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''ĀBELĪTEI'' 30

Š

ogad Olaines speciālā
pirmsskolas izglītības iestāde ''Ābelīte'' svin savu 30
gadu jubileju. Par godu jubilejai martā aizvadīti vairāki
svinīgi pasākumi.
14. martā Olaines Kultūras centrā tika sarīkots grandiozs uzve-

dums ''Kupla auga Ābelīte'', kuru
gan paši darbinieki, gan skatītāji
jau nodēvējuši par ''Mazajiem
Dziesmu svētkiem''. Par skaisto koncertu jāsaka paldies gan
mazajiem māksliniekiem, gan

''Ābelītes'' radošajai komandai,
kura sagatavoja priekšnesumus,
– mūzikas skolotājām Aijai Liepiņai, Danutai Eltermanei un ritmikas skolotājai Līgai Barenai.
Jau dienu vēlāk tika aizvadīts
vēl viens pozitīviem mirkļiem
bagāts piedzīvojums – ''Disko

tika sveikts ''Ābelītes'' kolektīvs.
Sveicēju vidū bija gan Olaines
novada domes pārstāvji, gan kolēģi no Olaines novada izglītības
iestādēm un citām pašvaldības
struktūrvienībām, gan sadarbības partnera a/s ''Olainfarm'' pārstāvji.

ballīte'', kurā bērni ne tikai kārtīgi izdejojās, bet arī saņēma cienastu un pārsteiguma dāvaniņas.
Jubilejas svinības noslēdzās 16.
martā, kad ar sirsnīgiem apsveikumiem, dāvanām un ziediem

Olaines speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes ''Ābelīte'' vadītāja Daiga Kokoreviča svinīgajā pasākumā pateicās Olaines
novada pašvaldībai, kura vienmēr palīdzējusi ar finansējumu
un neskopojusies ar padomu,
kā arī ikvienam ''Ābelītes'' darbiniekam, uzsvērot, ka uz darbu
viņi dodas ar prieku, jo zina, kas
jau paveikts un kas vēl jāpaveic:
"Paldies visam kolektīvam par
ieguldīto darbu bērnu izaugsmes, labsajūtas un attīstības
labā! Man ir patiess prieks, ka
mēs apzināmies, cik svarīgi ir
veidot pozitīvu atmosfēru kolektīvā, lai ikviens uz darbu varētu
nākt ar prieku!"

OLAINES NOVADĀ TOP AMATNIECĪBAS UN MĀKSLAS CENTRS

O

laines novada senioru biedrība "Liepas" uzsāk projekta "Amatniecības un mākslas
centra izveide Olaines novada
senioru biedrībā" īstenošanu.
Biedrības telpās būs pieejamas
keramikas un aušanas darbnīcas
ar aprīkojumu – keramikas apdedzināšanas krāsni, elektrisko
podnieka virpu un stellēm. Interesenti varēs radoši pavadīt savu
brīvo laiku.
Projekts tiek īstenots ar mērķi
estētiskās, funkcionālās un labiekārtotās telpās sniegt daudzpusīgas radošās pašpilnveides
iespējas senioriem, bērniem un
citiem, īpaši akcentējot latviešu
tradicionālajā kultūrā balstītu
mākslu un amatniecību.
Olaines novada senioru biedrībā
"Liepas" darbojas amata meistari, kuri sniegs savu ieguldījumu
Amatniecības un mākslas centra
darbībā.

Projekta mērķgrupa ir Olaines
iedzīvotāji un citi interesenti
dažādās vecuma grupās, kuri vēlēsies izmantot iespēju Amatniecības un mākslas centrā kopīgi
darboties radošā vidē un attīstīt
savstarpējās saskarsmes spējas.
Projekta īstenošana ļaus paplašināt biedrības darbību un pasākumos un nodarbībās iesaistīt
vairāk iedzīvotāju.
Projekta pieteikums sagatavots
un guvis atbalstu biedrības "Pierīgas partnerība" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.–2020. gadam ietvaros.
Projekta attiecināmās izmaksas
ir 10 529,93 eiro, publiskais finansējums – 9 476,94 eiro.
SVVA stratēģiju īsteno vietējā
rīcības grupa – biedrības "Pierīgas partnerība" mērķis ir ar savu
darbību veicināt Babītes, Olaines un Mārupes novada teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves

kvalitātes uzlabošanos, sekmējot
ilgtspējīgu lauku attīstību, kas
ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan
apkārtējās vides uzlabošanu un
esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Vairāk informācijas par biedrības "Pierīgas partnerība" darbību
un atbalsta saņemšanas nosacījumiem – mājaslapā un sociālajos
portālos.

Olaine
atceras

Olaines novada
uzņēmējs

Esi
informēts!

Ģimenes ārste
Skaidrīte Kukurāne
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Saruna ar uzņēmēju
Inesi Olštremu
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Projekts tiek īstenots Latvijas
Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam pasākumā
"Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju" ar Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansējumu un Olaines
novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība

4. lpp.

OLAINES 2. VIDUSSKOLAI
JAUNA SPORTA ZĀLE
Pašvaldības finansētā un realizētā projekta ietvaros
Olaines 2. vidusskolas sporta zālē veikti atjaunošanas
remontdarbi, kas skāruši gan pašu sporta zāli, gan ģērbtuves,
labierīcības, sporta zāles balkonu un citas palīgtelpas.
Sporta zālē ir ieklāts jauns,
daudzfunkcionāls grīdas segums
un uzstādīts sadalošais tīkls, lai
sporta stundas varētu vienlaicīgi
vadīt vairākām klasēm. Izveidota arī atsevišķa zona vingrošanas
stieņiem un uzstādītas jaunas
zviedru sienas.
Dušas telpas un labierīcības ir
pielāgotas personām ar īpašām
vajadzībām. Pārbūvētas arī pedagogu un inventāra telpas un
uzstādīta ventilācija visā atjaunotajā objektā.
Olaines 2. vidusskolas pedagogi
jau paspējuši pozitīvi novērtēt
pārmaiņas: "Kopš esam atsākuši nodarbības atjaunotajā sporta

zālē, skolēni uz sporta stundām
dodas ar krietni lielāku entuziasmu un arī noskaņojums stundu
laikā ir daudz labāks."
Pašvaldības finansētā un realizētā projekta "Olaines 2. vidusskolas metodiskā informācijas
centra, sporta un trenažieru zāles
atjaunošana" 1. kārtā kopumā atjaunoti 841 m2 no skolas izmantojamās platības.
Kopējās izmaksas:
405 700,00 EUR.
Projekta autori:
SIA "BM – projekts".
Būvfirma:
SIA "TORENSBERG".
Būvuzraugi: SIA "RBRA".

OLAINĒ TIKS REALIZĒTS
DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS PROJEKTS
Projekta iecere paredz esošās ēkas Olainē, Strazdu ielā 2,
pārbūvi par daudzdzīvokļu ēku (1. kārta) un daudzdzīvokļu
ēkas jaunbūvi (2. kārta).
Jaunbūve paredzēta kā trīsstāvu daudzdzīvokļu ēka ar četrām kāpņu
telpām. Kopā plānots izbūvēt 33 dzīvokļus (21 dzīvokli – 1. kārtā un
12 dzīvokļus – 2. kārtā). Piebraucamais ceļš un gājēju celiņi zemesgabala robežās tiks veidoti no betona bruģakmens, pārējo teritoriju
klās kopts zālājs. Tiks nodrošināta velosipēdu novietne, kā arī 31 autonovietne. Tāpat projektā paredzēts nodrošināt operatīvā transporta
piebraukšanu pie durvīm, rekreācijas zonu, bērnu rotaļu laukumu, kā
arī sadzīves atkritumu konteineru novietni. Informācija sekos.

Lieldienās pašvaldība strādās:
29. martā, ceturtdien, plkst. 8.00–16.00;
30. martā – 2. aprīlī Lieldienu brīvdienas;
20. aprīlī, piektdien, plkst. 8.00–17.00;
21. aprīlī, sestdien, plkst. 8.00–13.00
(pārcelta darbadiena no 30. aprīļa).

Aktuāli!
Noteikumi suņu un kaķu
īpašniekiem

6. lpp.

Lepojamies!
U12 futbolistes izcīna
čempiona titulu!

8. lpp.

LATVIJA IR JĀNOSARGĀ

Ar

Trešās atmodas dalībnieci un ģimenes ārsti
Skaidrīti Kukurāni tiekamies
Jaunolaines "Zeifertos" – namā,
kur senāk ilgus gadus mājoja
Olaines skola. Tagad te ir viņas
prakses vieta, un dzejnieka, literatūrkritiķa, skolotāja Teodora
Zeiferta (1865–1929) vārdā nosauktais nams ir tikpat apmeklēts kā agrāk. Skaidrīte 90. gadu
Latviju atceras kā ļoti gaišu laiku, kad cilvēki jutās vienoti sapnī par jaunu, par savu valsti, un
novēl apzināties to, ka pašiem
sava valsts nav pašsaprotams
"dotais" lielums, bet vērtība, kas
jānosargā.
Cik sen esat olainiete, kā te
nonācāt?
Esmu te no 1977. gada, atbraucu tūliņ pēc Medicīnas institūta
beigšanas. Olaines Ķīmisko reaktīvu rūpnīcā [tagad – "Biolar",
aut.] tajā laikā jau strādāja mans
vīrs, tā arī kļuvu par olainieti.
Vispirms sāku strādāt Olaines
medicīnas centrā par pediatri,
bet par ģimenes ārsti pārkvalificējos jau krietni vēlāk un no deviņdesmito gadu sākuma praktizēju šeit, Jaunolainē.
Cik Jums ir pacientu?
Aptuveni divi tūkstoši, gandrīz
visa Jaunolaine ir "manējie".
Visus šos gadus man ir paticis
mans darbs, tas nav mainījies arī
tagad. Jā, lielā pacientu skaita
dēļ ir bijuši ļoti grūti brīži – ir
gadījies, ka dienā ir 50–60 pacientu, un katram taču jāvelta
pienācīga uzmanība, jo pie ārsta
cilvēki nāk katrs ar savu specifisko problēmu. Ir gan bērni, gan
pieaugušie, gan jau pensijas vecuma cilvēki, tāpēc arī problēmjautājumu loks ir visai plašs.
Kāpēc nolēmāt studēt
medicīnu?
Tajā laikā, kad mācījos vidusskolā, bija vēl desmit klašu vidējās izglītības sistēma un konkurss, lai iestātos augstskolās,
bija ļoti liels. Man bija skaidrs,
ka gribu mācīties par mediķi,
tāpēc izraudzījos drošāko ceļu
un vispirms iestājos Cēsu Medicīnas skolā, kur divu gadu laikā
apguvu medmāsas profesiju. Pirmos trīs gadus strādāju Zaubē kā
medmāsa, tad iestājos Medicīnas
institūtā un pēc tam braucu strādāt uz Olaini. Arī tajā laikā man
kā pediatrei slodze bija pamatīga – pilsētu taču veidoja galvenokārt jaunās ģimenes, dzima
daudz bērnu un dakteris bija vajadzīgs visiem.
Atceros milzīgās kopmītņu istabas, kur katrā bija izmitinātas
vairākas ģimenes, katrs savu
"dzīves telpu" bija atdalījis ar
palagiem. Veikalu plaukti tukši,
garas rindas, ja nu pēkšņi atveda
kādu labāku produktu.
Bet Olaine ir pilnībā mana pilsēta – visilgāk esmu dzīvojusi tieši
šeit. Visi trīs bērni te dzimuši, arī
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mana profesionālā darbība saistīta vai nu ar Olaini, vai Jaun
olaini.
Un kur ir Jūsu dzimtā puse?
Manu vecāku mājas bija Balvu
rajonā, bet, kur tad īsti ir mana
dzimtene, – tas ir sarežģīts jautājums. Jo, kad man bija pieci
mēneši, mūsu ģimeni izveda uz
Sibīriju un pirmie deviņi manas
dzīves gadi pagāja Omskas apgabalā netālu no Kazahstānas
robežas. Ir daudz atmiņu no tā
laika, jo tā bija mana bērnība, bet
nekādas gaišās šīs atmiņas nav.
Kādu atceraties atgriešanos
Latvijā?
Jāsaka, mani vecāki pat tādu
domu nepieļāva, ka mēs varētu
tur palikt. Atgriešanās bija ļoti
ilgi un pacietīgi gaidīts brīdis –
iespēja atkal dzirdēt savu valo-

