pieminēt no skolas 
gaitu laikiem?

Jā, 1976. gadā mūsējie astotklas-
nieki izcīnīja ceļazīmi uz "Ar-
teku". Tolaik "Arteks" bija tāds 
visu PSRS skolu sapnis, konku-
rence milzīga, tāpēc jau tas vien, 
ka no Latvijas skolām mūsējie 
izrādījās labākie, bija liels sa-
sniegums. Nometnē visa klase 
kopumā pavadīja divus mēne-
šus, notika apmācības tādā at-
vieglotā formātā, kā arī skolēnu 
olimpiāde. Un te var atcerēties 
vēl vienu lielu sasniegumu un 

lepnumu – Tatjana Zarakov ska 
šajās sacensībās uzvarēja 300 
metru krosa skrējienā, un viņas 
rezultāts (43 sekundes) bija at-
bilstošs tā laika pirmajai sporta 
klasei pieaugušajiem.

Bet skolā jau nebijāt tikai 
sporta pasniedzējs vien.

Biju gan mācību daļas vadītājs, 
gan sporta skolotājs un klašu au-
dzinātājs, kādu brīdi arī skolas 
direktors. Pēc skolotāja darba 
gaitu beigām, no 2006. gada, 
darbojos Olaines futbola veterā-
nu klubā.

Varu teikt, ka savu enerģiju 
esmu atdevis skolai, jo papildus 
mācību procesam bija milzum 
daudz dažādu aktivitāšu un pa-
sākumu. Bija nepieciešams or-
ganizēt un virzīt to visu, iesais-
tīt dalībniekus. Bērns jau ienāk 
pirmajā klasē kā tāds sava veida 
materiāls – to var virzīt vienā vai 
otrā virzienā, un tam ir vajadzīga 
gribēšana un neatlaidība. Labs 
piemērs ir sporta stadionu tapša-
na pie abām mūsu vidusskolām. 
Vietā, kur šobrīd ir 1. vidussko-
las stadions, septiņdesmito gadu 
sākumā bija smilšu kalni, skola 
bija nodota ekspluatācijā bez 
stadiona. Te nu ļoti palīdzēja 
kāds mans sens paziņa – Rīgas 
rajona partijas pirmais sekretārs, 
vēlāk Latvijas PSR sadzīves 
pakalpojumu ministrs Jāzeps 
TumovsBeķis. Tā sagadījās, ka 
1. septembrī viņš viesojās mūsu 
skolā un, mani ieraudzījis, kā 
jau tipisks latgalietis, metās pie 
manis runāties. Ko skolai vaja-
got? Rādu viņam smilšu kalnus 
pie skolas, kur vajadzētu būt 
stadionam. Drīz vien viņš mani 

paaicina, saka, esot sarūpēti 160 
tūkstoši rubļu, lai es organizēju 
stadiona būvi. Vietējie celtnieki 
nodrošināja ar materiāliem un 
tehniku, bet ar darbiniekiem bija 
grūtāk, tāpēc daudzus darbus va-
jadzēja paveikt pašiem. Strādāja 
skolēni, studentu brigādes, un 
pa visiem stadionu gatavu tomēr 
dabūjām. Laukuma centrā iera
kām kapsulu ar vēstījumu par to, 
kā stadions tapa. Tā gan diemžēl 
laikam aizgāja zudībā stadio-
na rekonstrukcijas laikā. Vēlāk 
pašu spēkiem organizējam sta-
diona būvi arī 2. vidusskolā.

Kā pats sākāt aizrauties ar 
sportu?

Mācoties vidusskolā Krustpilī, 
iesāku ar volejbolu un skriešanu. 
Bija iespēja piedalīties Latvijas 
skolnieku spartakiādēs, skolēnu 
izlasēs, dažāda mēroga sacensī-
bās. Institūtā bija stingra prasī-
ba, ka visiem ir jāsasniedz pir-
mā pieaugušo sporta klase. Un 
vieglatlētikā tā bija ļoti augsta 
prasība, kas faktiski bija samēro-

jama ar olimpiešu uzrādītājiem 
rezultātiem tajā laikā. Pamazām 
vairāk pievērsos volejbolam, 
spēlēju institūta komandā, bet 
lielākiem sasniegumiem mazliet 
pietrūka tā auguma. Ja Dievs 
būtu devis vēl kādus 10 centi-
metrus… iespējams, sasniegumi 
būtu lielāki. 

Citāts no laikraksta 
"Padomju Jaunatne", kas 
1976. g. novembrī rakstīja 
par Olaines skolēnu dalību 
nometnē "Arteks": 

"Mūsu republikai patīkamu 
pārsteigumu sagādāja Olaines 
vidusskolas 8. klases komanda, 

kas 47 skolu konkurencē izcīnīja 
4. vietu. Olaines skolotājs Al-
dis Akantjevs par savu audzēk-
ņu startu pastāstīja: "No mūsu 
komandas labākos panākumus 
guva Tatjana Zarakovska, kas 
uzvarēja 300 m krosa skrējienā 
– 43,0 sek. Šis rezultāts atbilst 
pirmajai pieaugušo sporta klasei 
skrejceļā.""

TRENERIS AR LIELO BURTU

"...kopumā gan kā sporta skolotājs, gan arī 
administratīvos amatos skolā esmu strādājis 

teju 40 gadu garumā."

Lasi
jaunumus
arī šeit:

www.facebook.com/OlainesNovadaPasvaldiba
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Pieminot 31. gadadienu kopš 
katastrofas, 26. aprīlī Iekš-

lietu ministrijā notika svinīgs pa-
sākums, kurā Černobiļas atom-
elektrostacijas (AES) avārijas 
seku likvidēšanas dalībniekiem, 
tostarp 23 Olaines novada iedzī-
votājiem, tika piešķirtas īpaši iz-
veidotas Černobiļas AES avāri-
jas seku likvidēšanas dalībnieka 
piemiņas zīmes un pašvaldības 
piemiņas dāvanas. 
"Man ir liels gods atrasties jums 
līdzās, pasniegt valsts atzinības 
un goda zīmes," teica Iekšlietu 
ministrs Rihards Kozlov skis, 
atklājot ceremoniju. "Tas, ko 
jūs izdarījāt, izglāba ne tikai 
Ukrainu, bet arī Latviju un visu 
Eiropu. Jūs izglābāt no radiācijas 
mūsu bērnus, liels paldies jums 
par to."
Latvijas glābējus uzrunāja Uk-
rainas konsuls Oļegs Gorbenko, 
kurš pateicās gan glābējiem, gan 
Latvijas valstij. "Tas, ko jūs da-
rāt, apbalvojot glābējus, ir ļoti 
pareizi un godīgi," sacīja Oļegs 
Gorbenko. "Latvija vienmēr 
sniedza palīdzību Ukrainai, mēs 
to atceramies un augstu vērtē-
jam. Atsevišķa sirsnīga pateicība 
glābēju ģimenēm, visiem tiem, 
kuri gaidīja viņus mājās, ārstēja 
viņus un avārijas upurus. Jaunā-
kajā Ukrainas pilsētā Slavutičā, 
kas tika celta Černobiļas AES 
apkalpošanai, ir latviešu arhitek-
tu projektētas un latviešu celt-
nieku būvētas ielas. Viņus mēs 
arī atceramies."
Klātesošos sveica arī Latvijas sa-
vienības "Černobiļa" prezidents 
Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks 
un Olaines novada pašvaldības 
pārstāve Mārīte Rūja.
Piemiņas zīmes kā goda un cie-
ņas apliecinājums tika piešķirtas 
visiem Olaines novadā dzīvojo-
šiem un apzinātiem katastrofas 
seku likvidēšanas dalībniekiem: 
Vjačeslavam Iļjinam, Josifam 
Kocjukam, Jāzepam Bojāram, 

Ipolitam Kuzminam, Mihailam 
Kureļčukam, Leonīdam Ignatje-
vam, Valentīnai Ignatjevai, Mi-
šam Ahmedovam, Lubovai Ser-
gejenko, Laimonim Binertam, 
Jurijam Miščenkovam, Rufinai 
Štrombergai, Vitālijam Buliņi-
čevam, Jānim Strēlim, Pjotram 
Podrezam, Nikolajam Pozdņa-
kovam, Ivanam Smirnovam, 
Vadimam Frolovam, Valentīnam 
Salatkovam, Jurim Salatkovam, 
Jegoram Ignatovam, Aivaram 
Līcītim, Marijai Mishchenkovai.

