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Attēlos: 
Latvijas Republikas 
neatkarības deklarācijas 
"Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu" 
pieņemšanas dienā pie 
Augstākās Padomes ēkas. 
Rīga, 1990. gada 4. maijs. 

Fotogrāfs U. Pāže. 
Latvijas Nacionālais arhīvs.

Latvijas valsts ir viena,  
bet katram no mums 

sajūta par Latviju ir citāda: 
viens to redz caur ģimenes un 
personīgo prizmu, kāds cits –  
caur uzņēmējdarbības un 
ekonomikas tabulu ailēm, vēl 
kādam valsts saistās ar savu 
ideju realizāciju, jauniem 
atklājumiem, sasniegumiem, 
dažreiz ar prieku, reizēm arī 
vilšanos un daudzām citām 
emocijām un sajūtām.

Šogad 4. maijā apritēs 
trīsdesmit gadi kopš 
deklarācijas “Par 
Latvijas Republikas 
neatkarības 
atjaunošanu” 
pieņemšanas 
1990. gada 4. maijā. 

Šis datums ir Latvijas valstiskās 
neatkarības atjaunošanas 
procesa svarīgākais pagrieziena 
punkts – šī lēmuma vēsturiskā 
pieņemšana iezīmēja reālu 
valstiskās neatkarības atgūšanas 
sākumu. Lai Latvijas neatkarība 
varētu tikt atjaunota, savu sirds 
degsmi un idejas ieguldīja 
daudzi cilvēki, un mums ir 
svarīgi mūsdienās šo mirkli 
atcerēties, novērtēt un sajust 
kopības sajūtu ne tikai par 
pagātni, bet arī nākotni.

Ārkārtējās situācijas dēļ 
šogad svētki ir atšķirīgi, mēs 
netiksimies klātienē publiskos 
pasākumos un nesvinēsim plašā 
līdzcilvēku lokā, bet mums ir 
iespēja pašiem mājās radīt īpašu 
svētku noskaņu – pārrunāt 
svarīgākos notikumus, katram 
savā sirdī pieminēt Latviju, 
izveidot savus īpašos sveicienus 
4. maija svētkos, izmantot 
laiku, lai izzinātu atmodas laika 
notikumus, kā arī šajās dienās 
domāt par nākotni un tām 
vērtībām, kādas pārstāvam 
paši un kādas mācām saviem 
bērniem, ģimenei, kolēģiem, 
līdzcilvēkiem. 
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Hokeja kluba "Olaine" treneris 
Mihails Botvins ir izveidojis 

komandu, kas pirmo reizi kopš 
Latvijas neatkarības atgūšanas 
sekmīgi piedalās hokeja čem-
pionātā bērniem (U9 vecuma 
grupā). Nākamajā sezonā tai va-
rētu piepulcēties vēl viena (U11) 
komanda. Olainē ir pieaugoša 
interese par hokeja treniņiem –  
lielā mērā to sekmē pašvaldības 
atbalsts, kas ļauj nodrošināt tre-
niņu iespējas bērniem par ļoti 
pievilcīgu cenu.

Kā sākāt nodarboties  
ar hokeju?
Nodarbojos kopš bērnības. Bija 
gana ar vienas NHL spēles vi-
deoieraksta noskatīšanos, lai 
būtu skaidrs, ka šis būs mans 
sporta veids. Piedāvājums tre-
nēties nāca no skolas. Vēlāk trīs 
gadus bija iespēja patrenēties 
arī Čeļabinskā. Jāsaka, hokejs 
tur ir ļoti attīstīts un ir lielā cieņā, 
gandrīz vai kā reliģija. Lieliska 
skola. Bet profesionālais hokejs 
man kā spēlētājam diemžēl no-
slēdzās līdz ar traumas gūšanu. 

Uz kādu laiku no hokeja attālinā-
jos – studēju ekonomiku, sāku 
strādāt loģistikas jomā. Ap 2011. 
gadu mani paziņas, kas spēlēja 
amatieru līmenī, piedāvāja uz-
spēlēt. Jau pirmajā spēlē bija jū-
tams, cik tomēr milzīga atšķirība 
ir amatieru līmenī un profesio-
nālajā. Piedāvāju puišiem viņus 
patrenēt, un tā pamazām sāka 
veidoties mana trenera karjera, 
lai gan sākumā tas bija brīvprātī-
gi, tikai kā izpalīdzēšana, nebija 
tādas domas, kas šis varētu kļūt 
par darbu. 