du, runāt latviski, sastapt savus
radiniekus. Bijām atkal dzimtenē, un to sajūtu jau nevar nedz
izstāstīt, ne aprakstīt. Nabadzība
gan tolaik bija vienlīdz liela kā
tur, tā šeit, Latvijā. Dzimtas mājas, no kurienes mūs izveda, bija
pārvērstas par vistu fermu, tāpēc
atgriezāmies mātes dzimtajās
mājās, pie viņas mammas.
Daudzi pēc atgriešanās
Latvijā juta pret sevi tādu,
teiksim, ne pārāk labvēlīgu
attieksmi. Vai jutāties atšķirīgi
tāpēc, ka bijāt izcietuši
Sibīrijas laiku?
Nē, jo mēs taču dzīvojām laukos! Visi bijām vienlīdz nabagi
un ar līdzīgām sadzīviskām ikdienas problēmām. Tā bija pavisam cita situācija un attieksme,
nekā Rīgā vai lielajās pilsētās.
Pieļauju, ka tur attieksme pret
politiski represētajiem bija atturīgāka. Nu, kaut vai iespējas studēt – zinu, ka daudzi represētie
nevarēja studēt tikai šī iemesla
dēļ, formāli viņi vai nu "neizturēja konkursu", vai arī tika "atsijāti" pirmajos kursos. Brīnos,
kā man ar savu pagātni izdevās
iesprukt Medicīnas institūtā. Iespējams, kāds aizlika labu vārdu,
jo es nebiju nedz komjaunatnes
aktīviste, ne sabiedriski aktīva
jauniete.
Ar lielu piespiešanu un runāšanu
mani vispār ielika komjauniešu
sarakstos. Un sagadījās tā, ka

reiz man bija jāpārstāv Zaube
kaut kādā komjauniešu kongresā
Cēsīs. Tur nu varēja dzirdēt un
redzēt īstu sacensību starp dažādu rajonu un pilsētu komjauniešiem – katrs publiski atskaitījās
par to, cik nu aktīvi ir bijuši jaunieši i sportā, i kultūras dzīvē un
sazin kur vēl. To visu klausoties,
man paliek aizvien neomulīgāk,
jo zinu, ka neko tādu darījuši neesam un melot nav manā dabā.
Kāpu tai tribīnē un sacīju godīgi
– esam piedalījušies dažos pasākumos, ko organizēja pilsēta, bet
teikt, ka mēs būtu teju vai visas
dzīves virzītājspēks, es nevaru.
Ak, šausmas, kas man pēc tam
bija jādzird! Gandrīz vai piedēvēja komjaunatnes nopulgošanu. Par laimi, uz līdzīgiem pasākumiem mani vairs nesūtīja.

Sibīrijas pieredze droši vien
nevar izzust arī daudz vēlāk.
Šis Sibīrijas "nospiedums" nepāriet, tas paliek uz visu mūžu.
Tu jūti, ka valoda mazliet atšķiras, tava pagātne vienmēr ir saistīta ar šo notikumu. Es visu laiku
esmu to izjutusi kā sava veida
žņaugu. Domāju, ka mana dzīve
būtu veidojusies pavisam atšķirīgi, droši vien man arī raksturs
būtu cits, ja nebijusi šī izvešanas
pieredze. Iespējams, tāpēc padomju gados es nevarēju samierināties ar to, ka ir jārunā tikai
krievu valodā, ka jādomā zināmā ideoloģiskā ievirzē, ka savā
zemē nevaru būt brīva uzskatos.
Gan es, gan mana ģimene vienmēr ir skaidri apzinājusies, kas
mums to nodarīja. Gan tādā – režīma un politiskās iekārtas – līmenī, gan arī esam zinājuši cilvēkus, kuri mūs uzrādīja, pie kuriem vēlāk nonāca mūsu mantas
un tā tālāk. Es varu piedot, bet…
aizmirst to pavisam es nevaru.
Daudzi atmodas kustības
dalībnieki saka, ka kādu
laiku pirms izšķirošajiem
notikumiem ir bijusi sajūta,
ka briest pārmaiņas. Vai Jūs
arī to jutāt?
Jā, sajūta par pārmaiņām mūsos
bija. Vēl ilgi pirms astoņdesmito gadu beigām, kad tās patiešām sāka notikt. Šķita, ka esam
iestiguši tādā kā dīķī ar stāvošu
ūdeni, kā sastingumā un ka drīz

jānāk kādam spēkam, kas šo
sastingumu salauzīs. Un – nenotika taču praktiski nekāda informācijas apmaiņa, it īpaši jau
laukos, kur pat radio neklausījāmies katru dienu. No šodienas
skatpunkta to laiku atceroties,
varu teikt, ka pārsteidzošā kārtā šī pārmaiņu sajūta radās jau
septiņdesmito gadu sākumā. Ka
kaut kam ir jānotiek.
Kādas ir spilgtākās atmiņas
no atmodas laika?
Spilgti palicis atmiņā LTV raidījums "Labvakar", kas visā
Latvijā ienesa pārmaiņu sajūtu,
parādot gan to, kā mēs dzīvojam,
un to, ka ne visi ir mierā ar esošo kārtību. Arī "Panorāmas" ziņu
raidījumi sāka mainīties. Tas bija
kaut kas patiešām jauns, jo līdz
tam jau TV bija tikai oficiālo
ziņojumu vēstītājs. Domāju, ka
atmodas procesos mediju loma
ir bijusi milzīga, jo tas jau faktiski deva cerību, ka pārmaiņas var
notikt, un stimulēja rīkoties. Ne
velti autoritāri režīmi medijus
cenšas turēt ciešā kontrolē.
Vai piedalījāties lielajos
neatkarības kustības
pasākumos?
Biju Tautas frontes pirmajā kongresā [1988. gada 8. un 9. oktobrī, aut.], kas palicis atmiņā
kā ļoti iedvesmojošs pasākums,
un šo īpašo gaisotni, protams,
veidoja īpaši cilvēki, kas toreiz
uzstājās, – Ēvalds Valters, Juris
Rubenis, Jānis Peters, Marina
Kostaņecka un citi. Novembrī,
atzīmējot Lāčplēša dienu, bijām
Tautas manifestācijā Daugavmalā. Gadu vēlāk – 1989. gada
augustā – visa ģimene stāvējām
Baltijas ceļā. Precīzāk sakot, es
īsti nestāvēju, jo mazie tajā laikā
bija tik kustīgi, ka nācās nemitīgi
kustēties līdzi, lai lielajā cilvēku
daudzumā bērni nepazustu. Arī

Olainē notika dažādas sanākšanas, jo tad bija tāda nepieciešamība tikties, būt kopā, dalīties
šajā pārmaiņu sajūtā ar citiem.
Tik plašu tautas kustību jau nevar noorganizēt "no augšas", tā
notika, jo cilvēki piedalījās no
sirds.
Daudzi saka – pēc atmodas
sekoja vilšanās, jo valsts
neveidojās tā, kā cilvēki bija
iedomājušies. Kāds bija šīs –
pēcatmodas – laiks?
Iespējams, nebiju neko ļoti konkrētu iztēlojusies, tāpēc tādu izteiktu vilšanos neizjūtu. Turklāt
man gan pirms neatkarības atgūšanas, gan arī pēc tam vienmēr
bijis ļoti daudz darba, kas varbūt
nav ļāvis nodoties domām par to,
kā varētu būt bijis. Man garāžā
stāv vairākas ķīpas ar laikraksta
"Atmoda" komplektiem, kurus
nav bijis laika izlasīt. Ceru, ka
vēl līdz lasīšanai nonākšu. Un
– nevar jau arī vēlēties, lai dažu
gadu laikā valstī notiek milzīgas
pārmaiņas, lai izmainās domāšana, uztvere, kas te tika iedēstīta 50 gadu garumā. Tas taču
bērniem tika pārmantots no vecākiem, tāpēc ir jāpaiet laikam,
lai cilvēku attieksme izmainītos.
Vienu gan varu teikt – pārmaiņas nenotiek pašas no sevis un
pārmaiņas nav akcija, ko var paveikt uz urrā. Tas ir darbs, ikdienišķs, reizēm apnicīgs, bet citādi
nevar.
Ko Jūs gribētu novēlēt
Latvijai mūsu valsts
simtgadē?
Šī mazā tautiņa – latvieši – un
Latvija ir jāsaudzē, jo mūs apdraud gan tā sauktie globalizācijas procesi, gan ekonomiskas intereses, arī iekšējas nesaskaņas.
Tāpēc es novēlu apzināties, ka
Latvija nav pašsaprotams "dotais", mums tā ir jānosargā.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajā īpašumā Latgalīte, Jaunolainē, Olaines pagastā,
Olaines novadā (kad. apz. 8080 013 0074)
Olaines novada dome 2018. gada 28. februāra sēdē pieņēma
lēmumu "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā
īpašumā Latgalīte (Jaunolainē)" (4. prot., 16. p.).
Nekustamā īpašuma īpašnieks ir detālplānojuma
izstrādes ierosinātājs.
Olaines pagasta padomes 16.07.2008. saistošie noteikumi Nr. 8
"Olaines pagasta teritorijas plānojums 2008.–2020. gadiem, grafiskā
daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" nosaka plānoto
(atļauto) teritorijas izmantošanu nekustamajam īpašumam Latgalīte,
visā platībā – Lauku apbūves teritorija.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadalīšana trīs daļās,
tai skaitā piekļūšanas nodrošināšana jaunizveidotajām parcelēm,
apbūves un teritorijas izmantošanas nosacījumu noteikšana/
detalizācija, kā arī komunikācijas koridoru, aizsargjoslu un
apgrūtinājumu precizēšana.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Olaines
novada pašvaldības būvvaldes speciāliste teritoriālplānojuma un
zemes ierīcības jautājumos.
Ar detālplānojuma materiāliem un norisi varēs iepazīties
elektroniskajā vidē Olaines novada domes tīmekļa vietnē
www.olaine.lv/Attīstība/Detālplānojumi, portālā www.geolatvija.lv.
Papildu informācija pie būvvaldes speciālistes teritoriālplānojuma
un zemes ierīcības jautājumos Aijas Zanderes un/vai detālplānojuma
izstrādātāja pārstāvja, projekta vadītāja Ivo Narbuta
(tālr. 26526565, e-pasts: ivo@rp.lv).