Olainietis Ipolits Kuzmins 
par tajā laikā piedzīvoto stāsta: 
"Man tolaik bija 28 gadi, biju 
beidzis Ļeņingradas Dzelzceļa 
institūtu un ieguvis inženiera
elektriķa izglītību. Bija 9. maijs, 
kad saņēmu pirmo pavēli ieras-
ties, un pēc mēneša, 16. jūnijā, 
saņēmu otro. Tikām aizvesti uz 
Sužiem, kur atradās ķīmiskais 
pulks, un pārģērbti karavīru for-
mās. Sekoja brauciens uz lidos-
tu, lai dotos uz Ukrainas pilsētu 

Ovruču, no kuras mūs aizveda 
uz Budavarovičiem. Ierodoties 
tur vakarā, mums tika ierādītas 
telpas, un nākamajā dienā bija 
jābrauc strādāt. Braukājām pa 
ciematiem, mazgājām māju jum-
tus, izmantojot mašīnas ar cis-
ternām un ūdensstrūklu. Mūsu 
uzdevums bija dezaktivēt zemes 
virskārtu, kur notecēja ūdens. To 
darījām ar lāpstām, rakām lielās 
kaudzēs, kuras pēc tam smagās 
kravas mašīnas veda prom. Kad 
sāka taisīt reaktora sarkofāgu, 

kravas mašīnas veda būvmate-
riālus, un mēs tās mazgājām un 
pārbaudījām radiācijas līmeni, 
un tikai tad laidām braukt uz 
pilsētu. Vēlāk arī civiliedzīvotā-
jiem atļāva izvest savas mantas 
uz citu ierādītu vietu – arī tās 
mašīnas mēs pārbaudījām. Čer-
nobiļā pabiju 45 dienas. Tajā 
brīdī neapzinājāmies situācijas 
nopietnību, tā īsti neviens nezi-
nāja, kas noticis. Veselības prob-
lēmas tika konstatētas uzreiz pēc 
atgriešanās. Šodien saprotu, ka 
glābām pasauli, bet tajā brīdī to 
nesapratu."
 
Aivars Līcītis (57 gadi, formē-
tājs dzelzsbetona rūpnīcā), dalo-
ties atmiņās, stāsta: "Apzinājos, 
kur braucu, jo tiku iesaukts caur 
Kara komisariātu 10 mēnešus 
pēc avārijas, dzīvoju Novajarača 
ciematā. Mums vajadzēja braukt 
uz Pripetes pilsētu, kas ir tikai 
nepilna kilometra attālumā no 
reaktora, lai tīrītu sniegu rūpnī-
cā "Jupiters", kur it kā tika taisīti 

magnetafoni, bet klīda runas, ka 
patiesībā tur tiek taisītas militā-
rās iekārtas. Vienu reizi biju pašā 
AES reaktorā, kur demontējām 
stalažas. Mums bija gumijas zā-
baki, speciāli kombinezoni un 
maskas. Radiācijas ietekme tika 
noteikta 0,6 rentgeni dienā, 20 
rentgeni bija norma, kuru pār-
sniedzot, sūtīja mājās. Veselības 
problēmas sākās aptuveni piecus 
gadus pēc tam, kad biju atgrie-
zies. Černobiļa arvien ir manā 
atmiņā."

Černobiļas atomelektrostacija 
bija padomju zinātnes triumfs 
un lepnums, bet 1986. gada 26. 
aprīlī plkst. 1.23 naktī AES ce-
turtais reaktors pēc neveiksmīga 
eksperimenta eksplodēja, iz-
metot gaisā milzīgu radioaktīvā 
piesārņojuma mākoni. Šī avā-
rija kļuva par postošāko atom-
elektrostaciju katastrofu visā 
cilvēces vēsturē. Avārijas seku 
likvidēšanā kopskaitā piedalījās 
ap 800 000 cilvēku no Ukrainas, 

Krievijas, Baltkrievijas, Latvi-
jas, Lietuvas, Igaunijas un citām 
valstīm. No Latvijas vairāk nekā 
6000 cilvēku brīvprātīgi un pie-
spiedu kārtā iesaistījās avārijas 
seku likvidēšanā. 
Īpašās piemiņas zīmes tika izvei-
dotas pirms gada, pieminot avā-
rijas 30. gadadienu. Paredzams, 
ka trīs gadu laikā svinīgos ap
stākļos piemiņas zīmes tiks pa-
sniegtas visiem dalībniekiem, 
kuri tām pieteikušies.

Jau trešo gadu Olaines stadionā AFA "Olaine" un tās spor-
ta direktors Aleksejs Gromovs rīkoja starptautisko bērnu 
un jauniešu futbola turnīru "Olaine Cup". 
Turnīrs pa šiem gadiem attīstījies tādā līmenī, ka spēja pie-
saistīt rekordlielu dalībnieku skaitu no sešām valstīm – Lat-
vijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un Polijas. 
Kopumā vairāk nekā tūkstotis jauno futbolistu desmit vecuma 
grupās no astoņu līdz piecpadsmit gadu vecumam sešās ne-
dēļas nogalēs rādīja savu meistarību un cīņas sparu, priecējot 
atbraukušos līdzjutējus, fanus un visus, kam futbols ir sirdij 
tuvs. Turnīra rezultātā divi zelta kausi palika Olainē – U13 
un meiteņu U10 komandām, divi aizceļoja ārpus Latvijas uz 
Krieviju (U11) un Poliju (U12), bet pārējos izcīnīja stiprākie 
Latvijas futbola klubi. 
Aleksejs Gromovs par turnīra attīstību saka: "Lai noorganizētu 
augsta līmeņa futbola turnīru, kurā būtu interesanti piedalīties 
ne tikai Latvijas stiprākajiem un lielākajiem futbola klubiem, 
bet arī ārvalstu komandām, klubam pašam jāspēj parādīt vērā 
ņemami sportiskie rezultāti un jāiegulda liels organizatoriskais 
darbs. Prieks, ka deviņu gadu laikā, kopš pastāv klubs, esam 
spējuši izcīnīt vietu Latvijas futbola sabiedrībā un esmu spē-
jis aizraut enerģiskus un atsaucīgus futbolistu vecākus, ar kuru 
palīdzību lēnām īstenojam šo sapni par lielo futbolu Olainē. 
Zinu, ka mūsu kluba audzēkņi nākotnē dos pienesumu futbola 
komandām Latvijā un pasaulē."

Noslēdzies futbola turnīrs 
"Olaine Cup 2017"

GODINA ČERNOBIĻAS AES AVĀRIJAS SEKU LIKVIDĒŠANAS DALĪBNIEKUS

Šogad 22. aprīlī, Lielās talkas 
laikā, Olaines novadā tika 

sakopti 43 talkošanas objekti, 
tajā skaitā Olainē, Jaunolainē, 
Gaismās, Medemciemā, Grēnēs, 
Lubaušos, Jāņupē un citās apdzī-
votās vietās.
Talkas laikā ikviens tika aicināts 
ne tikai vākt atkritumus, bet arī 
veikt citus vides sakārtošanas 
darbus, piemēram, stādīt vai 
apgriezt kokus, krūmus, veidot 
puķu dobes. Daļa talkošanas ob-
jektu atradās pie ūdenstilpnēm, 
tādēļ tika sakopta Olainītes upe 
pie Lubaušiem un Jaunolainē, 
Puplas upe pie Olaines, kā arī 
Jāņupes karjers, Mežezers un Lī-
dumu (Klīves) karjers.
Talkas ideja apvienoja ne vienu 
vien aktīvu iedzīvotāju. Šogad, 
tāpat kā citus gadus, talkā aktīvi 
piedalījās skolēni, jaunie spor-
tisti, dažādu pulciņu kolektīvi, 

iestāžu un uzņēmumu kolektīvi, 
biedrības, dienesti, pašvaldības 
administrācijas darbinieki un 
domes deputāti.
Olaines novada pašvaldība iz-
saka pateicību visiem talkas 
organizatoriem un talkotājiem 
par atsaucību, uzņēmību un 
ieguldīto darbu novada sakop-
šanā!
Mēs visi kopā esam no sirds pa-
veikuši kaut ko labu. Ticam, ka 

šajā dienā tika gūtas ne tikai po-
zitīvas emocijas un jauni draugi, 
bet arī patiess gandarījums par 
ieguldīto darbu zaļāka Olaines 
novada veidošanā. Esam aktīvi 
un dzīvojam zaļā novadā, par 
ko liecina mūsu jaunais nova-
da sauklis: "Aktīvs, industriāls, 
zaļš."
Cienīsim kopīgi paveikto un rū-
pēsimies par savu apkārtējo vidi 
arī ikdienā!

Olaines novada iedzīvotāji jau
desmito reizi piedalās Lielajā talkā
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN5/2017
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2017. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu (4. prot., 30. p.)