Kā nonācāt līdz trenēšanai 
profesionālā līmenī?
Sāku iedziļināties jautājumos 
par hokeja trenēšanu, studēju 
Krievijas, Slovākijas, Kanādas 
metodiskos materiālus un pa-
mazām atklāju, kāda ir hokeja 
pasaules struktūra, kā strādā šī 
sistēma. Piemēram, tā saucamie 
"sausie" treniņi bez ledus, kur 
var mācīties gan nūjas tehniku 
un metienus, gan pilnveidot 
koordinācijas prasmes, fizisko 
formu. Ļoti nozīmīgs posms, 
īpaši bērnu hokejā. Ar kolēģi 
atvērām hokeja treniņu centru 
"Metiens", kur pakāpeniski sa-
gatavojām bērnus treniņiem uz 
ledus. Jāņem vērā, ka ledus tre-

niņi ir dārgāki, un pirms neilga 
laika ledus vēl bija deficīts, jo 
nebija sabūvētas ledus halles. 
Trenēties gribētāju netrūka, bet 
bijām pārrēķinājušies ar telpu 

lielumu un konfigurāciju, tāpēc 
šis projekts sevi finansiāli ne-
spēja atpelnīt. Tomēr pieredze 
strādāt ar bērniem bija radusies, 
tur arī iepazinu treneri Vladimiru 
Ribņikovu, ar kuru kopā tagad 
strādājam hokeja klubā "Olaine". 

Kā sākāt veidot bērnu hokeja 
komandu Olainē?
2017. gadā mēs pirmo reizi uz-
runājām Olaines pašvaldību, jo 
zinājām, ka te ir interese par ho-
keja attīstīšanu. Labi saprotu to, 
ka sākotnēji bija zināma skepse 
par mūsu lielajiem plāniem un 
mērķiem, taču entuziasms mū-
sos bija liels un pašvaldība ļāva 

pamēģināt. Pamazām sākām 
veidot tā saucamo "piramīdu". 
Tas nozīmē, ka ir dažādu vecuma 
grupu komandas un sportisti iz-
aug no bērnu līdz jauniešu līme-
nim, un visās vecuma grupās ir 
adekvāts līmenis profesionālo 
iemaņu veidošanai. Protams, 
šādu struktūru nevar izveidot 
ātri, ir vajadzīgs gana liels bēr-
nu skaits, lai veidotos komandas 
dažādās vecuma grupās. Olainē 
interese par hokeju izrādījās lie-

la – pašā sākumā pieteicās ap 20 
bērnu, pēc gada bija ap 40, bet 
šobrīd trenējas jau vairāk nekā 
60 bērnu. Bērni trenējas trīs gru-
pās, ar viņiem strādā četri trene-

ri. Bez manis un V. Ribņikova pie 
mums strādā kādreizējais Lat-
vijas izlases un Rīgas "Dinamo" 
spēlētājs Viktors Bļinovs, vārt-
sargus trenē Aleksandrs Drēviņš.

Visi ir olainieši?
Lielākā daļa ir olainieši – no 60% 
līdz 80% atkarībā no vecuma 
grupas. Mums ir vienošanās ar 
pašvaldību, ka varam uzņemt 
arī bērnus no citām pilsētām. 
Nodarbības no rudens līdz pa-
vasarim notiek Olaines slidota-
vā un peldbaseina sporta zālē, 
bet nūjas tehniku trenējam 
Jaunolaines Sporta namā, kur 
ar pašvaldības atbalstu ir uzstā-
dīts inventārs metienu tehnikas 
pilnveidošanai. Siltajā laikā mek-
lējam iespējas trenēties ledus 
hallēs, piemēram, Mārupē vai 
Ozolniekos. Ceram, ka arī Olainē 
reiz taps ledus halle.