Olaines novada uzņēmējs

Sev radītais produkts kļūst par biznesu
Nepieciešamība pēc dabīga un iedarbīga līdzekļa, kas spētu uzlabot ziemas sezonā bieži slimojošās meitas veselību, Jaunolaines iedzīvotāju
Inesi Olštremu ir pamazām aizvedusi līdz pašas uzņēmumam. Tajā darbojas arī viņas vīrs un šad tad palīdzīgu roku sniedz meita.

I

neses Olštremas uzņēmums
"Mr. Cone" aptuveni pirms
četriem gadiem pirmais Latvijā sāka piedāvāt priežu čiekuru
sīrupu imunitātes uzlabošanai,
tagad tam pievienojušies priežu
ziedputekšņi medū, priežu čiekuri sīrupā un arī čiekuru ievārījums, bet Ineses nākotnes plānos
jau ir virkne citu produktu.
Kā jūs nonācāt līdz tik
neparastai biznesa idejai?
Meita ziemas sezonā ļoti bieži
slimoja, un mēs sākām meklēt
labu, dabīgu līdzekli, kas varētu
spēcināt viņas imunitāti. Tā kā
veikalu plauktos Latvijā neko
nevarējām atrast, sākām meklēt
informāciju internetā, un uzdūrāmies tādai lietai kā priežu
čiekuru sīrups. Tas nekur nebija
nopērkams, tāpēc izdomājām
pamēģināt uztaisīt paši. Rezultāti bija fantastiski – pārliecinājāmies, ka sīrups tiešām strādā,
vairs nenācās dzīvot pa slimnīcām, meita ar vīrusiem tika
galā daudz vieglāk. Latvijā šādu
produktu iegādāties nebija iespējams, tāpēc 2014. gada rudenī
nolēmām piedāvāt izmēģināt arī
citiem pazīstamiem cilvēkiem,
paskatīties, vai ir interese.
Pamazām sākām piedalīties tirdziņos, stāstīt cilvēkiem, kāpēc
šis produkts vajadzīgs. Sākumā daļa skatījās ar neuzticību,
uzdeva daudz jautājumu – bija
jāapbruņojas ar lielu pacietību,
lai visu izstāstītu un parādītu. Tā
kā balstījāmies uz savu pieredzi,
mums tas nebija grūti. Pēc tam
jau cilvēki paši pārliecinājās par
produkta spējām un iepirkās pie
mums atkārtoti. Atsauksmes bija
labas, pieprasījums pamazām
sāka augt.
Jāsaka, ka sākumā daudziem bija
psiholoģiskā barjera – ierauga

ietvaros sakārtojām produkta
"seju", zīmolu, izveidojām mājaslapu. Tā bija ļoti vērtīga pieredze, kam salīdzinoši īsā laikā
izgājām cauri.
Viena no grūtākajām lietām ir
izejvielu – priežu čiekuru – vākšana, ko lielākoties darām paši.
To var veikt pavisam īsu brīdi
pavasarī, kad čiekuriem ir ārstnieciskās īpašības, bet pie mums
pavasaris mēdz būt ļoti pēkšņs,
vienmēr jārēķinās ar dabas untumiem. Tas ir mūsu saspringtākais darba laiks.

čiekuru un domā, kā nu tā ņems
un to ēdīs. Mums pamazām daudzi no šiem stereotipiem bija jāsalauž, stāstot un dodot pagaršot,
tas bija un ir nemitīgs darbs ar
cilvēkiem.
Vai iepriekš jums ir bijusi saskarsme ar uzņēmējdarbību?
Jāsaka, ka nē. Vīrs no 1996. gada
darbojās tirdzniecībā, es strādāju
loģistikas kompānijā, man ir arī
pieredze grāmatvedībā. Sākot
uzņēmējdarbību, mums iepriekšējā darba pieredze ir lieti noderējusi, palīdzējusi labāk izprast
dažādus procesus. Taču mēs nemitīgi apgūstam arī jaunas lietas.
Vienā brīdī sapratāt, ka
ražošana savā virtuvē ir noiets
posms, jāiet tālāk. Pastāstiet,
kā tikāt pie jaunās ražotnes,
kādi ir jūsu ieguvumi no tās?
Iepriekš darbojos kā mājražotāja
saskaņā ar PVD prasībām aprīkotā virtuvē. Tad viss bija kopā
– ražotne, birojs un dzīves telpa, intensīvākajos gatavošanas
brīžos ziemā varēja pat gadīties
tā, ka neatlika vietas, kur sev un
bērnam vakariņas uztaisīt. Smējāmies – vakariņās būs vai nu sīrups, vai čiekuriņi.
Vienā brīdī mūs uzrunāja "Pierīgas partnerība", informējot, ka ir
iespēja kā mājražotājam saņemt
ES fondu atbalstu. Pagāja diezgan ilgs laiks, kamēr sagatavojām visu projektam nepieciešamo, taču tagad mums ir neliela
ražotnīte turpat līdzās mājai garāžā. Ir ļoti ērti, vieglāk plānot
darbus, un arī apjomi auguši – 20
litru katla vietā tagad vāru 200
litru katlā.
Ir sajūta, ka sākam jaunu posmu
un varam pievērsties ne tikai ražošanai, bet arī jaunām idejām,
intensīvākam darbam ar klientiem un sadarbības partneriem.

Esam arī pirmie, kas Latvijā izgājuši saviem priežu produktiem
reģistrāciju Uztura bagātinātāju reģistrā – priede pieskaitāma
ārstnieciskajiem augiem, tāpēc ir
jāreģistrē viss, kas no tās nācis,
izņemot ziedputekšņi. Tā kā bijām pirmie, arī PVD pirmoreiz
saskārās ar konkrētajām likuma
normām, un pagāja apmēram
pusgads, kamēr nokārtojām reģistrāciju.

Kā jūs nonākat līdz savam
klientam?
Mūsu produkti iegādājami gan
reģionu ekoveikalos, gan "Rimi"
"Klēts" nodaļās, gan arī tirdziņos. Dažkārt klienti uzmeklē
mūs paši. Kad sākām, šādu produktu Latvijā piedāvājām vienīgie, tagad ir parādījušies vēl daži
pārdevēji, kas piedāvā ko līdzīgu. Reizēm redzam, ka tirdziņos
tirgo produktu bez informācijas,
kas un kur to ražojis. Kā tādam
produktam var uzticēties, ja ražotājs neuzņemas atbildību?
Mēs esam izveidojuši zīmolu un
strādājam pie savas atpazīstamības, kas ir būtiski, jo par savu
produktu uzņemamies pilnu atbildību, rūpējamies par nemai-

nīgu kvalitāti un nodrošinām, lai
tas būtu pieejams visa gada garumā. Mums ļoti svarīgas ir arī
atsauksmes, nepārtraukts dialogs
ar pircēju.
Varam arī lepoties ar visplašāko sortimentu, jo nepiedāvājam
tikai sīrupu, bet arī priežu ievārījumu, čiekurus sīrupā, marmelādes konfektes un žāvētus
čiekuriņus kā sukādes. Esam
Latvijā vienīgie, kas vāc priežu
ziedputekšņus. Cenšamies piedāvāt veselības produktu paketi,
ne tikai sīrupu.
Kādi ir bijuši jūsu līdz šim
lielākie izaicinājumi?
Liels izaicinājums bija jau minētais ES fondu projekts, kura

Vai uz savu produkciju
skatāties arī kā uz eksporta
preci?
Nākotnē mēs gribētu tiekties uz
sadalījumu 50/50 – vietējais un
ārvalstu tirgus. Jāsāk ar tuvākajiem kaimiņiem, viņiem stipri
līdzīgas problēmas ar elpceļiem
kā mums. Ar lietuviešiem jau ir
izveidojušies veiksmīgas sadarbības aizmetņi.
Esam nosūtījuši produkcijas paraudziņus arī uz Angliju un Vāciju. Taču tas ir liels darbs, jo šis
nav tāds produkts, uz ko atliek
paskatīties, lai jau būtu skaidrs,
kas tas ir un ko dos. Latvijā daļa
cilvēku jau to zina, tāpēc ir vienkāršāk – ieliec veikalā un daudzi
atpazīs. Ārzemēs ļoti jādomā par
atpazīstamības veicināšanu.
Plāni mums ir lieli, bet mēs nesteidzamies, ejam soli pa solim.