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Olaines novadā
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu un 39. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka 
sadzīves atkritumu (turpmāk – 
atkritumi) apsaimniekošanas 
kārtību Olaines novada adminis-
tratīvajā teritorijā:
1.1. novada dalījumu atkritumu 

apsaimniekošanas zonās;
1.2. atkritumu apsaimniekoša-

nas organizēšanas kārtību;
1.3. atkritumu radītāja un valdī-

tāja un atkritumu apsaim-
niekotāja pienākumus;

1.4. prasības atkritumu savāk-
šanai, tajā skaitā minimā-
lajam atkritumu izvešanas 
biežumam, pārvadāšanai, 
pārkraušanai un uzglabāša-
nai;

1.5. atkritumu apsaimnieko-
šanas maksas noteikšanas 
kārtību;

1.6. atbildību par saistošo notei-
kumu neievērošanu.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir 
aizsargāt vidi, cilvēku veselību 
un dzīvību, nodrošināt atkritumu 
dalītu savākšanu un reģenerāci-
ju, lai samazinātu to atkritumu 
daudzumu, kas tiek apglabāti at-
kritumu poligonā un samazinātu 
atkritumu apsaimniekošanas iz-
maksas. 

3. Saistošie noteikumi ir sais-
toši fiziskām un juridiskām 
personām, kuras Olaines nova-
da administratīvajā teritorijā ir 
nekustamā īpašuma īpašnieki, 
nomnieki, lietotāji, nekustamo 
īpašumu vai atkritumu apsaim-
niekotāji. Ikviena fiziska un ju-
ridiska persona šo noteikumu 
izpratnē ir atkritumu radītājs.

4. Olaines novada administratī-
vajā teritorijā savāktie atkritumi, 
kas nav izmantojami reģenerāci-
jai vai atkārtotai izmantošanai, 
saskaņā ar Atkritumu apsaim-
niekošanas valsts plānu 2014.–
2020. gadam nogādājami at-
kritumu poligonā "Getliņi", 
Rumbulā, Stopiņu novadā.

II.  Lietotie termini un to 
skaidrojumi

5. Saistošajos noteikumos lieto-
tie termini:
5.1. atkritumu savākšanas lau-

kums – speciāli aprīkota, 
iežogota vieta, kur savāc 
un īslaicīgi uzglabā dažādu 
veidu atkritumus pirms to 
turpmākās transportēšanas;

5.2. lielgabarīta atkritumi – 
atkritumi, kas sava izmēra 
dēļ nevar tikt uzglabāti vai 
ievietoti atkritumu kontei-
neros, tajā skaitā mēbeles, 
sadzīves inventārs u. tml.;

5.3. būvniecības atkritumi – 
atkritumi, kas radušies 
būvniecības, renovācijas un 
ēku nojaukšanas rezultātā, 
kā arī pārpalikumi un bo-

jātie materiāli, kas radušies 
celtniecības procesā, vai 
materiāli, kas būvlaukumā 
tiek izmantoti īslaicīgi;

5.4. dārzkopības sabiedrība – 
dārzkopības kooperatīvā 
sabiedrība, dārzkopības 
sabiedrība vai dārzkopības 
biedrība.

III. Atkritumu apsaimnieko-
šanas organizēšana Olaines 
novadā 

6. Olaines novada administra-
tīvā teritorija ir viena atkritumu 
apsaimniekošanas zona.

7. Pašvaldība nosaka prasības 
atkritumu savākšanai ar mērķi 
samazināt atkritumu daudzumu 
to rašanās vietā, tajā skaitā: 
7.1. veikt sabiedrības izglītoša-

nu jautājumos par atkritu-
mu šķirošanu, lai samazinā-
tu to atkritumu daudzumu, 
kas tiek apglabāti atkritumu 
poligonā;

7.2. attīstīt un paplašināt atkri-
tumu dalītu savākšanu;

7.3. uzlabot atkritumu radītāja 
prettiesisko darbību novēr-
šanas mehānismu, novērst 
atkritumu izmešanu mežos, 
grāvjos, laukos u. tml.;

7.4. popularizēt bioloģiski noār-
dāmo atkritumu kompostē-
šanu to rašanās vietā. 

8. Olaines novadā noteiktie at-
kritumu savākšanas veidi:
8.1. izmantojot atkritumu 

konteinerus (minimālais 
tilpums 0,24 m3);

8.2. izmantojot trafaretus atkri-
tumu savākšanas maisus 
(tilpums 150 litri);

8.3. atkritumu nogādāšana spe-
ciāli izveidotajos atkritumu 
dalītas savākšanas lauku-
mos;

8.4. slēdzot līgumu vai vieno-
joties ar atkritumu ap-
saimniekotāju par noteiktu 
atkritumu veidu atsevišķu 
savākšanu.

9. Atkritumu apsaimniekotājs 
nodrošina atkritumu savākšanai 
nepieciešamo konteineru vai 
atkritumu maisu skaitu, ņemot 
vērā sezonu, plānoto atkritumu 
daudzumu, lai konteinera pie-
pildījums nepārsniegtu 95% no 
tā tilpuma, un Olaines novadā 
izved atkritumus ne retāk kā:
9.1. no daudzdzīvokļu namiem 

– 2 reizes nedēļā;
9.2. no privātmājām vai dvīņu 

mājām Olaines pilsētā un 
novada ciemos – 1 reizi 
mēnesī;

9.3. no juridisko personu īpašu-
miem – 1 reizi mēnesī;

9.4. no privātmājām vai dvīņu 
mājām ārpus apdzīvotām 
vietām – 1 reizi divos mē-
nešos.

10. Vietas atkritumu konteine-
riem un atkritumu konteineru 
laukuma izvietojumu, saskaņojot 
ar atkritumu apsaimniekotāju, 
nosaka nekustamā īpašuma īpaš-
nieks, nomnieks vai lietotājs, bet 
sabiedrisko sadzīves atkritumu 
konteineru laukumu vietas nosa-
ka pašvaldība.

11. Pie iestāžu, organizāciju, 
biroju, tirdzniecības vietu u. c., 
kā arī daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju ieejām vai to tuvumā 
nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai nomnieks, atbilstoši higiēnas 
prasībām, ierīko mazos atkritu-
mu konteinerus (urnas).

12. Mazo atkritumu konteineru 
(urnu) uzstādīšanu publiskajās 
vietās (parki, skvēri, autobusu 
pieturas u. c.) organizē pašval-
dība.

IV. Atkritumu radītāja un 
valdītāja pienākumi

13. Atkritumu radītāja un valdī-
tāja pienākums ir:
13.1. piedalīties un iekļauties 

pašvaldības organizētajā 
atkritumu apsaimniekoša-
nas sistēmā, slēgt atkri-
tumu apsaimniekošanas 
līgumu ar pašvaldības 
izvēlēto atkritumu apsaim-
niekotāju par atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu un uzglabāša-
nu, maksāt par atkritumu 
apsaimniekošanu, kā arī 
šķirot radītos atkritumus 
un nogādāt tos savākšanai 
vai uzglabāšanai paredzētā 
vietā;

13.2. pēc pašvaldības piepra-
sījuma sniegt ziņas par 
iedzīvotāju skaitu, kas 
dzīvo attiecīgajā nekusta-
majā īpašumā, kā arī par 
komersantiem un citām 
personām, kas veic saim-
niecisko darbību attiecīga-
jā nekustamajā īpašumā;

13.3. pēc saskaņošanas ar 
atkritumu apsaimnieko-
tāju nodrošināt atkritumu 
savākšanai nepieciešamo 
konteineru skaitu izvie-
tošanu īpašumā, ņemot 
vērā sadzīves atkritumu 
daudzumu un konteineru 
iztukšošanas biežumu sa-
skaņā ar noslēgto līgumu;  

13.4. segt visas izmaksas, kas 
saistītas ar viņa radīto 
atkritumu, tajā skaitā 
sadzīvē radušos bīstamo 
atkritumu, apsaimniekoša-
nu;

13.5. nodrošināt atkritumu 
apsaimniekotāja transporta 
netraucētu piekļuvi atkri-
tumu savākšanas kontei-
neru vietām; 

13.6. ievietot nešķirotos atkri-
tumus tikai tajā atkritumu 
konteinerā, kas saskaņā ar 

atkritumu apsaimniekotāja 
noslēgto līgumu ir pare-
dzēts konkrētā nekustamā 
īpašuma apkalpošanai; 

13.7. kompostēt bioloģiskos 
atkritumus sava īpašuma, 
valdījuma vai lietojuma 
teritorijā, ja tas nerada 
draudus cilvēku veselībai 
un dzīvībai, videi, kā arī 
personu mantai;

13.8. uzturēt atkritumu kontei-
nerus lietošanas kārtībā.