Kādi ir galvenie faktori, kas 
ir sekmējuši bērnu hokeja 
attīstību?
Lielākais pozitīvais faktors ir bi-
jis pašvaldības un sponsoru at-
balsts. Tas ļauj mums nodrošināt 
treniņus, kas bērna vecākiem 
izmaksā tikai 15 eiro mēnesī. Jo 
dārgi treniņi, ņemot vērā arī eki-
pējuma izmaksas, ir galvenais 
faktors, kas slāpē bērnu ienāk-
šanu hokejā. Vecāki to vienkārši 
nevar atļauties. Mūsu gadījumā 
ar šādu pašvaldības atbalstu, 
protams, interese ir pieaugoša, 
mums jau piecgadīgie bērni ir 
pieteikti treniņu rindā uz nāka-
mo sezonu. Otrs nozīmīgs fak-
tors, kas saistīts ar pirmo, – ja 
vecāks no savas kabatas maksā 
lielu naudu par sava bērna tre-
niņiem, viņš bieži vien uzskata, 
ka pērk pakalpojumu. Un rodas 
jautājumi – kāpēc mans puika 

spēlē tik maz, bet tas otrs spēlē 
vairāk, jo mēs taču maksājam 
vienādi. Bet šis ir sports! Te ir 
konkurence, te jāstrādā, jābūt 
motivētam un disciplinētam. Tā 

nav tikai forša laika pavadīšana, 
un te nepārdod gatavus spēlē-
tājus. Kad maksājums no vecā-
ku puses ir salīdzinoši neliels, 
mums ir vieglāk strādāt, jo atkrīt 
šāda veida jautājumi. 

No kāda vecuma bērns var 
sākt trenēties?
Sākam strādāt ar piecgadīga-
jiem, pamazām radot izpratni 
par to, ko nozīmē spēlēt koman-
dā, ko nozīmē disciplīna, klau-
sīt trenerim un tamlīdzīgi. Šajā 
vecumā pamatā ir tā saucamie 
"sausie" treniņi, kur sagatavo-
jam bērnus iziešanai uz ledus. 
Bērni šādā vecumā tomēr vēl 
ir emocionāli ļoti ievainojami – 
piemēram, viens sāpīgs kritiens 
uz ledus var pielikt punktu ho-
keja treniņiem vispār. Protams, 
vēlāk kritieni būs un tam būs 
jātiek pāri, taču šajā – piecu sešu 
gadu – vecumā labāk sagatavo-
šanos iesākt pakāpeniski, pie-
radinot bērnu, nevis nošokējot 
viņu.

Kad uzsākāt dalību 
sacensībās?
Pirmās sacensības notika 2018. 
gada Lieldienās Klaipēdā. Lietu-
viešu komandu uzvarējām, bet 
Latvijas komandām zaudējām, 
jo viņiem jau bija liela sacensī-
bu pieredze. Dalība sacensībās 
ir milzīgs motivators attīstībai. 
Latvijā ir diezgan daudz bērnu 
komandu – U9 līmenī ir gan-
drīz 30 komandas. Notiek īsts 
čempionāts ar tiesnešiem, uz-
varētājiem, sudraba un bronzas 
medaļu ieguvējiem. Viss ir kā 
lielajā hokejā, tikai mazie bērni 

spēlē uz laukuma, kas ir puse no 
tradicionālā laukuma, ir mazāka 
un vieglāka ripa un mazāki vār-
ti. Olaines komanda šogad U9 
līmenī ir augstajā 6. vietā (Lat-
vijas Bērnu un jaunatnes čem-
pionāta B grupā). Diemžēl vīrusa 
dēļ čempionāts šogad nevarēja 
notikt līdz galam, arī mums vēl 
bija paredzētas divas spēles, va-
rējām pakāpties uz 5. vietu. Sā-
kumam tas ir ļoti labs rezultāts. 
Vērtīga pieredze, kas parāda gan 
darba augļus, gan arī to, kas vēl 
jāpilnveido treniņos. Nākamajā 
sezonā Olaines komandai būs 
jāstartē U11 līmenī – tad spēles 
jau notiek uz lielā laukuma ar pa-
rasto ripu un lielajiem vārtiem. 
Daudz lielāka loma ir domāša-
nai uz laukuma, spējai pieņemt 
lēmumus saspringtos apstākļos. 
Ļoti žēl, ka pandēmijas dēļ ne-
varējām aprīlī bērnus aizvest uz 
plānoto turnīru Rīhimaki (Somi-
jā), kas būtu labs sagatavošanās 
posms čempionātam.