SĀKUSIES OTRĀ PIETEIKŠANĀS ES FONDU MĀCĪBĀM
PIEAUGUŠAJIEM 12 NOZARĒS
12. martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklājusi otro pieteikšanās kārtu
ES fondu pieaugušo izglītības
projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide". Šoreiz strādājošie
un pašnodarbinātie vecumā no
25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12
dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām līdz
16. aprīlim 68 izglītības iestādēs
visā Latvijā.
Pieteikšanās notiek, iesniedzot
dokumentus izglītības iestādēs
klātienē, lai šī gada jūnijā varētu

sākties grupu komplektēšana un
mācības. Tā kā ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem mācīties šajā projektā var tikai vienu
reizi, aicinām izdarīt pārdomātu
izvēli un izglītības iestādē rūpīgi
izpētīt izvēlētās izglītības programmas saturu, iepazīties ar plānoto nodarbību grafiku, pasniedzējiem un noskaidrot, vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas
priekšzināšanas.
Piedāvājumā kopumā ir 403
izglītības programmas šādās
nozarēs:
• ēdināšanas pakalpojumi un
tūrisms (75 programmas),

• elektronisko un optisko iekārtu
ražošana un IKT
(71 programma),
• metālapstrāde, mašīnbūve un
mašīnzinības (71 programma),
• transports un loģistika
(51 programma),
• kokrūpniecība
(43 programmas),
• enerģētika (34 programmas),
• būvniecība (24 programmas),
• tekstilizstrādājumu, apģērbu,
ādas un ādas izstrādājumu
ražošana (17 programmas),
• drukas un mediju tehnoloģijas
(6 programmas),
• ķīmiskā rūpniecība
(4 programmas),

• kultūra (4 programmas),
• pārtikas rūpniecība un
lauksaimniecība
(3 programmas).
Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji
vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību –
pamatizglītību, vispārējo vidējo,
profesionālo vai augstāko izglītību, kam ir nozīme, ja izvēlētajās
mācībās nepieciešamas priekšzināšanas.
Mācību izmaksu lielāko daļu
sedz ES fondi un valsts, savukārt
iedzīvotājiem jānodrošina 10%
līdzmaksājums, kuru var apmak-

sāt arī darba devējs. Neformālajās
izglītības programmās iedzīvotāja
maksājuma apmērs nepārsniedz
36 eiro, savukārt citās programmās tas var būt arī vairāki simti
eiro.
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas.
Pieejams arī atbalsts reģionālajai
mobilitātei – transporta izmaksu
kompensācija, ja šādi izdevumi
radušies mācību laikā. Savukārt
strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka
izmaksu kompensāciju.
Konsultācijas par pieteikšanos
apmācībām var saņemt Olaines
Pieaugušo izglītības centrā.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. SN4/2018
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2018. gada 28. februāra sēdes lēmumu (4. prot., 17. p.)

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Olaines novadā
Izdoti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6. panta ceturto un piekto
daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk –
noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas
tīkli un būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā
prasības komercuzskaites
mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
prasības, tai skaitā prasības
notekūdeņu novadīšanai
centralizētajā kanalizācijas
sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un
aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā
līguma slēgšanas, grozīšanas
un izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par šo
noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini
lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo
aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Pakalpojumu sniedzējs – juridiska persona, ar kuru Olaines
novada pašvaldība ir noslēgusi
līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu noteiktā Olaines
novada teritorijā;
3.2. Pakalpojumu lietotājs –
nekustamā īpašuma īpašnieks
(dzīvokļu īpašumu mājā – visu
dzīvokļu īpašnieku kopība)
vai valdītājs, kurš saņem
noteikta veida sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu
Pakalpojuma līgumu;
3.3. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgums starp
Pakalpojumu lietotāju un
Pakalpojumu sniedzēju par
noteikta veida sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas,
uzskaites un norēķinu kārtību,
kā arī abu pušu tiesībām,
pienākumiem un atbildības
robežām;
3.4. Tīklu apkalpošanas robežu
akts – Pakalpojuma sniedzēja un Pakalpojuma lietotāja
parakstīts, Pakalpojuma
līgumam pievienots akts,
kurā norādītas robežas, kādās
ūdensvada un kanalizācijas
tīklus apkalpos katra Pakalpojuma līguma puse (pusēm
vienojoties, tās var būt arī
ārpus sabiedriskā pakalpojuma
sniegšanas piederības robežas);
3.5. Ūdens patēriņa norma
komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši
noteikumu 2. pielikumam.
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Ūdens patēriņa norma tiek
piemērota gadījumos, kad
īpašumā nav ierīkots komercuzskaites mēraparāts vai
komercuzskaites mēraparātam
beidzies verifikācijas termiņš,
tas ir noņemts vai bojāts.
3.6. Pievads – Pakalpojuma lietotāja atbildībā esošs ūdensapgādes ārējās sistēmas atsevišķs
ūdensapgādes ievads, kas
nodrošina Pakalpojuma lietotāja īpašumu ar ūdensapgādi
no centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un kanalizācijas
ārējās sistēmas atsevišķs kanalizācijas izvads, kas nodrošina notekūdeņu novadīšanu
centralizētajā kanalizācijas sistēmā no Pakalpojuma ņēmēja
īpašuma.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un
lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un
nodrošinātu Pakalpojumu lietotāju
ar nepārtrauktiem pakalpojumiem,
uzlabotu vides situāciju Olaines novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām
Olaines novada administratīvajā teritorijā.
6. Noteikumi neattiecas uz lietus
notekūdeņu novadīšanu lietus kanalizācijas sistēmā un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes
vai kanalizācijas tīkli vai būves
tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkli un būves tiek
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums,
saistītie Ministru kabineta noteikumi
un šie noteikumi.
8. Pakalpojumu sniedzējs pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja
pieprasījuma saņemšanas izsniedz
tehniskos noteikumus, kas nosaka
tehniskās prasības un kārtību, kas
jāievēro, pievienojot nekustamo īpašumu centralizētajiem ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkliem. Nekustamā
īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam
aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, pieprasījumā norādītos iesniedzamos dokumentus, papildus normatīvajos aktos
noteiktajam, pievieno nekustamā
īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas datu apstrādei un
pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti
tehnisko noteikumu pieprasījumā.
9. Tehnisko noteikumu derīguma
termiņš ir divi gadi.
10. Nekustamā īpašuma pieslēgšana
centralizētās ūdensapgādes sistēmai
un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta apbūves teritorijai
(tajā skaitā arī būves pārbūvei), ku-

rai saskaņā ar pašvaldības teritorijas
plānojumu ir ierīkojama centralizētā
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma.
11. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta
no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no
vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), tām ir
jābūt savstarpēji atdalītām.
12. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai
sēdpods), kas novietotas zemāk par
tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti
no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un
ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni,
kuru automātiski vada kanalizācijas
caurulē ievietots signāldevējs, vai
speciālu vienvirziena vārstu. Aiz
aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas
virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas
sistēmas.
13. Pēc ievada vai izvada izbūves
pabeigšanas nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs Pakalpojumu sniedzējam iesniedz Tehniskos
noteikumos uzskaitītos dokumentus.
14. Pēc nekustamā īpašuma izvada
izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam nekustamā īpašnieka
vai valdītāja pienākums ir likvidēt
viņa īpašumā esošās būves un sistēmas (notekūdeņu krājrezervuārus,
nosēdakas utt.), kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un
var radīt kaitējumu videi.
15. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai nav iespējams
pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam
vai valdītājam kā blakuslietotājam
pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz
komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem,
tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka
nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar
zemes īpašnieku un Pakalpojumu
lietotāju un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā
gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu
apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp blakuslietotāju un Pakalpojumu lietotāju.
16. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt
normatīvajos aktos noteiktajā vietā,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt citā ar Pakalpojumu
sniedzēju saskaņotā vietā.
17. Pēc komercuzskaites mēraparāta
mezgla izbūves Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.
18. Pakalpojumu lietotājs komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā atlīdzina Pakalpoju-

mu sniedzējam faktiskos izdevumus,
kas saistīti ar jauna komercuzskaites
mēraparāta iegādi un uzstādīšanu,
izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās
vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja
atbildības robežas un komercuzskaites mēraparāta bojājumi nav radušies Pakalpojumu lietotāja darbības
vai apzinātas bezdarbības rezultātā.
III. Centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas
ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības prasības
19. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā
vai valdījumā ir:
19.1. maģistrālie un sadalošie
ūdensvada tīkli;
19.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens
attīrīšanas iekārtas, ūdens
spiedienu paaugstinošas
sūkņu stacijas, rezervuāri;
19.3. maģistrālie un sadalošie
kanalizācijas tīkli;
19.4. notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, kanalizācijas sūkņu
stacijas, kanalizācijas spied
vadi, pašteces un vakuuma
kanalizācijas tīkli;
19.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklos esošās
skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un
hidrantu plāksnītes;
19.6. Pakalpojuma sniedzēja bilancē esošie komercuzskaites
mēraparāti;
19.7. ūdensvada un kanalizācijas
pievadu atzari no sadalošajiem tīkliem līdz zemes
gabala robežai, kas ir izbūvēti
par pakalpojuma sniedzēja
līdzekļiem.
20. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes
zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras
nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir
nodotas pakalpojuma sniegšanai un
noteiktas Pakalpojumu lietotāja un
Pakalpojumu sniedzēja noslēgtajā
līgumā vai līgumā par sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību. Pakalpojumu lietotāja īpašumā
vai valdījumā esošie ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkli un būves (tai
skaitā komercuzskaites mēraparāta
mezgls un kanalizācijas skatakas)
tiek izbūvētas, apsaimniekotas un
remontētas par Pakalpojumu lietotāja līdzekļiem.
21. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā
un atbildībā esošajiem tīkliem un
būvēm ir noteiktas ekspluatācijas
aizsargjoslas ar ierobežojumiem, kas
noteikti saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
22. Iepriekš brīdinot Pakalpojumu
lietotāju, Pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju
ekspluatācijas drošību un atbilstību
ekspluatācijas noteikumiem.
23. Ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē 30. punktā minētos centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas sistēmas drošas eks-