14. Par publiska pasākuma lai-
kā radīto atkritumu savākšanu 
ir atbildīgs tā organizators, kurš 
nodrošina:
14.1. pasākuma norises vietu ar 

konteineriem atkritumu 
savākšanai, tajā skaitā ar 
dalītās atkritumu savākša-
nas konteineriem;

14.2. pasākuma norises vietas 
sakopšanu 3 stundu laikā 
pēc pasākuma, ja pasā-
kums notiek dienas laikā; 
pēc pasākuma, kas notiek 
nakts laikā, teritorija 
jāsakopj ne vēlāk kā līdz 
nākamās dienas plkst. 
10.00.

15. Dzīvokļu īpašnieki daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājās:
15.1. deleģē savu atbildību par 

radīto atkritumu savāk-
šanu nekustamā īpašuma 
namu apsaimniekotājam, 
slēdzot dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas (apsaim-
niekošanas) līgumu ar 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas namu apsaimnie-
kotāju, kurš savukārt 
slēdz sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu 
ar atkritumu apsaimnieko-
tāju;

15.2. slēdz vienu kopēju 
atkritumu apsaimniekoša-
nas līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju un iz-
manto kopējo dzīvojamai 
mājai piesaistīto atkritumu 
konteineru (mājās, kur nav 
izvēlēts īpašuma apsaim-
niekotājs).

16. Nekustamā īpašuma īpaš-
nieki, valdītāji, nomnieki vai 
viņu pilnvarotās personas, kuru 
īpašumi atrodas dārzkopības sa-
biedrības teritorijā un:
16.1. kuri ir attiecīgās dārzko-

pības sabiedrības biedri, 
ar biedru vairākuma 
kopsapulces lēmumu, 
ievērojot šos saistošos 
noteikumus un citus nor-
matīvos aktus par atkri-
tumu apsaimniekošanu, 
deleģē savu atbildību par 
radīto atkritumu apsaim-
niekošanu dārzkopības 
sabiedrībai. Dārzkopības 
sabiedrība slēdz sadzīves 
atkritumu apsaimniekoša-
nas līgumu ar atkritumu 

apsaimniekotāju. Noslēg-
tais atkritumu apsaim-
niekošanas līgums ir 
saistošs visiem attiecīgās 
dārzkopības sabiedrības 
biedriem. Dārzkopības 
sabiedrības biedri par 
atkritumu apsaimnieko-
šanu veic maksājumus 
dārzkopības sabiedrībai, 
savukārt dārzkopības 
sabiedrība norēķinās ar 
atkritumu apsaimniekotā-
ju;

16.2. kuri nav attiecīgās 
dārzkopības sabiedrības 
biedri:

16.2.1. slēdz individuālo atkri-
tumu apsaimniekošanas 
līgumu un norēķinās par 
atkritumu apsaimniekoša-
nu ar atkritumu apsaim-
niekotāju;

16.2.2. deleģē savu atbildību par 
radīto atkritumu apsaim-
niekošanu dārzkopības 
sabiedrībai, slēdzot atbil-
stošu līgumu ar dārzkopī-
bas sabiedrību.

17. Nekustamā īpašuma īpaš-
nieks, valdītājs vai nomnieks at-
kritumu apsaimniekošanas līgu-
mu var neslēgt, ja nekustamais 
īpašums ir neapbūvēts zemes 
gabals.  

V. Atkritumu apsaimniekotāja 
pienākumi

18. Atkritumu apsaimniekotāja 
pienākums ir:
18.1.  veikt visu pašvaldības 

administratīvajā terito-
rijā savākto atkritumu 
izvešanu no atkritumu 
savākšanas laukumiem, 
individuālajiem atkri-
tumu konteineriem un 
citām atkritumu savāk-
šanai paredzētām vietām 
atbilstoši normatīvo aktu 
un ar pašvaldību noslēg-
tā līguma noteikumiem;

18.2. izmantot atkritumu 
savākšanai specializētos 
transportlīdzekļus, kas 
nerada apdraudējumu 
cilvēku dzīvībai, veselī-
bai, videi, kā arī personu 
mantai;

18.3. sagatavot un iesniegt 
domē atkritumu maksas 
aprēķinu;

18.4. slēgt atkritumu apsaim-
niekošanas līgumu ar:

18.4.1. atkritumu radītāju vai 
valdītāju par atkritumu 
apsaimniekošanu nekus-
tamajos īpašumos;

18.4.2. publisko pasākumu or-
ganizatoru par publisko 
pasākumu laikā radušos 
atkritumu apsaimnieko-
šanu; 

18.4.3. ar trešo personu – dārz-
kopības sabiedrību vai 
garāžu kooperatīvo 
sabiedrību – par sabied-



5

rības biedru koplietoša-
nas atkritumu konteineru 
apsaimniekošanu, ja par 
to vienojas sabiedrības 
biedri;

18.5. vienoties ar nekustamā 
īpašuma īpašnieku, 
nomnieku vai lietotāju 
par atsevišķu veidu 
atkritumu (lielgabarīta, 
būvniecības u. tml.) 
savākšanu un izvešanu;

18.6. nodrošināt atkritumu 
radītājus ar atkritumu 
konteineriem vai ar 
trafarētiem atkritumu 
maisiem, uz kuriem no-
rādīts atkritumu apsaim-
niekotāja nosaukums un 
kontaktinformācija, kā 
arī konteinerā ievieto-
jamais atkritumu veids, 
veikt šo konteineru 
labošanu, dezinfekciju 
un nomaiņu, ja atkritu-
mu konteineri nav citas 
personas īpašums;

18.7. veikt sabiedrības izglī-
tošanu par pasākumiem 
dalītā atkritumu apsaim-
niekošanā, lai sekmētu 
atkritumu otrreizējo 
pārstrādi un samazinā-
tu atkritumu poligonā 
apglabāto atkritumu 
daudzumu;

18.8. ziņot pašvaldības polici-
jai par atkritumu radītāja 
iespējamiem administra-
tīvajiem pārkāpumiem 
atkritumu savākšanā.

VI. Aizliegumi atkritumu 
apsaimniekošanai Olaines 
novadā

19. Olaines novada teritorijā aiz-
liegts:
19.1. novietot atkritumus 

jebkurā to savākšanai vai 
apglabāšanai neparedzētā 
vietā, tajā skaitā: nomest 
pie konteineriem, uz 
ielām, skvēros, parkos, 
mežos, ierakt atkritumus 
zemē u. c. vai ievietot ci-
tiem atkritumu radītājiem 
paredzētos konteineros;

19.2. ievietot nešķirotus atkri-
tumus konteineros, kas 
paredzēti dalīto atkritumu 
savākšanai;

19.3. dedzināt atkritumus, tajā 
skaitā atkritumu konteine-
ros, urnās, ugunskuros un 
dārza kamīnos; 

19.4. bērt ielu saslaukas, smiltis 
un dārzu vai parku atkri-
tumus atkritumu konteine-
ros;

19.5. ievietot atkritumu kon-
teineros un citās speciāli 
atkritumu savākšanai pare-
dzētās tvertnēs kvēlojošus, 
viegli uzliesmojošus un 
eksplozīvus priekšmetus, 
šķidrus, infekcijas slimī-
bas izraisošus, lielgabarī-
ta, būvniecības un būvju 
nojaukšanas, ražošanas, 
kā arī bīstamos atkritumus 
vai videi kaitīgas preces;

19.6. iesaldēt vai cieti sablīvēt 
atkritumus atkritumu kon-
teineros. Šādos gadījumos 

atkritumu apsaimniekotā-
jam ir tiesības par kontei-
neru iztukšošanu noteikt 
papildu samaksu;

19.7. bojāt atkritumu konteine-
rus;

19.8. veikt citas darbības, kas ir 
pretrunā ar šajos saistoša-
jos noteikumos un citos 
normatīvajos aktos ietver-
to regulējumu attiecībā uz 
atkritumu apsaimniekoša-
nu un vides piesārņošanu;

19.9. ievietot atkritumu kon-
teineros vai novietot 
tiem blakus lielgabarīta 
atkritumus, būvgružus 
un celtniecības materiālu 
atkritumus bez saskaņoša-
nas ar atkritumu apsaim-
niekotāju.

VII. Atkritumu apsaimnieko-
šanas maksas noteikšana 

20. Maksas par atkritumu ap-
saimniekošanu maksāšanas pie-
nākums rodas nākamajā mēnesī 
pēc īpašuma vai lietošanas tiesī-
bu iegūšanas uz nekustamo īpa-
šumu Olaines novada adminis-
tratīvajā teritorijā un izbeidzas ar 
tiesību uz īpašumu izbeigšanas 
mēneša pēdējo dienu. Ikviena 
atkritumu radītāja pienākums ir 
segt atkritumu apsaimniekoša-
nas izmaksas normatīvajos aktos 
un šajos noteikumos noteiktajā 
kārtībā.

21. Maksu par atkritumu ap-
saimniekošanu apstiprina Olai-
nes novada dome ar lēmumu, 
pamatojoties uz Atkritumu ap-
saimniekošanas likumu, šajos 
saistošajos noteikumos un līgu-
mā ar atkritumu apsaimniekotāju 
noteiktā kārtībā.  