Ko iesakāt vecākiem, kuri 
domā par iespēju laist bērnu 
hokejā?
Pašā sākumā nekāda īpaša saga-
tavošanās nav nepieciešama –  
svarīgi, lai bērns būtu daudz-
maz fiziski attīstīts. Bērnam 
jāiet ārā un jākustas, jāvingro, 
nevajadzētu visu brīvo laiku pa-
vadīt pie planšetes. Jāiedrošina 
bērns pamēģināt patrenēties ar 
komandu bez slidām "sausajā" 
nodarbībā. Pēc tam būs iespēja 
pievienoties ledus nodarbībām 
un paspēlēt hokeju. No ekipē-
juma izmaksām nav jābaidās, jo 
sākumā ir iespēja izmantot klu-
ba ekipējumu, lai pārliecinātos, 
vai par hokeju ir interese. Jāsa-
gatavojas disciplīnai, jo trenerim 
ir jāklausa. Tā pamazām veido-
jas atbildīga attieksme un cie-
ņa pret treneri, pret komandas 
biedriem, pret pretinieku un arī 
pašam pret sevi. Šāda attieksme 
un pašdisciplīna ir lielisks palīgs 
jebkādā dzīves jomā, arī ārpus 
sporta. Tāpēc varu droši teikt, ka 
komandas sports veido ne tikai 
sportistus, bet arī atbildīgus cil-
vēkus. 

Klubu atbalsta: 
Olaines novada pašvaldība, 
Olaines ķīmiska rūpnīca 
"Biolars", farmācijas uzņēmums 
AS "Olainfarm" un lidošanas 
skola "Airtraining Group".

Komandas
sports veido 
ne tikai 
sportistus, bet 
arī atbildīgus 
cilvēkus

Intervija: atmiņas, vēsture, aktualitātes

Hokejs kā atbildīga un cieņpilna cilvēka pamats
Pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības atgūšanas Olaines hokeja komanda piedalās valsts čempionātā 

bērniem. Par ceļu līdz čempionātam un iecerēm stāsta hokeja treneris Mihails Botvins.

OLAINES NOVA
D

A 
IEDZĪVOTĀJU STĀ

STI
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Pirmā hokeja komanda – 
saimniecības "Olaine" komanda 
Igora Polančuka vadībā – tika 
izveidota 1969. gadā Jaunolainē 
un aizvadīja spēles Rīgas rajona 
čempionātā.

2

Pirmais hokeja laukums tapa 
1977. gadā ar Olaines vietējo 
uzņēmumu atbalstu Jurija 
Butakova vadībā. Tas atradās 
blakus pašreizējam Olaines  
2. vidusskolas stadionam. 
Olaines hokeja komanda 
"Biolar" te aizvadīja spēles 
sporta biedrības "Vārpa" 
republikas hokeja čempionātā. 
Piedaloties biedrības "Vārpa" 
republikas hokeja čempionātā, 
komanda "Biolar" trīs reizes 
(1983./1984., 1984./1985. un 
1985./1986. gada sezonā) 
izcīnīja pirmo vietu.

3

Pēc 1985./1986. gada sezonas 
beigām no hokeja komandas 
"Biolar" kodola tika izveidota 
komanda "Laima", kas spēlēja 
Rīgas hokeja čempionātā,  
1987. gadā izcīnot otro vietu.

4

Bērnu hokejs – līdz ar "Biolar" 
pieaugušo komandas izveidi 
tika nodibināta arī Olaines 
bērnu hokeja komanda, kas 
jau 1977./1978. gada sezonā 
hokeja turnīra "Zelta ripa" 
Rīgas rajona finālturnīrā 
Vangažos izcīnīja vēsturisku 
pirmo vietu. Komanda ieguva 
tiesības piedalīties republikas 
finālturnīrā par tiesībām 
pārstāvēt Latviju vissavienības 
"Zelta ripas" finālturnīrā. 
Komandas sastāvā pamatā 
bija olainieši – Guntis Kārkliņš, 
Armands Znotiņš, Arnis 
Bernovskis, Juris Krūmiņš u. c. 
Komandas treneris bija Nikolajs 
Bižāns.