pluatācijas apdraudējuma riskus,
tas var nekavējoties atslēgt Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas.
24. Pakalpojuma lietotāja īpašumā
vai valdījumā ir:
24.1. nekustamā īpašuma zemes
robežās un ārpus tām esošais
ūdensapgādes Pievads līdz
centralizētās ūdensapgādes
sistēmas cauruļvada pirmajam aizbīdnim;
24.2. nekustamā īpašuma zemes
robežās un ārpus tām esošais
kanalizācijas Pievads līdz
centralizētās kanalizācijas
sistēmas cauruļvada pirmajai
akai vai līdz pakalpojuma
sniedzēja īpašumā esošajam
kanalizācijas pievada atzaram. Ja kanalizācijas Pievads
centralizētajai kanalizācijas
sistēmai izbūvēts bez akas,
tad Pievads līdz pieslēguma
vietai centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadam;
24.3. komercuzskaites mēraparāta
mezgls.
25. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
25.1. kuri nekaitē centralizētās
kanalizācijas sistēmas būvēm
un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu,
tai skaitā nav pretrunā ar 31.
punktā minētajiem aizliegumiem;
25.2. kuri nav bīstami centralizētās
kanalizācijas sistēmas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju
apkalpojošā personāla veselībai;
25.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas, ievērojot
Pakalpojumu sniedzējam
izsniegtās piesārņojošās
darbības atļaujas prasības un
izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu
tehnoloģiskos parametrus;
25.4. kuru temperatūra nepārsniedz
+40°C un vides pH ir robežās
no 6,0 līdz 8,0;
25.5. kuri nesatur vielas, kuras
piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz
kanalizācijas skataku sienām
(piemēram – tauki).
26. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums
pārsniedz 1. pielikumā maksimāli
pieļaujamās koncentrācijas, tad:
26.1. Pakalpojumu lietotāja
notekūdeņiem pirms to
novadīšanas centralizētajā
kanalizācijas sistēmā jābūt
attīrītiem vietējās attīrīšanas
iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo
vielu maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas, kas norādītas
1. pielikumā;
26.2. atsevišķos gadījumos,
ievērojot normatīvos aktus,
Pakalpojumu sniedzējs var
atļaut Pakalpojumu lietotājam
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novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus
bez iepriekšējas attīrīšanas
vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā
notekūdeņu piesārņojuma
koncentrācijas un papildu
maksa noteikta Pakalpojuma
līgumā un ja piesārņojuma
koncentrāciju pārsniegumu
gadījumā netiek nodarīts
kaitējums centralizētajai
kanalizācijas sistēmai un/
vai notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām;
26.3. Papildu maksa par piesārņojumu tiek noteikta Līgumā atbilstoši Pakalpojumu sniedzēja veiktajiem aprēķiniem par
katras piesārņojošās vielas
koncentrācijas pārsniegumu
virs Noteikumu 1. pielikumā
noteiktās pieļaujamās koncentrācijas līdz piesārņojošās
vielas maksimāli pieļaujamai
koncentrācijai (šajā apakšpunktā minētie aprēķini tiek
veikti, ievērojot MK noteikumu Nr. 174 nosacījumus).
27. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta
piesārņojuma rašanos novadāmajos
notekūdeņos tehnoloģisku avāriju
gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem
bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
28. Ja noteikumu 30. punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts
iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to
pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt
vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam
ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
29. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
apsekošanu Pakalpojumu lietotāja
nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē
vai kanalizācijas tīklos paaugstināts
notekūdeņu piesārņojums. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt
paraugu noņemšanu.
30. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
30.1. 2002. gada 22. janvāra MK
noteikumos Nr. 34 "Par
piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī" norādītās "prioritārās
vielas" (MK noteikumu
1. pielikums) un "ūdens videi
bīstamās vielas" (MK noteikumu 2. pielikums);
30.2. degošus piemaisījumus un
izšķīdinātas gāzveida vielas,
kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos
centralizētajā kanalizācijas
sistēmā;
30.3. bioloģiski nedegradējamas
sintētiskās virsmas aktīvās
vielas (SVAV);
30.4. skābes un citas vielas, kuras
var izraisīt cilvēka veselībai
bīstamu gāzu (sērūdeņraža
oglekļa oksīda, zilskābes,
sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
30.5. radioaktīvas vielas;
30.6. cietus priekšmetus, tek-

stilizstrādājumus, smiltis,
grunti, eļļas, taukus, pārtikas
atkritumus un citas vielas,
kas var veicināt centralizētās
kanalizācijas sistēmas (vai
cauruļvadu) aizsērēšanu;
30.7. nesasmalcinātus pārtikas
un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa
un krāsvielu šķīdumus, kas
radušies, skalojot cisternas,
kublus un tml.
31. Jebkurai personai ir aizliegts:
31.1. novietot automašīnas un cita
veida tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši
apzīmētām hidrantu akām;
31.2. centralizētās kanalizācijas
tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, kā
arī izmest cietos atkritumus
vai citus priekšmetus;
31.3. nepiederošām personām veikt
jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai
valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;
31.4. atvērt un pārvietot centralizētās ūdensapgādes un
centralizētās kanalizācijas
tīklu skataku vākus (izņemot
Pakalpojumu sniedzēja uzņēmuma darbiniekus);
31.5. veikt ūdensapgādes aizbīdņu patvaļīgu atvēršanu vai
aizvēršanu;
31.6. patvaļīgi atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, ja Pakalpojumu sniedzējs
ir pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
31.7. bojāt ugunsdzēsības hidrantu
un citu iekārtu informatīvās
plāksnītes.
32. Nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku
izvietojuma norādi izvietošanu uz
ēku sienām vai žogiem.
33. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav
hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas
iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu
lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes
vai kanalizācijas tīkli vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs
ir atbildīgs par šo neatbilstību iespējamām sekām.
34. No decentralizētās kanalizācijas sistēmas savāktos notekūdeņus
drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu
sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās,
pamatojoties uz noslēgtu līgumu par
šiem pakalpojumiem.
IV. Ugunsdzēsības ierīces, to
lietošanas un aizsardzības
prasības
35. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā
ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai
Pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo hidrantu darbību, Pakalpojumu
sniedzējs noplombē apvadlīnijas
aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu
lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.

36. Noņemt noteikumu 35. punktā minēto plombu no apvadlīnijas
aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam
veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24
stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu
sniedzējam par notikušo ugunsgrēku
un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja
pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
Pakalpojumu lietotājam vismaz 24
stundas iepriekš rakstiski jābrīdina
Pakalpojumu sniedzējs par ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi, laiku un
vietu.
37. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības
hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.
38. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni
no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par
izlietoto ūdeni tiek samaksāts atbilstoši komercuzskaites mēraparāta
rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai
pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.
V. Brīvkrānu izmantošanas
kārtība
39. Jaunu ūdens brīvkrānu izbūve ir
aizliegta, izņemot atsevišķus gadījumus, ja tas rakstiski saskaņots ar Pakalpojumu sniedzēju un brīvkrānam
ir ierīkots komercuzskaites mēraparāta mezgls. Ir aizliegts pievienot
cauruļvadus aiz brīvkrāniem.
40. Pakalpojumu sniedzējs, iepriekš
saskaņojot ar pašvaldību, ir tiesīgs
likvidēt ūdens brīvkrānu vietās, kur
nekustamā īpašuma īpašniekiem ir
nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus
ūdensapgādes pakalpojumus.
41. Pie Brīvkrāna ir aizliegts mazgāt
veļu, transportlīdzekļus, kā arī veikt
citas darbības, piesārņojot apkārtējo
vidi.
42. Lai izmantotu ūdens brīvkrānu
ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā,
Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz
Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.
43. Ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo
Pakalpojumu sniedzējam vai pašvaldības policijai.
44. Pakalpojumu lietotājam, kam
ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu
sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens
brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu
no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai
ūdens patēriņa normas, kas noteikta
noteikumu 2. pielikumā.
VI. Sabiedriskā
ūdenssaimniecības pakalpojuma
līgumā ietveramie noteikumi,
līguma slēgšanas, grozīšanas un
izbeigšanas kārtība
45. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
45.1. nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs;
45.2. dzīvojamās mājās, kas ir
sadalītas dzīvokļu īpašumos,
– pārvaldnieks vai dzīvokļu
īpašnieku kopības pilnvarotā
persona attiecīgās dzīvojamās
mājas īpašnieku vārdā, ja tas
paredzēts dzīvojamās mājas

45.3.

45.4.

45.5.

45.6.

pārvaldīšanas uzdevumā vai
dzīvokļu īpašnieku kopības
lēmumā, vai pašvaldības
nozīmēts pārvaldnieks, gadījumā, kad dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības nav
pārņemtas no pašvaldības;
dzīvojamās mājās, kas nav
sadalītas dzīvokļu īpašumos,
– īpašnieks (kopīpašnieki) vai
kāds no nekustamā īpašuma
kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā
slēgt līgumu, vai neuzdotās
lietvedības ietvaros;
nedzīvojamo ēku gadījumos
– visi kopīpašnieki vai kāds
no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots
citu kopīpašnieku vārdā slēgt
līgumu;
persona, kas veic būvdarbus
nekustamajā īpašumā un
izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus
būvniecības laikā;
persona, kura centralizētajā
kanalizācijas sistēmā novada
gruntsūdeņus un/vai lietus
notekūdeņus.

46. Pakalpojuma līguma sagatavošanai Pakalpojuma līguma slēdzējs
iesniedz Pakalpojumu sniedzējam
iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu
sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot:
46.1. dokumentu (kopiju, uzrādot
oriģinālu), kas apliecina nekustamā īpašuma piederību,
kas ir attiecināms uz attiecīgo
Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas
un pārdošanas līgums, maiņas
līgums, dāvinājuma līgums
vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no
atsavinātāja pāriet ieguvējam,
vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība
u.c.);
46.2. informāciju par nekustamā
īpašuma lietošanas veidu;
46.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu
īpašnieku kopības lēmumu
par Pakalpojuma līguma
slēgšanu;
46.4. dzīvojamās mājas īpašnieka
(daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā dzīvokļu īpašnieku
kopības) lēmumu, gadījumā
ja dzīvojamās mājas īpašnieki
(daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā dzīvokļu īpašnieku
kopība) ir nolēmuši nodibināt
tiešo maksājumu sistēmu par
saņemtajiem sabiedriskajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem;
46.5. ja Pakalpojuma līgumu
paraksta pilnvarota fiziska
persona un šis pilnvarojums
neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs
fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;
46.6. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu,
ja Pakalpojuma līguma
slēdzējam tādas ir) par vietējo
ūdens ieguves vietu un/vai
notekūdeņu decentralizēto
savākšanas sistēmu.
47. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs,
ja tas nepieciešams Pakalpojuma
līguma noslēgšanai, apsekot Pakalpojumu lietotāja iekšējos un ārējos
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā
informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama

Pakalpojuma līguma noslēgšanai.
48. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas
tehnoloģiskajos procesos izmanto
vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas
vai to grupas, par kurām sniegta
detalizēta informācija iesniegumā,
lai saņemtu atļauju piesārņojošās
darbības veikšanai, un kuras var tikt
novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
49. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs,
pārņemot nekustamo īpašumu, nav
pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju
komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu
fiksēšanas dokumentu (piemēram,
rādījumu nodošanas-pieņemšanas
aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības
pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā
īpašumā uzskaitīto komercuzskaites
mēraparāta rādījumu.
50. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Pakalpojuma
līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras
pabeigšanas, bet ne ilgāk kā vienu
mēnesi, skaitot no brīža, kad starp
Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojuma līguma slēdzēju ir panākta vienošanās par saņemto pakalpojumu
samaksas nosacījumiem.
51. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida
paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma
slēdzējs:
51.1. viena mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos
dokumentus un informāciju
atbilstoši prasībām;
51.2. nav veicis vai nav vienojies
ar Pakalpojumu sniedzēju par
komercuzskaites mēraparāta
mezgla izbūvi;
51.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais
stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.
52. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda
datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam un
pievieno aprēķinu par Pakalpojuma
līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, kas viena mēneša
laikā jāapmaksā Pakalpojuma līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.
53. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots viena mēneša laikā no visu
dokumentu iesniegšanas. Minētais
termiņš tiek skaitīts no dienas, kad
Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis
no Pakalpojuma līguma slēdzēja
visus nepieciešamos dokumentus
Pakalpojuma līguma noslēgšanas
procedūras pabeigšanai.
54. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam

Turpinājums 6. lpp. 
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iekļaujamas vismaz šādas ziņas un
nosacījumi:
54.1. informācija par līdzējiem;
54.2. sniegtā ūdenssaimniecības
pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
54.3. adrese, kurā pakalpojums tiek
sniegts;
54.4. Pakalpojuma līguma un
pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
54.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/iem;
54.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
54.7. līgumsoda vai samaksas
nokavējuma procenti.
55. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpošanas robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek
norādītas arī notekūdeņu paraugu
ņemšanas vietas (kontrolakas). Akts
ir neatņemama Pakalpojuma līguma
sastāvdaļa.
56. Pakalpojumu lietotāja kopējā
novadīto notekūdeņu daudzumā,
kas nonāk centralizētajā sadzīves
kanalizācijas sistēmā, tiek ietverts
lietus notekūdeņu daudzums no Pakalpojumu lietotāja teritorijas, kura
apjomu (kubikmetri gadā) nosaka
aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību
regulējošiem normatīvajiem aktiem,
pēc Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem par teritorijas platību
un segumu, aprēķinot kopējo gada
apjomu.
57. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu
lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā
10 darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas
pilnā apmērā Pakalpojuma līgumā
noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
58. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pa-

kalpojumu lietotāja īpašumā esošās
iekšējās un ārējās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas un to darbību.
Pakalpojumu sniedzējs par to paziņo Pakalpojumu lietotājam, kurš nav
tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju
pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam
jānodrošina piekļuve Pakalpojumu
lietotāja īpašumā esošajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
septiņu darba dienu laikā no Pakalpojumu sniedzēja paziņojuma
saņemšanas. Ja veiktās pārbaudes
rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
pārtraukt pakalpojuma sniegšanu
līdz brīdim, kamēr Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu
sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
59. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja
iesniegto datu atbilstības pārbaudi,
nolasot faktiskos komercuzskaites
mēraparāta rādījumus par Pakalpojumu lietotājam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu,
un, ja tiek konstatēta neatbilstība
Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem
datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic
pārrēķinu un Pakalpojumu lietotājs
veic samaksu atbilstoši faktiskajiem
rādījumiem.
60. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā
saņem no Pakalpojumu sniedzēja
tās īpašumā vai valdījumā esošajos
nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju
noslēgt līgumu par pakalpojumu
saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt
Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas
iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt
jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī
persona nav nokārtojusi parādus vai
nav noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu
nokārtošanas kārtību.
61. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt
kontrolmēraparātus, rakstiski pazi-

ņojot par to Pakalpojumu lietotājam,
vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts Pakalpojuma lietotāja atbildības
robežās, to saskaņojot ar Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu lietotājs
nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu
sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
62. Pakalpojumu sniedzējs nosaka
kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu
pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta
rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā trīs
mēnešus, veic pēc kontroles mēr
aparāta rādījumiem. Minētajā laika
periodā Pakalpojumu sniedzējs un
Pakalpojumu lietotājs vienojas par
patērētā ūdens daudzuma uzskaites
turpmāko kārtību un izdara grozījumus Pakalpojuma līgumā, ja tas
nepieciešams.
63. Pakalpojuma līgumu var grozīt,
abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
64. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma
līguma noteikumus, Pakalpojuma
līguma noteikumi tiek piemēroti un
izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā
ar normatīvā akta regulējumu.
65. Ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina
Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu
apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo
Tīklu apkalpošanas robežu aktu un
tā oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas
spēkā viena mēneša laikā, skaitot no
tā nosūtīšanas dienas Pakalpojumu
lietotājam.
66. Pakalpojuma līgums ir spēkā
līdz līguma termiņa notecējumam
vai brīdim, kad:
66.1. puses Pakalpojuma līgumu
izbeidz, savstarpēji vienojoties;
66.2. Pakalpojuma līgums,
30 dienu iepriekš par to
rakstiski brīdinot Pakalpojumu sniedzēju, tiek izbeigts
pēc Pakalpojumu lietotāja
pieprasījuma;

66.3. beidzas Pakalpojuma līguma
termiņš;
66.4. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks trīs
mēnešu laikā no nekustamā
īpašuma atsavināšanas brīža
nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu.
67. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu:
67.1. ja, mainoties nekustamā
īpašuma īpašniekam vai
valdītājam, jaunais īpašnieks
vai valdītājs iesniegumu
Pakalpojuma līguma
noslēgšanai ir iesniedzis,
bet Pakalpojumu lietotājs
paziņojumu par Pakalpojuma
līguma izbeigšanu nav
iesniedzis;
67.2. ja Pakalpojumu lietotājam
izbeidzas valdījuma tiesības
(piemēram, no pārvaldīšanas
saistībām izrietošus
Pakalpojuma līgumus
izbeidz dzīvokļu īpašnieku
kopības noteiktajā datumā);
67.3. pilnvarotās personas maiņas
gadījumā;
67.4. ja Pakalpojumu lietotājs ir
mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes
izmantošanas mērķi;
67.5. ja Pakalpojumu lietotājs
vairāk kā sešus mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav
iesniedzis informāciju par
lietoto pakalpojumu apjomu,
nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu
nelietošanu un nav atbildējis
uz Pakalpojumu sniedzēja
rakstisko brīdinājumu par
Pakalpojuma līguma laušanu.
68. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu,
Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
pakalpojumus.
69. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotājs līgumā
norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz
Pakalpojuma līguma izbeigšanai.

VII. Administratīvā atbildība par
noteikumu pārkāpšanu
70. Par noteikumu 30., 31., 33., 34.,
35. un 37. punktā minēto prasību
pārkāpumiem fiziskās personas var
tikt administratīvi sodītas ar naudas
sodu līdz 350 euro, bet juridiskās
personas – līdz 1400 euro.
71. Noteikumu izpildi kontrolēt ir
tiesības Pakalpojuma sniedzējam,
un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus savas kompetences
robežās ir tiesīgas Olaines novada
pašvaldības policijas amatpersonas
un Olaines novada pašvaldības būvvaldes būvinspektors.
72. Administratīvos protokolus izskata un lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu saistībā ar noteikumu pārkāpumiem pieņem Olaines
novada pašvaldības Administratīvā
komisija.
73. Administratīvā soda uzlikšana
neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu
pildīšanas.
VIII. Noslēguma jautājumi
74. Nekustamajos īpašumos, kuros
nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai
pārtikas produktu ražošanu un kuru
kanalizācijas tīklā līdz noteikumu
spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti
tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami trīs
mēnešu laikā no noteikumu spēkā
stāšanās dienas.
75. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Pakalpojuma
līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl,
ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
regulējumu, tā saistīto normatīvo
aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā Pakalpojumu lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums
nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā.
Ar saistošo noteikumu Nr. SN4/2018
pielikumiem iespējams iepazīties tīmekļa vietnes www.olaine.lv sadaļā
"Saistošie noteikumi".

SUŅU UN KAĶU ĪPAŠNIEKU IEVĒRĪBAI!
Īsumā:
• Mājas (istabas) dzīvniekam ir
obligāti jābūt ar implantētu mikroshēmu. Mikročipošanu veic
veterinārārsts.
• Mājas (istabas) dzīvnieks, kas ir
apzīmēts ar mikroshēmu, ir jāreģistrē mājas (istabas) dzīvnieku
reģistra datubāzē.
• Ikvienam suņa vai kaķa īpašniekam ir pienākums reģistrēt
savu mājdzīvnieku AS "Olaines
ūdens un siltums", kas ir pilnvarota veikt dzīvnieku uzskaiti
pilsētā.
• Viensētās suni ārpus telpām var
turēt nepiesietu, ja tas neapdraud cilvēkus un dzīvniekus.
• Sabiedriskā vietā drīkst īslaicīgi
atstāt suni vienu, ja tas piesiets
pavadā, dzīvnieks netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, neapdraud cilvēku vai dzīvnieku drošību.
• Uzpurnis obligāti jālieto bīstamiem suņiem, kurus par tādiem
atzinis Pārtikas un veterinārais
dienests.
• Par 6 mēnešiem vecāks kaķis
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drīkst brīvi uzturēties ārpus tā
īpašnieka vai turētāja valdījumā
vai turējumā esošās teritorijas,
ja tas ir sterilizēts.
• Dzīvnieka īpašniekam jānodrošina, lai dzīvnieka smaka, riešana vai gaudošana netraucētu
mājas vai apkārtnes iedzīvotājus; apdzīvotu vietu teritorijā
jāsavāc sava mājdzīvnieka ekskrementi.
• Aizliegts ievest dzīvniekus bērnu rotaļu laukumos.
• Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez
pavadas drīkst atrasties zaļajā
zonā un mežā (izņemot vietējo
pašvaldību noteiktās vietas, kur
saskaņā ar vietējo pašvaldību
saistošajiem noteikumiem tas ir
aizliegts) pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un
redzeslokā tādā attālumā, kādā
īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.
Kur čipot savu mīluli?
Olainē šo pakalpojumu piedāvā
SIA "all4pets" veterinārais centrs