22. Maksu par atkritumu ap-
saimniekošanu veido:
22.1. maksa par sadzīves 

atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, 
šķirošanu un citām norma-
tīvajos aktos noteiktajām 
darbībām, ko veic pirms 
atkritumu reģenerācijas un 
kas samazina apglabājamo 
atkritumu apjomu, uzgla-
bāšanu, dalītās atkritumu 
savākšanas, pārkraušanas 
un šķirošanas infrastruk-
tūras objektu uzturēšanu 
atbilstoši līgumam, kuru 
noslēgusi pašvaldība un 
atkritumu apsaimnieko-
tājs;

22.2. sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora apstiprinātais 
tarifs par atkritumu apgla-
bāšanu atkritumu poligo-
nos;

22.3. dabas resursu nodoklis 
par atkritumu apglabāšanu 
normatīvajos aktos noteik-
tajā apmērā.

23. Atkritumu apsaimniekotājs 
ir tiesīgs ierosināt izmaiņas at-
kritumu apsaimniekošanas mak-
sā ne biežāk kā vienu reizi gadā. 
Olaines novada dome līdz 30. 
jūnijam izvērtē atkritumu ap-
saimniekotāja ierosinājuma pa-

matotību, ņemot vērā iesniegtos 
dokumentus, un pieņem lēmumu 
par atkritumu apsaimniekošanas 
maksas izmaiņām.

24. Maksu par atkritumu ap-
saimniekošanu no valstij vai 
pašvaldībai piederoša nekusta-
mā īpašuma maksā šī nekustamā 
īpašuma īrnieks vai nomnieks. 

25. Kārtību, kādā veicami mak-
sājumi par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, nosaka lī-
gums, kas noslēgts starp atkri-
tumu radītāju vai valdītāju un 
atkritumu apsaimniekotāju.

26. Atkritumu apsaimniekotājs 
ir tiesīgs pārtraukt atkritumu iz-
vešanu, par to rakstiski brīdinot 
atkritumu radītāju vai valdītāju, 
ja atkritumu valdītājs vai radītājs 
divus mēnešus nav veicis sa-
maksu par atkritumu apsaimnie-
košanas pakalpojumiem saskaņā 
ar noslēgto atkritumu apsaimnie-
košanas līgumu.

VIII. Dalīto atkritumu 
apsaimniekošana

27. Atkritumu radītājam tiek 
nodrošināta iespēja iesaistīties 
atkritumu dalītās vākšanas sis-
tēmā un izmantot šim nolūkam 
paredzētos atkritumu dalītās 
savākšanas konteinerus, pieda-
līties atkritumu apsaimniekotāja 
rīkotās akcijās dalīto atkritumu 
savākšanai.

28. Atkritumu rašanās vietā da-
līti tiek savākti otrreiz izmanto-
jamie un pārstrādājamie atkritu-
mi (piemēram, papīrs, kartons, 
stikls, plastmasa, bioloģiskie 
atkritumi), ņemot vērā pārstrā-
des uzņēmumu pieprasījumu un 
realizācijas iespējas.

29. Dalītajiem atkritumiem jābūt 
tīriem, bez citu atkritumu veidu 
piemaisījumiem.

30. Atkritumu radītājam dalītie 
atkritumi jānogādā uz speciālu 
atkritumu savākšanas laukumu, 
kur izvietoti noteiktas krāsas ar 
uzrakstiem vai uzlīmēm apzīmē-
ti atkritumu konteineri:
30.1. zilā krāsā — papīram, 

kartonam;
30.2. zaļā krāsā — stiklam;
30.3. dzeltenā krāsā — plastma-

sai;
30.4. brūnā krāsā – bioloģiska-

jiem atkritumiem.

31. Atkritumu apsaimniekotājs 
nogādā dalītos atkritumus attie-
cīgo atkritumu veidu otrreizējās 
pārstrādes vai realizācijas uzņē-
mumiem.

32. Mājsaimniecībā radītos bio-
loģiskos atkritumus drīkst kom-
postēt, ja:
32.1. kompostēšana tiek veikta 

sava īpašuma teritorijā vai 
citā speciāli tam paredzētā 
vietā;

32.2. tas nerada draudus cilvēku 
dzīvībai, veselībai, videi, 
kā arī personu mantai. Ja 

tiek konstatēti normatīvo 
aktu pārkāpumi, kom-
postēšana tiek aizliegta 
līdz šo pārkāpumu novēr-
šanai.

33. Būvniecības atkritumi jāsa-
vāc atsevišķi no citiem atkritu-
miem. Nododot būvi ekspluatā-
cijā, nekustamajam īpašumam 
jābūt noslēgtam atkritumu ap-
saimniekošanas līgumam. 

34. Būvniecības atkritumu iz-
vešanai jāizmanto atkritumu 
apsaimniekotājs, kuram ir attie-
cīga licence, vai arī tie patstāvīgi 
jānogādā uz īpaši iekārtotu būv-
niecības atkritumu savākšanas 
laukumu.

IX. Sadzīvē radušos bīstamo 
un videi kaitīgo atkritumu 
apsaimniekošana

35. Sadzīvē radušos bīstamo at-
kritumu vai videi kaitīgo atkritu-
mu radītājs:
35.1. atdala sadzīves bīstamos 

un videi kaitīgos atkritu-
mus no citu veidu atkritu-
miem un uzglabā tos tā, lai 
tie neapdraudētu cilvēku 
dzīvību un veselību, vidi, 
kā arī personu mantu;

35.2. nogādā sadzīves bīstamos 
un videi kaitīgos atkritu-
mus pašvaldības izvei-
dotajos dalītās atkritumu 
vākšanas punktos;

35.3. slēdz līgumu par sadzīves 
bīstamo un videi kaitīgo 
atkritumu apsaimnieko-
šanu ar komersantu, kurš 
normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā ir saņēmis 
attiecīgu atļauju bīstamo 
un videi kaitīgo atkritumu 
apsaimniekošanai;

35.4. sedz sadzīves bīstamo un 
videi kaitīgo atkritumu 
apsaimniekošanas izdevu-
mus.

X. Atbildība par šo noteikumu 
neievērošanu

36.  Par šo saistošo noteikumu 
pārkāpšanu vainīgā persona so-
dāma administratīvi, izsakot 
brīdinājumu, vai ar naudas sodu: 
fiziskajām personām līdz 350,00 
euro, juridiskajām personām līdz 
1400,00 euro.

37. Saistošo noteikumu ievēro-
šanu kontrolē un administratīvā 
pārkāpuma protokolu sastāda 
Olaines novada pašvaldības po-
licijas darbinieki.

XI. Noslēguma jautājums

38. Ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanos spēku zaudē 
2011. gada 21. jūnija saistošie 
noteikumi Nr. 13 "Par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu 
Olaines novadā".

Olaines novada dome informē, ka 2017. gada 26. aprīļa 
domes sēdē tika pieņemts lēmums "Par lokālplānojuma 
Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras līnijas "Rail Baltica" būvniecībai 
Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot 
Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu, 
un SIVN Vides pārskata projekta nodošanu publiska-
jai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai"  
(4. prot., 25. p.).

Lokālplānojuma un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
(SIVN) Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas 
termiņš noteikts piecu nedēļu garumā, t. i., no 2017. gada  
8. maija līdz 12. jūnijam.
Lokālplānojuma redakcijas un SIVN Vides pārskata projekta 
materiāli ir pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.olaine.lv/sabiedriskaapspriesana un valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.
Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma redakciju un 
SIVN Vides pārskata projektu izdrukātā veidā būs iespējams 
iepazīties Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas un informācijas centrā, 1. stāvā, Zemgales ielā 
33, Olainē.
2017. gada 17. maijā plkst. 18.00 tiks organizēta 
lokālplānojuma un SIVN Vides pārskata projekta 
publiskās apspriešanas sanāksme, kura norisināsies 
Olaines Kultūras namā, Zeiferta ielā 11, Olainē.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam iesniegt 
valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 
geolatvija.lv. Tos var iesniegt arī:
• Olaines novada domē, Zemgales ielā 33, Olainē, 
 Olaines novadā, LV2114, vai nosūtot elektroniskā formā 

uz epastu olainesdome@olaine.lv;
• SIA "Grupa93", Kr. Barona ielā 34, Rīgā, LV1050, 
 vai nosūtot elektroniskā formā uz 
 epastu kristine@grupa93.lv.
Papildu informāciju var saņemt SIA "Grupa93", zvanot uz 
tālruni 67217043 vai rakstot uz epastu kristine@grupa93.lv.