5

1972. gadā olainieši Nikolajs 
Bižāns un Gunārs Logins 
Rīgas "Dinamo" junioru 
komandas sastāvā ieguva PSRS 
čempionāta sudraba medaļas, 
bet 1984. gadā Guntis Kārkliņš 
ieguva 4. vietu.

6

Atjaunotā Olaines hokeja komanda. 2001./2002. gada sezonā 
Olaines komanda "HK 23 km" izcīnīja pirmo vietu Jelgavas atklātajā 
čempionātā hokejā, bet 2006./2007. gada sezonā "HK Olaine" 
izcīnīja trešo vietu Zemgales amatieru hokeja līgā.

7

Olaines slidotava tika atklāta 2004. gadā, kopš 2011. gada 
slidotavā tiek organizēts ikgadējs hokeja turnīrs "Olaines Sporta 
centra kauss".

Atmiņas, vēsture, aktualitātes

Hokeja attīstība Olaines novadā: 
nozīmīgākie fakti un notikumi

 Olainieši Latvijas un pasaules hokejā

Latvijas hokeja sporta skolās ir trenējušies un vēlāk dažādās 
līgās spēlējuši vairāki olainieši. 

•	 Guntis Kārkliņš kā pamatvārtsargs ir aizvadījis četras 
sezonas Iževskas "Ižstaļ" komandā un vienu no tām –  
PSRS augstākajā līgā.

•	 Valentīns Feoktistovs ir pārstāvējis Latviju gan U18 
izlasē, gan 2004. gadā U20 izlases rindās, pirmo reizi šīs 
vecuma komandas vēsturē izcīnīja tiesības spēlēt pasaules 
čempionāta elites grupā, kā arī ir pārstāvējis Latviju virslīgas 
klubu izlasē un joprojām spēlē Latvijas hokeja virslīgā.

•	 Gints Ritums "Latvijas bērza" komandas sastāvā vairākas 
sezonas ir spēlējis PSRS pēc spēka otrajā un trešajā līgā. 

•	 Rustams Begovs ir spēlējis gan atjaunotajā Rīgas "Dinamo" 
komandā, gan Krievijas pēc spēka otrajā līgā, gan turpina 
spēlēt Latvijas virslīgā.

•	 Juris Krūmiņš ir spēlējis gan PSRS, gan Vācijas hokeja līgās. 

Pateicamies hokeja entuziastam Mārtiņam Platkājam par Olaines hokeja vēstures dokumentēšanu un iespēju publicēt šo informāciju!

"Zobenu deja" pēc uzvaras vārtu guvuma (J. Butakovs,  
pēc G. Rituma piespēles), kas nodrošināja komandai "Biolar" 
čempionu titulu.

1968. gads. No kreisās: G. Logins, S. Smirnovs, I. Polančuks,  
A. Popmans, A. Popmans un N. Bižāns.

2004. gads. Otrajā rindā no kreisās: A. Antoņēvičs, A. Bergs, M. Grasis, 
R. Ieviņš, J. Kalniņš, M. Cēbers; pirmajā no kreisās: V. Plešs, G. Serga,  
V. Kačānovs, N. Matutis, A. Lubgāns, R. Balodis, V. Saldatkins.

1984. gads. Otrajā rindā no kreisās: S. Smirnovs, G. Ritums, 
A. Antonovs, N. Bižāns, G. Šerstņovs; pirmajā no labās: V. Iļjins, 
A. Znotiņš, J. Butakovs, A. Ščebrenko, I. Polančuks.

2019. gads. Trīskārtējie Olaines Sporta centra kausa ieguvēji HK 
"Pipari". Otrajā rindā no kreisās: J. Švarcs, K. Golmeistars, A. Vaskovs, 
T. Ritums, R. Mezītis, R. Pozņaks, K. Kruskops, E. Čušs; pirmajā no 
kreisās: K. Bukšs, E. Romanovičs, R. Putniņš, Ģ. Šāvējs, E. Trankalis. 
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Aktuāli, informācija

•	 Sakarā	ar	Latvijā	izsludināto	
ārkārtējo situāciju ir pieņemts 
lēmums publiskos sporta un 
kultūrizglītojošos pasākumus 
Olaines novadā neorganizēt līdz 
30. jūnijam.