Zeiferta ielā 12 un Brigitas Endzeles veterinārā klīnika Jelgavas
ielā 15.
Reģistrācija valsts vienotajā
reģistrā
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka Ministru
kabineta noteikumi Nr. 491: kaķu
reģistrācija šajā reģistrā nav obligāta.
Elektroniski reģistrāciju var veikt
www.ldc.gov.lv vai www.latvija.
lv. Šo pakalpojumu par papildu samaksu var veikt arī veterinārārsts
pēc Jūsu pieprasījuma reizē, kad
mīlulis tiek čipots.
Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas
pakalpojums – vienreizēja maksa 3,50 eiro.
Reģistrācija Olaines novadā
Ikvienam suņa vai kaķa īpašniekam ir pienākums reģistrēt savu
mājdzīvnieku AS "Olaines ūdens
un siltums" vai SIA "Zeiferti".
Piereģistrējot mājdzīvnieku, saimniekam ir jāmaksā pašvaldības

nodeva par dzīvnieka turēšanu,
kā to nosaka Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 14.
Daudzdzīvokļu mājās dzīvojošā
suņa īpašniekam vai turētājam ikmēneša suņa turēšanas nodeva ir
1,40 EUR, kaķa īpašniekam vai
turētājam ikmēneša nodeva – 0,70
EUR. Kaķa turēšanas nodeva nav
jāmaksā par kaķiem, kuri neiet ārā
no dzīvokļa.
No dzīvnieku turēšanas nodevas
ir atbrīvoti: redzes un dzirdes invalīdi, 1., 2. un 3. grupas invalīdi,
vientuļie, nestrādājošie pensionāri, lauku viensētu īpašnieki, viendzīvokļa, divdzīvokļu privātmāju
īpašnieki, ja dzīvnieki uzturas tikai mājas pagalmā.
Maksa par reģistrēto mājdzīvnieku redzama AS "Olaines ūdens un
siltums" vai SIA "Zeiferti" ikmēneša rēķinā.
Suņa vai kaķa īpašnieks, reģistrējot mājdzīvnieku, saņem pretī
numurētu žetonu, kam jābūt redzamam, piemēram, pie kakla
siksnas. Žetons kalpo arī kā atpazīšanas zīme dzīvniekam, ja tas

pamanījies izmukt no mājas vai
pastaigas laikā noklīst. Pēc žetona numura var identificēt suņa vai
kaķa īpašnieku un adresi.
Sastopoties ar suni, par ko ir aizdomas, ka tas ir noklīdis vai bezsaimnieka dzīvnieks, iedzīvotāji
aicināti ziņot Olaines novada
pašvaldības policijai, zvanot pa
tālruni 67967196, 29198070 vai
26613481.
Savukārt par klaiņojošu vai bezsaimnieka kaķi var ziņot darba
dienās darba laikā, zvanot pa tālruni 67967273 vai uz iepriekš norādītajiem pašvaldības policijas
tālruņiem.
Policijā tiek reģistrēts izsaukums,
fiksēta informācija, adrese, kur
dzīvnieks atrodas, un tālāk šī informācija tiek nodota veterinārārstiem, ar kuriem noslēgta vienošanās par sadarbību. Lūgums
iedzīvotājiem neuzņemties risku,
pašiem mēģinot nogādāt dzīvnieku pie veterinārārsta.
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2018. gada 28. februārī
• Saskaņot vienošanās noslēgšanu
starp AS "Olaines ūdens un siltums"
un SIA "ETO" par grozījumiem
2013. gada 6. maija siltumenerģijas
piegādes līgumā.
• Apstiprināt
nolikumu
Nr.
NOL1/2018 "Olaines novada jauniešu projektu konkursa nolikums".
Atzīt par spēku zaudējušu 2015.
gada 28. janvāra nolikumu Nr. 1
"Olaines novada jauniešu projektu
konkursa nolikums".
• Noteikt telpu nomas maksas
Olaines Sporta centrā par Jaunolaines Sporta nama Meža ielā 2b,
Jaunolainē, telpu izmantošanu: lielā
zāle – 15,00 EUR par 1 stundu; cīņu
zāle – 7,00 EUR par 1 stundu; aerobikas zāle – 7,00 EUR par 1 stundu;
papildus ģērbtuves izmantošana –
5,00 EUR; viss Jaunolaines Sporta
nams pasākumiem – 100,00 EUR
par 1 stundu. Noteikt, ka Jaunolaines Sporta nama telpas izmanto bez
maksas Olaines novada izglītības
iestādes mācību procesa nodrošināšanai, Olaines Sporta centra atbalstāmās biedrības un komandas bērnu
un jauniešu sporta sekciju nodarbībām un Olaines novada pašvaldības
iestādes dažādu pasākumu organizēšanai.
• Piešķirt bez atlīdzības lietojumā
Olaines novada senioru biedrībai
"Liepas" nedzīvojamo telpu Zemgales ielā 31, Olainē, uz 2010. gada 8.
jūnija līgumā par nedzīvojamo telpu
Zemgales ielā 31, Olainē, noteikto
termiņu.
• Uzdot Īpašuma un juridiskajai
nodaļai nodrošināt pašvaldības mājaslapā publicēto zemes gabalu no-

mas līgumu sagatavošanu par zemes
gabalu iznomāšanu personām, kuras
iesniegušas iesniegumus. Noteikt, ja
viena mēneša laikā no pirmā iesnieguma saņemšanas saņemti divi vai
vairāki iesniegumi par vienu zemes
gabala nomu, tiek rīkota zemes gabala nomas izsole.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem
Stūnīšos, Olaines pagastā. Noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām ēkām – adresi un
zemesgrāmatā reģistrējamos apgrūtinājumus.

• Apstiprināt zemes gabalu nomas
tiesību izsoles noteikumus. Izveidot
komisiju zemes gabalu nomas izsoles procedūras organizēšanai un nodrošināšanai šādā sastāvā: komisijas
priekšsēdētājs – Ģ. Batrags; komisijas locekļi – I. Celma, M. Avotiņa,
S. Straume.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem
Medemciemā, Olaines pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi, plānoto adresi un zemesgrāmatā reģistrējamos apgrūtinājumus.

• Uzdot Īpašuma un juridiskajai
nodaļai nodrošināt noslēgto rezerves zemes fonda zemes nomas līgumu grozījumus, noslēdzot attiecīga
rakstura vienošanos ar nomniekiem.
Noteikt, ja nomnieks atsakās noslēgt
noteikto vienošanos, nomas līgums
izbeidzas uz nomnieka iesnieguma
pamata vai nomas līgumā noteiktajā
termiņā.
• Piekrist atsavināt par brīvu cenu
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā
"Jaunība", Stīpniekos, un apstiprināt
zemesgabala pārdošanas cenu.
• Atļaut atsavināt nekustamo īpašumu – dzīvokli Zeiferta ielā 9,
Olainē. Slēgt pirkuma līgumu ar dzīvokļa īrnieku par dzīvokļa īpašuma
atsavināšanu.
• Apstiprināt dzīvokļa īpašumu
Zeiferta ielā 3, Olainē, un Jelgavas
ielā 30, Olainē, 2018. gada 20. februāra īres tiesību izsoles protokolus.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma
– dzīvokļa Gaismas ielā 2, Stūnīšos,
– 2018. gada 13. februāra atsavināšanas izsoles protokolu.
• Atļaut atsavināt dzīvokli adresē
"Birznieki 2", Jaunolainē, un ierakstīt dzīvokļa īpašuma tiesības
zemesgrāmatā uz Olaines novada
pašvaldības vārda.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem
Grēnēs, Olaines pagastā. Noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi un zemes vienībai un ar to
funkcionāli saistītām ēkām – adresi, plānoto adresi un zemesgrāmatā
reģistrējamos apgrūtinājumus.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem
Jāņupē, Olaines pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
un zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām ēkām – adresi, plānoto
adresi un zemesgrāmatā reģistrējamos apgrūtinājumus.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Jaunolainē, Olaines pagastā. Noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, plānoto adresi un zemesgrāmatā
reģistrējamos apgrūtinājumus.
• Uzsākt detālplānojuma izstrādi
nekustamajā īpašumā Latgalīte zemes vienībai Jaunolainē, Olaines
pagastā. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei un par
detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināt Olaines novada pašvaldības būvvaldes speciālistu teritoriālplānojuma un zemes ierīcības
jautājumos.
• Atcelt Olaines novada domes
2017. gada 20. decembra sēdes lēmumu "Par sabiedrisko ūdenssaim-

niecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtību Olaines novadā".
Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.
SN4/2018 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Olaines novadā"
projektu.
• Piekrist, ka personas iegūst īpašumā zemi Torņa ielā, Medemciemā, un 252/9021 domājamo daļu no
zemes gabala Jaunolainē, Olaines
pagastā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmiem nekustamajiem īpašumiem
dārzkopības sabiedrībā "Tulpe",
Rājumos, un dārzkopības sabiedrībā
"Ieviņa 99", Medemciemā.
• Izslēgt peronu no Olaines novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu
risināšanā sniedzamās palīdzības
pirmās kārtas reģistra.
• Uzdot AS "Olaines ūdens un siltums" nodrošināt Rīgas rajona tiesas
2017. gada 9. novembra sprieduma
lietā Nr. C33334715 izpildīšanu –
izlikt personu no dzīvojamām telpām Stacijas ielā 36, Olainē.
• Grozīt sociālā dzīvokļa Stacijas
ielā 34, Olainē, 2017. gada 2. maija
īres līgumu sakarā ar īrnieka nāvi un
noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu
ar citu personu.
• Piešķirt personai sociālo istabu
Zemgales ielā 31, Olainē, uz 6 mēnešiem.
• Sakarā ar Olaines speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes
"Ābelīte" 30 gadu jubileju apbalvot ar Olaines novada domes atzinības rakstu šādus Olaines speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
''Ābelīte'' darbiniekus: skolotāju
logopēdu Vladislavu Šafro par apzinīgu, ilggadēju darbu un ieguldījumu Olaines speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes "Ābelīte" mācību
un audzināšanas darbā; skolotāju

logopēdu Tatjanu Berdņikovu par
apzinīgu, ilggadēju darbu un ieguldījumu bērnu izglītošanā; pirmsskolas pedagogu Jeļenu Pavlovu
par ilggadēju, radošu un kvalitatīvu
pedagoģisko darbu bērnu izglītošanā; speciālo pedagogu Ingu Mundu
par ilggadēju un profesionālu darbu
bērnu izglītošanā; pirmsskolas pedagoga palīgu Sofiju Iļjinu par ilggadēju un profesionālu darbu bērnu
audzināšanā; pirmsskolas pedagoga
palīgu Inu Volfu par ilggadēju un
profesionālu darbu bērnu audzināšanā.
• Apstiprināt Olaines sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Andrejs Ence; komisijas
priekšsēdētāja vietnieki – Mārtiņš
Bojārs, Andris Bergs, Andrejs Kotovs; komisijas locekļi – Andris
Veidemanis, Gints Dozbergs, Gunta
Šmitiņa, Jānis Rutkovskis.
2018. gada 14. martā
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmiem nekustamajiem īpašumiem
Olaines pagastā, Olaines novadā.
• Iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Grēnēs, Olaines pagastā, sabiedriskajām vajadzībām.
• Atļaut personai savienot Olaines
novada pašvaldības policijas inspektora amatu ar Valsts policijas
Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības
policijas pārvaldes Patruļpolicijas
pārvaldes Ceļu policijas bataljona
jaunākā inspektora amatu.
• Grozīt Olaines novada domes
2018. gada 31. janvāra sēdes lēmuma "Par zemes ierīcības projekta
nekustamajam īpašumam Pārolainē
apstiprināšanu, adreses, plānotās adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu" 2. punktu.