Sāksies "Rail Baltica" lokālplānojuma
un SIVN Vides pārskata projekta

publiskā apspriešana
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No 17. līdz 24. aprīlim Gru-
zijas pilsētā Batumi Mel-

nās jūras krastā notika starptau-
tisks bērnu labdarības forums 
"Best Princess & Prince of the 
World", kurā 11 valstu konku-
rencē sacentās arī četri dalībnie-
ki no Latvijas. Kopskaitā tika 
piešķirtas desmit godalgas.

Konkursā, kurā vairākās vecuma 
grupās sacentās 40 dalībnieki 
no pieciem līdz 14 gadiem, par 
"Labāko Eiropas princesi" savā 
vecumā grupā kronēta septiņus 
gadus vecā Annija Miezīte no 
Olaines novada. Meitene uzva-
rējusi arī talantu konkursā un ie-
guvusi titulus "Nākotnes līdere" 
un "Žēlsirdīgā princese".

Atšķirībā no daudziem bērnu 
modeļu un talantu konkursiem, 

"Best Princess & Prince of the 
World" pievienotā vērtībā ir 
labdarība. Katram bērnam bija 
jāprezentē savs labdarības, so-
ciālais vai eko projekts par, vi-
ņaprāt, aktuālu tēmu. Šādā veidā 
bērni tika aicināti aizdomāties, 
kādus labus darbus viņi var pa-
veikt citu labā.

"Labākās Eiropas princeses" 
mamma Sandija Miezīte pastās-
tīja, ka Annijas sociālais projekts 
"Noliec telefonu, attīsti talan-
tus!" aicināja aizdomāties, ka 
internets telefonā ne vien paver 
daudz iespēju, bet arī rada pa-
pildu draudus un jaunu atkarību. 
Savā prezentācijā Annija runāja 
par pasaulē aktuālo nāves spē-
li "Zilais valis", kuras rezultātā 
bērni izdara pašnāvības. Ar pro-
jektu Annija vēlējusies parādīt, 
ka laiku, ko bērni pavada, "sēžot 
telefonā", var pavadīt, darot lie-
tas savai attīstībai.

Pirms Lieldienām Jaunolaines 
Kultūras namā notika pasākums, 
kurā Annija bērnus aicināja ap-
gleznot putnus un padomāt par 
to, kādu talantu katrs sevī gri-
bētu attīstīt. Annija pati dejo 
tautas dejas, dzied Ata Auzāna 
ansamblī "Domino", apgūst vo-
kālu privātstundās pie skolotājas 
Vijas Fogeles, kā arī iet Olaines 
Mūzikas un mākslas skolas čella 
klasē.

Lepojamies ar Annijas panāku-
miem un novēlam turpināt iz-
kopt talantus un piedalīties jau-
nos projektos!

Vislielākais brīnums – 
tā taču dzīvība,
Grauda nemiers rūgstošā zemē,
Maijā plaukstošs bērzs,
Klēpī smaidošs bērns.
/J. Osmanis/

Olaines novada domē 2017. 
gada 1. aprīlī notika pa-

sākums "Jaundzimušo svinīga 
reģistrācija". Bijām uzaicinājuši 
33 Olaines novada jaundzimušos 
bērniņus, kuri dzimuši no 2016. 
gada 20. septembra līdz 14. de-
cembrim, – 16 meitenītes un 17 
puisīšus. No 33 mazulīšiem 14 
ir pirmdzimtie bērniņi, 15 – ot-
rās atvasītes un 4 – trešie bērniņi 
ģimenē. Kopā ar mammām, tē-
tiem, radiem un draugiem bija 
ieradušies 27 mazulīši. Olaines 
novada domes priekšsēdētājs 
Andris Bergs apsveica bērniņu 
vecākus ar īpašo notikumu viņu 
dzīvē – bērna piedzimšanu, pa-
sniedzot apsudrabotu melhiora 
karotīti ar iegravētu bērna vārdi-
ņu un dzimšanas datiem un nau-
das balvu 150 eiro apmērā.
Jaundzimušos un viņu vecākus, 
radus un draugus pasākumā prie-

cēja Olaines 1. vidusskolas mei-
teņu vokālais ansamblis "Unda" 
skolotājas Sanitas Šefleres vadī-

bā. Pēc pasākuma svinīgās daļas 
notika kopīga fotografēšanās un 
bija iespēja apmeklēt Olaines 

novada Vēstures un mākslas mu-
zeju, kā arī iemalkot kafiju vai 
tēju un brīvā gaisotnē aprunāties 
ar domes priekšsēdētāju Andri 
Bergu par sev interesējošām tē-
mām. Mazuļi vecumā no 4 līdz 
10 mēnešiem ar interesi vēroja 
notiekošo.

Mīļi sveicam Gustavu Vilcānu, 
Milanu Logunovu, Dāvi Šiļko, 
Tomu Kokinu, Meldru Ozoli-
ņu, Evelīnu Spilu, Zlatu Karpo-
vu, Arseniju Kuharevu, Adriju 
Ciuneli, Aliju Ušakovu, Denisu 
Dunajevu, Matveju Jaremko, 
Davidu Begovu, Alenu Lemen-
tujevu, Oliviu Vidusu, Viktoriju 

Konoņenko, Aleksandru Rečki-
nu, Valdi Stariņu, Dmitriju Bori, 
Emīliju Sparāni, Bogdanu Vasja-
novu, Damiru Carjovu, Kami-
lu Semjonovu, Leju Savaņecu, 
Tomu Repsi, Katrīnu Vaļēviču, 
Sofiju Virkunenu, Emīliju Vīto-
liņu, Leonu Pirko, Kirillu Igna-
tenko, Veroniku Arāju, Rodionu 
Lukašenko, Jekaterinu Pustova-
ju un viņu vecākus!

Vēlam veselību, dzīvesprieku un 
saticību ģimenē!

Ināra Brence,
Olaines novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja

JAUNDZIMUŠIE OLAINES NOVADĀ

Annija Miezīte – 
"Labākā Eiropas princese"
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• Apstiprināt Olaines novada izglī-
tības iestāžu, Olaines Kultūras cen-
tra, Olaines Sporta centra, Olaines 
Vēstures un mākslas muzeja un p/a 
"Olaines sociālais dienests" 2016. 
gada pārskatus un iekļaut tos Olai-
nes novada pašvaldības 2016. gada 
konsolidētajā finanšu pārskatā.

• Apstiprināt nolikumu Nr. 
NOL3/2017 "Olaines 1. vidussko-
las nolikums" un atzīt par spēku 
zaudējušu Olaines novada domes 
2009. gada 28. oktobra nolikumu 
Nr. 22 "Olaines 1. vidusskolas no-
likums".

• Saskaņot Olaines 1. vidusskolas 
attīstības plānu 2017.–2020. ga-
dam.

• Apstiprināt p/a "Olaines sociālais 
dienests" 2016. gada darba plāna 
izpildi un 2017. gada darba plānu.

• Apstiprināt noteikumus Nr. 
NOT1/2017 "Kārtība, kādā orga-
nizējami skolēnu nodarbinātības 
pasākumi vasaras brīvlaikā".

• Organizēt ekonometni "Zaļās 
dienas" Olaines 1. vidusskolas 
struktūrvienībā Olaines sākumsko-
lā ar kopējo budžetu 6586,00 EUR 
un plānoto dalībnieku skaitu – 40, 
un ekonometni "Varavīksne" Olai-
nes 2. vidusskolā ar kopējo budžetu 
6586,00 EUR un plānoto dalībnie-
ku skaitu – 40.

• Apstiprināt vasaras izbraukuma 
diennakts nometnes "Pēdzinis" or-
ganizēšanu un Olaines novada paš-
valdības līdzfinansējumu 6055,00 
EUR nometnes organizēšanas izde-
vumu segšanai ar maksimālo plāno-
to dalībnieku skaitu – 50.

• Apstiprināt nolikumu Nr. 
NOL4/2017 "Olaines novada paš-
valdības iepirkumu komisijas noli-
kums" un Olaines novada pašvaldī-
bas pastāvīgo iepirkumu komisijas 
sastāvu.

• Atļaut izveidot Olaines novada 
administratīvajā teritorijā Celtnie-
ku ielā 7, Olainē, Olaines novadā, 
SIA "MOSS&MOSS" atkritumu 
apstrādes, šķirošanas, pārkraušanas 
un uzglabāšanas punktu.

• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. SN4/2017 "Par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Olaines no-
vadā".

• Apstiprināt AS "Olaines ūdens 
un siltums" sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas darbības plānu 
2017.–2018. gadam.

• Atbalstīt AS "Olaines ūdens un 
siltums" ieceri uzsākt investīciju 
projekta sagatavošanu Olaines pil-
sētas siltumtrašu rekonstrukcijas 
programmas realizācijai, piesaistot 
ES fondu līdzfinansējumu.