•	 Saskaņā	ar	Latvijas	
Republikas Uzņēmumu reģistra 
datiem 2020. gada janvārī–aprīlī 
Olaines novadā reģistrēti  
30 jauni uzņēmumi.

•	 Latvijas	Investīciju	
un attīstības aģentūras 
Jūrmalas Biznesa inkubatorā 
pavasara konkursā dalība 
pirmsinkubācijas programmā 
apstiprināta divām Olaines 
novada iedzīvotājām un 
inkubācijas programmā 
uzņemts viens uzņēmums. 
Dalību inkubācijas programmā 
turpina SIA “Smalkais muslis” 
un SIA “EOF Consulting”.  
Biznesa inkubatoru mērķis ir 
atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu 
un konkurētspējīgu 
komersantu izveidi un 
attīstību Latvijas reģionos, 
nodrošinot fiziskām personām 
(biznesa ideju autoriem), 
kuri veic vai gatavojas veikt 
saimniecisko darbību, sīkiem 
(mikro), maziem un vidējiem 
komersantiem uzņēmējdarbībai 
nepieciešamās konsultācijas, 
apmācības un pasākumus par 
vispārīgiem uzņēmējdarbības 
jautājumiem, mentoru 
atbalstu, vidi (telpas) un grantu 
(līdzfinansējumu) komersantu 
darbības izmaksām.

•	 Olaines	novada	uzņēmums	
SIA “Dinair Filton”, reaģējot 
uz valstī noteikto ārkārtas 
situāciju,  sācis ražot mutes un 
deguna maskas, kuras nēsājot 
var izvairīties no inficēšanās 
ar slimībām, kas galvenokārt 
tiek pārnēsātas pilienu veidā, 
piemēram, personai skaļi 
runājot, kliedzot vai klepojot 
divu metru attālumā no citas 
personas. Šādas maskas var arī 
novērst iespējamu inficēšanos, 
nejauši pieskaroties mutei vai 
degunam ar netīrām rokām.

•	 Uzsākti	Olaines	upes	
tīrīšanas darbi posmā no 
Jaunolaines (tā saucamajiem 
Lubaušiem) līdz A5 Rīgas 
apvedceļam. Darbus organizē 
valsts SIA “Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi”.

•	 17.	aprīlī	tiešsaistē	oficiāli	
tika paziņoti skates "Gada 

labākā būve Latvijā 2019" 
rezultāti. Olaines Vēstures 
un mākslas muzejs ieguva 
Atzinību nominācijā 
“Pārbūve”! Būvniecības skate 
"Gada labākā būve Latvijā" 
notiek jau 22. reizi,  
un tās mērķis ir veicināt 
būvniecības procesa kvalitāti, 
nosakot un popularizējot 
labākās būves un labās prakses 
piemērus būvniecības procesā 
Latvijā un ārzemēs, veicināt 
profesionālo izaugsmi un darba 
kvalitāti nozarē, izteikt atzinību 
un motivēt nozares pārstāvjus 
profesionāliem izaicinājumiem, 
akcentējot būvniecības procesa 
gala rezultātu – būvi.

•	 VAS	“Latvijas	Valsts	ceļi”	
ir uzsākusi Jelgavas šosejas 
(A8) segas pārbūvi posmā no 
Jaunolaines līdz tiltam pār Misu 
(līdz Dalbei; 19,20.–29,95. km) 
kreisajā brauktuvē (virziens no 

Jelgavas uz Rīgu). No 28. aprīļa 
Jelgavas šosejas posmā no 
tilta pār Misu līdz Jaunolainei 
(19,20.–29,95. km)  
ir slēgta brauktuve virzienā 
no Jelgavas uz Rīgu. 
Satiksme abos virzienos tiek 
organizēta pa otru brauktuvi, 
pa vienai joslai katrā virzienā, 
ātruma ierobežojums posmā 
ir 70 km/h. Paredzams, ka 
satiksme pa vienu brauktuvi 
remontposmā notiks līdz pat 
būvdarbu sezonas beigām. Tiek 
saglabāta piekļuve īpašumiem 
un nobrauktuves uz esošajām 
apdzīvotajām vietām. Darbus 
plānots pabeigt nākamgad.