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

 Turpinājums no 6. lpp.
Pastaigas
To, vai suni ārpus privātās teritorijas var brīvi laist bez pavadas, nereti nosaka praktiskie apsvērumi
un dzīvnieka raksturs. Normatīvie
akti ļauj viensētā dzīvojošu suni
vest pastaigā bez pavadas ārpus
dzīvnieka īpašniekam piederošās teritorijas. Tomēr sunim jābūt
saimnieka uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā tas spēj
kontrolēt dzīvnieka rīcību.
Aizliegts ievest dzīvniekus bērnu
rotaļu laukumos, izņemot pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību
saskaņotos publiskos pasākumos,
to paredz Olaines novada domes
saistošie noteikumi Nr. SN16/2016
"Par kārtību Olaines novada bērnu
rotaļu un sporta laukumos".
Suņiem ir pieejams specializēts
pastaigu un rotaļu laukums Olainē
Stacijas ielā pie stadiona. Tas ierīkots 600 m2 lielā iežogotā teritorijā ar vairāk nekā 20 iebūvētiem
elementiem.
Pašsaprotami, ka kaķa uzvedība
un iespējamais apdraudējums apkārtējiem nav salīdzināms ar brīvi

skrienoša suņa neprognozējamo
uzvedību. Tādēļ arī atšķirībā no
suņiem kaķiem tiesību akti neliedz
atrasties ārpus to saimnieku īpašuma nepieskatītiem. MK noteikumu Nr. 266 21. punkts paredz
– kaķis, kas ir vecāks par sešiem
mēnešiem, var brīvi uzturēties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, ja tas ir sterilizēts. Olaines
pilsētā klaiņojoši (sterilizēti) kaķi
tiek apzīmēti ar īpašu iegriezumu
austiņā.
Suņa turēšana dzīvojamās
telpās
Turot suni telpās, tā saimniekam
jānodrošina pilnvērtīga ēdināšana ne retāk kā reizi dienā. Sunim
vienmēr jābūt brīvi pieejamam
svaigam ūdenim. Suņiem, kuri
ir vecāki par trim mēnešiem, jānodrošina vismaz 30 minūšu ilga
pastaiga ne retāk kā divas reizes
diennaktī. Intervāls starp abām
pastaigas reizēm nav mazāks par
desmit stundām.
Pie vairuma veikalu izliktas norā-

des, ka tajā ieeja suņiem ir liegta.
Bet kur uz brīdi likt četrkājaino
draugu, ja nepieciešams iepirkties? Normatīvie akti ļauj sabiedriskās vietās īslaicīgi atstāt suni
vienu, ja tas ir piesiets pavadā, kas
nav garāka par metru, un ja dzīvnieks netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī neapdraud
cilvēku vai dzīvnieku drošību.
Atbildība
Dzīvnieku aizsardzības likuma 5. pantā noteiktie dzīvnieka
īpašnieka pienākumi ietver arī
pienākumu nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu
cilvēkus vai citus dzīvniekus, un
rūpēties par labvēlīgu sabiedrības
attieksmi pret viņa īpašumā esošo
dzīvnieku.
Suņa vai kaķa īpašnieka pienākums ir nepieļaut dzīvnieka klaiņošanu, kā arī nodrošināt dzīvnieka meklēšanu un apbedīšanu.
MK noteikumu Nr. 266 52. punktā uzskaitīti suņu un kaķu īpašnieku pienākumi. Starp tiem –
nodrošināt, lai dzīvnieka smaka,

riešana vai gaudošana netraucētu
mājas vai apkārtnes iedzīvotājus;
apdzīvotu vietu teritorijā savākt
sava mājdzīvnieka ekskrementus.
Tam Olaines pilsētā un novadā
izvietotas 30 specializētas urnas
mājas dzīvnieku ekskrementu savākšanai. Olaines novada pašvaldības policija 2017. gadā saistībā

ar "Dzīvnieku turēšanas un labturības izmantošanas un pārvadāšanas" noteikumu pārkāpumiem
sastādījusi 12 administratīvā pārkāpuma protokolus un izteikusi 9
aizrādījumus. Sadarbībā ar Jelgavas "Mazo dzīvnieku" patversmi
ir nodrošināta 37 klaiņojošu suņu
nogādāšana patversmē.

Informācija

2018. gadā darbību uzsākusi Olaines novada dzīvnieku
aizsardzības biedrība "Laimīgās astes", kuras viens no
galvenajiem mērķiem ir palīdzēt pamestiem, nelaimē
nonākušiem dzīvniekiem, iespēju robežās nodrošinot tiem
medicīnisko palīdzību, pagaidu mājas, barošanu, kā arī esošo
vai jauno saimnieku meklēšanu.
Biedrība aicina Olaines novada iedzīvotājus ziņot par nelaimē
nonākušajiem dzīvniekiem, nesterilizētajiem ielas kaķiem un
nesen piedzimušajiem kaķēniem, zvanot pa tālruni 26848729
vai sazinoties ar sociālā portāla "Facebook" palīdzību.
Informācija par biedrības darbību un veidiem, kā citi iedzīvotāji
var iesaistīties un palīdzēt biedrībai īstenot savus mērķus,
pieejama portālā "Facebook":
www.facebook.com/laimigas.astes.
Būsim atbildīgi par tiem, kurus pieradinām!
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Pasākumi Olaines novadā aprīlī
KAD

KAS

KUR
KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

06.04. plkst. 18.00

Deju studijas "Dance Art" koncerts

Jaunolaines Kultūras namā

07.04. plkst. 11.00

Jauno izpildītāju konkurss "Pavasara balsis" (biļešu cena – 2,00 EUR)

Olaines Kultūras namā

09.04. plkst. 19.00

Bulatam Okudžavam veltīts koncerts (biļešu cena – 4,00; 6,00 EUR)

Olaines Kultūras namā

13.04. plkst. 19.00

Slāvu kultūras nedēļai veltīts koncerts

Olaines Kultūras namā

14.04. plkst. 12.00

Senioru deju grupu sadejošanās svētki "Ak, pavasar, ak, pavasar, tu visiem
sirdis dullas dar!"

Jaunolaines Kultūras namā

14.04. plkst. 13.00

Slāvu kultūras nedēļas noslēguma koncerts

Olaines Kultūras namā

18.04. plkst. 18.00

Olaines Mūzikas un mākslas skolas koncerts

Jaunolaines Kultūras namā

21.04. plkst. 16.00

BDK "Pienenīte" 35 gadu jubilejas koncerts

Jaunolaines Kultūras namā

28.04. plkst. 17.00

Eksotisko deju kolektīvu koncerts

Olaines Kultūras namā

29.04. plkst. 13.00

Senioru diena

Jaunolaines Kultūras namā
IZSTĀDES

09.04. plkst. 16.00

Slāvu kultūras nedēļai veltītās rokdarbu izstādes atklāšana

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Izstāde apskatāma no 17.04.

Alevtīnas Mošenkovas ikonu izstāde "Mūžīgais Dieva gars ir ar mums"

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Izstāde apskatāma no 25.04.

Izstāde "Zudusī Latvija"

Jaunolaines Kultūras namā

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

Olaines novada čempionāts galda tenisā (6. posms)

Olaines Sporta namā

12.04.

Olaines izglītības iestāžu sporta spēles peldēšanā

Olaines peldbaseinā

14.04.

Olaines novada florbola turnīrs "3 pret 3"

Olaines Sporta namā

24.04.

Starpnovadu skolēnu sacensības vieglatlētikā

Olaines stadionā

IZGLĪTĪBA
23.04.–27.04.

Muzejpedagoģiskās nodarbības "Kas ir muzejs. Muzeja priekšmeta stāsts"
(iepriekšēja pieteikšanās līdz 20.04., 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!

LATVIJAS MEITEŅU TELPU FUTBOLA ČEMPIONĀTA U-12
GRUPAS ČEMPIONU TITULS OLAINIETĒM!
Par labāko Latvijas Meiteņu telpu futbola čempionāta U-12 vecuma grupas komandu kļuvusi
AFA "Olaine", kas 11. martā finālsacensībās Jaunolainē tika pie
trim kārotajām uzvarām.
U-12 vecuma grupā, kurā spēkojas 2006.–2007. gadā dzimušās futbolistes, pēc viena apļa
spēlēm divās apakšgrupās 1.–8.
vietu dalīja katras grupas četras
spēcīgākās vienības, pārējām cīnoties par 9.–14. pozīciju.
Ceturtdaļfināla spēlē AFA "Olaine" ar 3:1 pārspēja SK "Babīte" komandu. Pēc tam pusfinālā
AFA "Olaine" pārliecinoši ar
5:0 uzvarēja FS "Metta/OSC"

komandu, un finālā olainietes
ar 4:0 pārspēja Talsu un Brocēnu pārstāves. Par turnīra labāko
spēlētāju tika nosaukta Loreta

Auziņa (AFA "Olaine"), bet komandas individuāli labākās spēlētājas balvu saņēma AFA "Olaine" futboliste Krista Rūja.

OLAINES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS PŪTĒJU
ORĶESTRIS PIEDALĪSIES DZIESMU SVĒTKOS
Mūsu pūtēju orķestris ieguvis 3. vietu XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku
pūtēju orķestra koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skates II grūtības
pakāpes grupā un šovasar piedalīsies Dziesmu svētkos.

10. martā Ogres Kultūras centā norisinājās XXVI Vispārējo
latviešu dziesmu un XVI Deju
svētku pūtēju orķestra koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skate, kurā žūrija
noteica Latvijas pūtēju orķestru
gatavību piedalīties 2018. gada
jūlijā notiekošajos XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI
Deju svētkos.

8

Olaines Mūzikas un mākslas
skolas pūtēju orķestris skatē atskaņoja Zemgales novada programmu pūtēju orķestriem un
saņēma atzinīgu vērtējumu no
skates žūrijas, kuras sastāvā bija
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pūtēju orķestra diriģents un
mākslinieciskais vadītājs Guntis
Kumačevs, vairāku pūtēju orķestru diriģents un Jāņa Norviļa
Madonas Mūzikas skolas direktors Mārtiņš Bergs un Igaunijas
pūtēju orķestru diriģents Prīts

Sons (Priit Soon).
Notikums ir īpaši nozīmīgs skolas vēsturē, jo šī būs pirmā reize,
kad kāds no Olaines Mūzikas
un mākslas skolas kolektīviem
piedalīsies Vispārējos latviešu
dziesmu un deju svētkos.
Orķestra mūziķi un diriģente ir
gandarīti par sasniegto un turpinās iesākto nopietno darbu pie
gatavošanās XXVI Vispārējiem
latviešu dziesmu un XVI Deju
svētkiem.

Olaines novada pašvaldība ir iecerējusi vienistabas dzīvokļa
Zemgales ielā 2-38, Olainē, Olaines novadā, atsavināšanu – publiskā
izsolē. Jautājumu skatīs Olaines novada dome 28. marta sēdē.
Informācija būs pieejama 6. aprīlī Olaines novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Zemgales ielā 33, Olaines novada
pašvaldības interneta mājaslapā un izvietota pie pašvaldības
informācijas stenda.

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.