• Apstiprināt SIA "Olaines veselī-
bas centrs" kapitāla daļu pārdoša-
nas noteikumus un izveidot kapitāla 
daļu pārdošanas komisiju.

• Apstiprināt noteikumus Nr. 
NOT2/2017 "Rezerves zemes fon-
dā ieskaitīto zemes gabalu nomas 
izsoles noteikumi" un izveidot ko-
misiju nomas izsoles procedūras 
organizēšanai un nodrošināšanai.

• Noteikt, ka Olaines novada paš-
valdībai piekrīt un uz Olaines nova-
da pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
ir ierakstāma Olaines administratī-
vajā teritorijā Rezerves zemes fon-
dā ieskaitītā zeme, kura nepiecieša-
ma pašvaldības autonomo funkciju 
pildīšanai.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemes gabalu dārzkopības sabiedrī-
bā "Gavana" Nr. 118.

• Atsavināt Olaines novada pašval-
dības nekustamo īpašumu dārzko-
pības sabiedrībā "Vaivadi" Nr. 225 
un apstiprināt nekustamā īpašuma 
atsavināšanas izsoles noteikumus. 

• Apstiprināt nekustamo īpašumu 
dārzkopības sabiedrībā "Vizbuļi 2" 
Nr. 3804 un Nr. 3805 2017. gada 
14. marta atsavināšanas izsoles 
protokolus. 

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no Olaines novada 
pašvaldības bilances nekustamos 
īpašumus dārzkopības sabiedrībās 
"Atlantika" Nr. 46, "Tiltiņi" Nr. 
182, "Bitīte2" Nr. 21.

• Iznomāt zemes gabalu dārzkopī-
bas sabiedrībā "Bērziņi" Nr. 157, 
0,0569 ha platībā, noslēdzot Lauku 
apvidus zemes nomas līgumu līdz 
2023. gada 28. februārim.

• Izbeigt noslēgtos Lauku apvidus 
zemes nomas līgumus par zemes 
gabalu "Cīrulīši" Nr. 22 un "Cīrulī-
ši" Nr. 23 iznomāšanu.

• Piekrist, ka personas iegūst īpašu-
mā nekustamos īpašumus dārzkopī-
bas sabiedrībās "Stūnīši" Nr. 421, 
"Rīga" Nr. 37, "Sputņiks" Nr. 81.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsa-
vināmo nekustamo īpašumu Vaļņu 
ielā 9, Medemciemā. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsa-
vināmajiem nekustamajiem īpa-
šumiem dārzkopības sabiedrībās 
"Ceriņi M 142" un "Medņi" Nr. 51.

• Piekrist, ka SIA iegūst īpašumā 
zemi dārzkopības sabiedrībā "Rīts" 
Nr. 89.

• Apstiprināt īres tiesību izsoles 
noteikumus "Par Olaines novada 
pašvaldībai piekrītoša dzīvokļa īpa-
šuma (bezmantinieka manta) Zem-
gales ielā 2314, Olainē, Olaines 
novadā, īres tiesību izsoli".

• Atzīt nekustamā īpašuma – dzī-
vokļa "Birznieki2"18, Jaunolainē, 
Olaines pagastā, Olaines novadā, – 
2017. gada 14. marta atsavināšanas 
izsoli par nenotikušu.

• Izdarīt grozījumus Olaines no-

vada domes 2016. gada 25. maija 
sēdes lēmuma "Par nekustamā īpa-
šuma "Spulles masīvs", Olaines pa-
gastā, Olaines novadā, sadalīšanu" 
1.3. apakšpunktā.

• Izdarīt grozījumus Olaines nova-
da domes 2016. gada 26. oktobra 
sēdes lēmuma "Par plānoto adrešu 
un lietošanas mērķu piešķiršanu 
nekustamajiem īpašumiem, kas 
atdalāmi detālplānojuma realizāci-
jas kārtībā, "Ziemeļi", "Nomaļi", 
"Modri" (Grēnes)" 1. punktā.
 
• Atcelt Olaines novada pašvaldības 
2009. gada 30. septembra saistošos 
noteikumus Nr. 114 "Par detālplā-
nojuma apstiprināšanu nekusta-
majiem īpašumiem "Vidzemnieki" 
(kadastra Nr. 8080 014 0061) un 
"Ķikuti" (kadastra Nr. 8080 014 
0051)".

• Noteikt diviem Rezerves zemes 
fondā ieskaitītajiem nekustamajiem 
īpašumiem nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķus.

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam "Ie-
viņa 99" 221/222, piešķirt zemes 
vienībām plānoto adresi, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķus un zemesgrāmatā ierakstāmos 
apgrūtinājumus.

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam 
"Remdas", piešķirt zemes vienībai 
un ar to funkcionāli saistītām ēkām 
adresi, noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus un zemesgrāma-
tā ierakstāmos apgrūtinājumus.

• Atļaut sadalīt nekustamā īpašu-
ma "Smailītes", Jaunolainē, zemes 
gabalu, izveidojot divus atsevišķus 
nekustamos īpašumus, nodrošinot 
tiem piekļūšanu no valsts vai paš-
valdības ceļa. 

• Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma 
"Ievalti", Jaunolainē, zemes gabalu, 
izveidojot divus atsevišķus nekus-
tamos īpašumus, nodrošinot tiem 
piekļūšanu no valsts vai pašvaldī-
bas ceļa. 

• Atļaut atdalīt no nekustamā īpa-
šuma "Medņu masīvs" zemes vie-
nību, izveidojot to kā atsevišķu ne-
kustamo īpašumu. 

• Izīrēt personai dzīvojamās telpas 
Zemgales ielā 28, Olainē, Olaines 
novadā.

• Piekrist iemitināt personu dzī-
vojamās telpās Jelgavas ielā 22, 
Olainē, Olaines novadā, kā īrnieka 
ģimenes locekli. 

• Uzņemt personu ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma saņemšanai p/a "Olai-
nes sociālais dienests" sociālās ap-
rūpes centrā uz pastāvīgu laiku.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Stopiņu novada pašvaldībai pie-
derošu SIA "Rīgas apriņķa avīze" 
1121 kapitāla daļu par kopējo pār-
došanas cenu 1121,00 EUR.

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (MARTS)

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

Olaines novada pašvaldības izsoles 

Olaines novada pašvaldība mutiskās izsolēs ar augšupejošu 
soli izsola šādu Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes 
gabalu nomas tiesības:
• Nekustamais īpašums dārzkopības sabiedrībā "Vīksnas" 

Nr. 1556 (0,0632 ha platībā), kadastra apzīmējums  
8080 021 0557. 

 Izsole notiks 2017. gada 16. maijā plkst. 09.30. 
• Nekustamais īpašums dārzkopības sabiedrībā "Bērziņi" 

Nr. 164 (0,0579 ha platībā), kadastra apzīmējums  
8080 015 0247. 

 Izsole notiks 2017. gada 16. maijā plkst. 09.40. 
• Nekustamais īpašums dārzkopības sabiedrībā "Bērziņi" 

Nr. 153 (0,0592 ha platībā), kadastra apzīmējums  
8080 015 0241. 

 Izsole notiks 2017. gada 16. maijā plkst. 09.50.
• Nekustamais īpašums dārzkopības sabiedrībā "Bērziņi" 

Nr. 9 (0,0585 ha platībā), kadastra apzīmējums  
8080 015 0143. 

 Izsole notiks 2017. gada 16. maijā plkst. 10.00. 
• Nekustamais īpašums dārzkopības sabiedrībā "Bērziņi" 

Nr. 69 (0,0600 ha platībā), kadastra apzīmējums  
8080 015 0494. 

 Izsole notiks 2017. gada 16. maijā plkst. 10.10. 
• Nekustamais īpašums dārzkopības sabiedrībā "Vaivadi" 

Nr. 97 (0,0580 ha platībā), kadastra apzīmējums  
8080 016 0240. 

 Izsole notiks 2017. gada 16. maijā plkst. 10.20. 
• Nekustamais īpašums dārzkopības sabiedrībā "Rīga" 

Nr. 104 (0,0603 ha platībā), kadastra apzīmējums  
8080 020 0629. 

 Izsole notiks 2017. gada 16. maijā plkst. 10.30. 
• Nekustamais īpašums dārzkopības sabiedrībā "Pla-

kanciema Egles" Nr. 66 (0,0570 ha platībā), kadastra 
apzīmējums 8080 016 0675. 

 Izsole notiks 2017. gada 16. maijā plkst. 10.40. 
• Nekustamais īpašums dārzkopības sabiedrībā "Atlan-

tika" Nr. 18 (0,0700 ha platībā), kadastra apzīmējums 
8080 020 0856. 