•	 Ņemot	vērā,	ka	uz	autoceļa	
A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas 
robeža (Meitene) notiek 
remontdarbi, uz nenoteiktu 
laiku iespējama reisu kavēšanās 
vairākos maršrutos.
Pa konkrēto autoceļu kursē 

šādu maršrutu autobusi: 
Nr. 7017 Rīga–Jelgava, Nr. 7256 
Rīga–Auce–Priedula–Ezere–
Saldus, Nr. 7371 Rīga–Jelgava–
Ukri–Kroņauce–Dobele, Nr.7376 
Rīga–Jelgava–Dobele, Nr. 7377 
Rīga–Jelgava–Jaunbērze–
Dobele, Nr. 7928 Rīga–Jelgava–
Dobele–Saldus–Liepāja,  
Nr. 7931 Rīga–Jelgava–Dobele–
Saldus, Nr. 7933 Rīga–Auce,  
Nr. 7482 Rīga–Garoza–
Mežotnes skola–Mežotne–
Bauska, Nr. 5034 Rīga–Olaine. 

Autotransporta direkcija 
aicina iedzīvotājus izmantot 
sabiedriskā transporta 
pakalpojumus un paņemt 
biļeti par savu braucienu, 
atgādinot, ka statistiku par 
reisa pieprasījumu veido 
pasažieriem izsniegtais biļešu 
skaits. Par konstatētiem biļešu 
tirdzniecības pārkāpumiem 
pasažieri var ziņot kontrolieriem 
jebkurā diennakts laikā, sūtot 
īsziņu vai zvanot pa tālruni 
27776621.

•	 Tuvojas	noslēgumam	
velotrases izbūves darbi 
Olainē, Zeiferta ielā 10A. Ir 
izbūvēti dažāda augstuma 
tramplīni, virāžas un  rampas, 
kas būs piemērotas braukšanai 
gan ar velosipēdiem, gan ar 
skrejriteņiem un skrituļslidām, 
gan ar skeitborda dēļiem. 
Paredzams, ka darbi tiks 
pabeigti līdz 2020. gada  
31. maijam.

•	 Pabeigti	telpu	atjaunošanas	
darbi Zemgales ielā 33, Olainē 
(1. stāvā, bijušajās Olaines 
Vēstures un mākslas muzeja 
telpās). Šajās telpās turpmāk 
pakalpojumus sniegs Sociālā 
dienesta darbinieki.

•	 Turpinās	ūdenssaimniecības	
projekta Jaunolainē (Lubaušos) 
realizācija, būvniecības darbus 
plānots pabeigt līdz 2020. gada 
beigām.

•	 Turpinās	Rūpnīcu	ielas	
Olaines pilsētā rekonstrukcija.

•	 Turpinās	Sociālā	aprūpes	
centra (pansionāta) Zeiferta  
ielā 8, Olainē, ēkas renovācija.

•	 Sausuma	perioda	laikā	
Olaines novada kapu akās trūkst 
ūdens. Dodoties uz kapiem, 
aicina iedzīvotājus ūdeni ņemt 
līdzi.

•	 Rīgas	Reģionālā	
virsmežniecība informē, ka 
Valsts meža dienests ar  
2020. gada 24. aprīli nosaka 
meža ugunsnedrošā laika 
posma sākumu visā valsts 
teritorijā. Meža degšanas 
gadījumā lūdzam zvanīt Rīgas 
Reģionālās virsmežniecības 
operatīvajam dežurantam 
pa tālr. 20290468 vai meža 
uguns apsardzības inženierim 
pa tālr. 29358889, vai Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam pa tālr. 112. 

Ņemot	 vērā	 dabasgāzes	 un	 ie-
pirktās siltumenerģijas cenas 
izmaiņas, AS "Olaines ūdens un 
siltums" Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanas komisijai (SPRK) 
ir sagatavojusi un iesniegusi 
jaunu siltumenerģijas apgādes 
pakalpojuma tarifa aprēķinu. 
Jaunais tarifs ir 43,48 eiro/MWh, 
kas ir par 8,9% mazāks nekā 
iepriekš apstiprinātais, un tas 
būs spēkā no 2020. gada 1. jū-
nija.
Ieviest izmaiņas tarifā bija ie-
spējams, jo SPRK ir piešķīrusi 
AS "Olaines ūdens un siltums" 
atļauju pašai noteikt siltumener-
ģijas apgādes pakalpojuma ta-
rifus kurināmās (dabasgāze) un 
iepirktās siltumenerģijas cenu 
izmaiņu gadījumā. Tas nozīmē: 