 Izsole notiks 2017. gada 16. maijā plkst. 10.50. 
• Nekustamais īpašums dārzkopības sabiedrībā "Liepas" 

Nr. 51 (0,0607 ha platībā), kadastra apzīmējums  
8080 023 0284. 

 Izsole notiks 2017. gada 16. maijā plkst. 11.00. 
• Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8080 002 

0750, plānotais nosaukums – "Komutators 245"  
(0,0690 ha platībā). 

 Izsole notiks 2017. gada 16. maijā plkst. 11.10. 
• Nekustamais īpašums ar kadastra numuru  

8080 012 0185, plānotais nosaukums – "Ezītis 377A" 
(0,0941 ha platībā). 

 Izsole notiks 2017. gada 16. maijā plkst. 11.20.
• Nekustamais īpašums dārzkopības sabiedrībā "Osti-

nieks" Nr. 72 (0,0400 ha platībā), kadastra apzīmējums 
8080 019 0227. 

 Izsole notiks 2017. gada 16. maijā plkst. 11.30. 
• Nekustamais īpašums dārzkopības sabiedrībā "Druva" 

Nr. 69 (0,0600 ha platībā), kadastra apzīmējums  
8080 023 0789.  
Izsole notiks 2017. gada 16. maijā plkst. 11.50.

Nomas termiņš – pieci gadi, bez apbūves tiesībām.
Izsoles sākumcena – 1,5% no zemes gabala kadastrālās 
vērtības (ne mazāk kā 28 EUR).
Izsoles solis – 10 EUR.
Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 11. maija plkst. 12.00.

Izsoles notiks Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, 
226. kabinetā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.
Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties pašvaldības 
mājaslapas www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".

Ja vēlaties saņemt "Olaines Domes 
Vēstis" savā pastkastītē, tad piesa-
kieties pakalpojuma saņemšanai! 
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 11, Gaismās, Stū-
nīšos).
Atgādinām, ka visi izdevuma nu-
muri elektroniskā formātā 
(sākot no 2006. gada) ir atrodami 
www.olaine.lv. 
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Pasākumi Olaines novadā maijā

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Kazimirs Balinskis, 79 gadus vecs, 27.03.2017.
Vilhelms Geiba, 71 gadu vecs, 30.03.2017.
Anna Jurinova, 3 gadus veca, 19.03.2017.

Sergejs Katkovs, 76 gadus vecs, 25.03.2017.
Viktors Kleinhofs, 62 gadus vecs, 03.04.2017.
Andris Krieviņš, 65 gadus vecs, 06.04.2017.

Genādijs Ļeontjevs, 57 gadus vecs, 19.03.2017.
Gaļina Ņikitina, 70 gadus veca, 19.03.2017.

Klementina Odumāne, 90 gadus veca, 28.03.2017.
Viktors Slabkovskis, 72 gadus vecs, 28.03.2017.
Natalija Tereščenko, 65 gadus veca, 26.03.2017.

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.

Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 
nodaļā no 2017. gada 20. marta līdz 12. aprīlim reģistrētie mirušie

Ziņas par jubilāriem 12.04.2017.

70. gadskārtā
Irinu Afanasjevu 
Vladimiru Afanasjevu 
Maiju Alksni 
Ludmilu Bieli 
Daci Dragūni 
Fevrusu Ivanovu 
Naumu Kaganoviču 
Nikolaju Kondraševiču 
Anatoliju Kubarevu 
Klaru Loginovu 
Ēriku Markūnu 
Elvīru Raitumu 
Juri Serdjuku 
Andreju Sipenieku 
Andri Spuņģi 

75. gadskārtā
Jāni Bērziņu
Regīnu Cvetkovu
Valdi Dagenvaldu
Olgu Daudišu
Viktoriju Karpoviču
Irinu Lavceviču
Lidiju Muižnieci
Liju Ozoliņu
Ivanu Saveļjevu
Visvaldi Skrūzmani
Raisu Šafareviču
Ivanu Ščebļakovu
Maiju Šotu
Leoni Tukišu
Valdu Zeņkovu

80. gadskārtā
Nadeždu Dukaļsku 
Maiju Geibu
Jāni Grantu
Jāni Jurgelānu
Leonidu Lagu
Ņinu Moiseičuku
Zinaidu Suvorovu
Lidiju Štokmani
Ludmilu Tamsoni
Valentinu Timofejevu
Leontīni Trēziņu
Ilgoni Upmali
Allu Ušakovu

85. gadskārtā
Zofiju Gailīti
Olgu Jozenu
Svetlanu Kovaļovu
Marijanu Narņicku
Mariju Siņicinu

90. gadskārtā
Pelageju Čučinu
Matildi Kokorišu
Antoninu Lebedevu
Gundegu Oliņu

92. gadskārtā
Ernu Čečinu

93. gadskārtā
Emīliju Kesenfeldi

94. gadskārtā
Olgu Dabro
Veru Rubeni

96. gadskārtā
Emmu Korotkihu
Pelageju Mironovu

KAD KAS KUR
KULTŪRA (sīkāka informācija –  www.olaineskultura.lv, www.olaineskultura.lv/lv/bibliotekas, www.olainesjauniesiem.lv)

03.05. plkst. 18.00 BDK "Pienenīte" un draugu pavasara koncerts  
"Pienenītes pūku bērni pāri mūsu pļavām skrien" Jaunolaines Kultūras namā

04.05. plkst. 12.00 Baltā galdauta svētki Olaines Kultūras centrā Parkā pie Olaines Kultūras nama
04.05. plkst. 16.00 Koncerts "Izjust laiku" Olaines Kultūras namā
04.05. plkst. 16.00 Baltā galdauta svētki pie Jāņupes karjera Pie Jāņupes karjera
06.05. plkst. 11.00 Konkurss "Pavasara balsis" (biļešu cena – 2,00 EUR) Olaines Kultūras namā
12.05. plkst. 19.00 Mātes dienai veltīts koncerts "Māte mani auklējusi" Jaunolaines Kultūras namā

14.05. plkst. 14.00 "Olaines cālīšu" un dziedošo ģimeņu Mātes dienas koncerts 
"Mīļdziesmiņa" Olaines Kultūras namā

18.05. plkst. 17.00 Starptautiskais deju festivāls "Es nopīšu dejas pīni" Olaines Mežaparka estrādē
20.05. plkst. 14.00 OJC "Popkorns" aktivitātes jauniešiem novada svētku ietvaros Pie jauniešu centra "Popkorns"
20.05. no plkst. 17.00 "Muzeju nakts 2017" Olaines Vēstures un mākslas muzejā
20.05.–21.05. Olaines novada svētki Olainē

IZSTĀDES

02.05.–20.05. PIC gleznošanas studijas dalībnieces Inetas Bērziņas  
personālizstāde "Krāsas" Olaines 1. vidusskolas bibliotēkā

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
03.05. Starpnovadu skolēnu sacensības Olaines stadionā

09.05. plkst. 13.00 Latvijas virslīgas dublieru čempionāts 2017  
(FK "Jelgava2" – "RFS2")

10.05. Orientēšanās sacensības "Magnēts" Olainē

13.05. plkst. 19.00 Latvijas Virslīgas dublieru čempionāts 2017  
(FK "Jelgava2" – "Babīte/Dinamo2") Olaines stadionā

20.05.–21.05. Olaines novada svētkiem veltītie sporta pasākumi Olainē

22.05. plkst. 13.00 Latvijas Virslīgas dublieru čempionāts 2017  
(FK "Jelgava2" – FK "Liepāja2") Olaines stadionā

27.05.–28.05. Olaines novada šaha turnīrs Olaines Sporta namā
Spēļu grafiks: 
www.olainessports.lv Minifutbola turnīrs Olaines stadionā

Spēļu grafiks: 
www.olainessports.lv Olaines novada tenisa čempionāts Olaines stadionā

IZGLĪTĪBA
03.05. plkst. 17.00 Stāstu vakars "Erasmus+ iespējas" Jauniešu centrā "Popkorns"
08.05. plkst. 19.15 Nodarbību cikls "Vingrošana prātam un ķermenim" Olaines Pieaugušo izglītības centrā
16.05. plkst. 18.00 Lekcija "Arābu kultūra. Maroka." Olaines Pieaugušo izglītības centrā
22.05. plkst. 19.15 Nodarbību cikls "Vingrošana prātam un ķermenim" Olaines Pieaugušo izglītības centrā

31.05. plkst. 18.00 Lekcija "Kā veidot pareizas iepirkšanās paradumus.  
Garšvielu loma uzturā." Olaines Pieaugušo izglītības centrā

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

Gunti un Alevtinu Lismaņus!
Laulība noslēgta 1967. gada 25. martā Rīgas 
pilsētas civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā.

sveic ZELTA kāzās

No diviem sapņiem,
No divām ilgām
Viens daiļums – mīla –
Zied mūžībai. 
/J. Ziemeļnieks/
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