ja dabasgāzes vai iepirktās siltu-
menerģijas cena būs zemāka par 
tarifā iekļauto, uzņēmumam pie 
nemainīga kurināmā patēriņa 
apjoma un iepirktās siltumener-
ģijas apjoma ir pienākums no-
teikt zemāku tarifu.
Atļaujas piešķiršana nozīmē, ka 
AS "Olaines ūdens un siltums" 
ir tiesības izvēlēties – vai un kad 
atļauju izmantot. Papildus tam 
šis lēmums uzliek pienākumu 
uzņēmumam iesniegt informā-
ciju SPRK par jauniem kurināmā 
piegādes līgumiem un kurināmā 
cenas izmaiņām.

Ar siltumenerģijas tarifiem citās 
Latvijas pilsētās var iepazīties 
SPRK tīmekļvietnē publicētajā 
interaktīvajā kartē. 

Ziņas īsumā

Siltumenerģijas tarifs uzņēmuma 
"Olaines ūdens un siltums" 

apsaimniekotajās mājās Olaines pilsētā  
no jūnija samazināsies par 8,9%
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Olaines novada pašvaldības rīkotas

izsoles
Dārzkopības sabiedrībā "Bērziņi" Nr. 9, 
Rājumos, Olaines pagastā, Olaines novadā. Zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8080 015 0143, 0,0585 ha platībā (kadastra numurs 8080 015 0143). 
Izsoles sākumcena – 1800,00 eiro. Izsoles solis – 100,00 eiro. Drošības nauda –  
180,00 eiro. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.  
Izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 
2020. gada 4. jūnijā plkst. 12.00. Izsole notiks 2020. gada 9. jūnijā plkst. 10.30 
Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines novadā.

Dārzkopības sabiedrībā "Bērziņi" Nr. 153, Rājumos, Olaines pagastā, Olaines 
novadā. Zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 015 0241, 0,0592 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 015 0241). Izsoles sākumcena – 1800,00 eiro. Izsoles 
solis – 100,00 eiro. Drošības nauda – 180,00 eiro. Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Samaksas kārtība – viena mēneša 
laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro.  
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 4. jūnijā plkst. 12.00.  
Izsole notiks 2020. gada 9. jūnijā plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības telpās, 
2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

Dārzkopības sabiedrībā "Plakanciema egles" Nr. 66, Vaivados, Olaines 
pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 016 0675, 0,0596 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 016 0675). Izsoles sākumcena – 2000,00 eiro. Izsoles 
solis – 100,00 eiro. Drošības nauda – 200,00 eiro. Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Samaksas kārtība – viena mēneša 
laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro.  
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 4. jūnijā plkst. 12.00.  
Izsole notiks 2020. gada 9. jūnijā plkst. 11.30 Olaines novada pašvaldības telpās, 
2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

Dzīvoklis Rīgas ielā 8-7, Olainē, Olaines novadā (kadastra numurs  
8009 900 4390, sastāvs: 48,20 kv. m, kopīpašuma domājamās daļas no būves 
(kadastra apzīmējums 80090031401001) – 4820/70120). Izsoles sākumcena – 
9600,00 eiro. Izsoles solis – 200,00 eiro. Drošības nauda – 960,00 eiro.  
Izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā 
no izsoles dienas. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada  
4. jūnijā plkst. 12.00. Izsole notiks 2020. gada 9. jūnijā plkst. 12.00  
Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33,  
Olainē, Olaines novadā.

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

Aktuāli, informācija

Ārkārtējās situācijas dēļ Jaunolaines 
Pasta nodaļas teritorijas iedzīvotā-

jiem pasta pakalpojumi patlaban tiek 
nodrošināti klienta dzīvesvietā pēc pie-
prasījuma, iepriekš piesakot pa tālruni 
23282043. Pasta pakalpojumi ērti pieeja-
mi arī Olaines Pasta nodaļā Zeiferta ielā 
13a.
Olaines Pasta nodaļas darbalaiks:
pirmdienās plkst. 7.00–18.00;
otrdienās plkst. 7.00–18.00;
trešdienās plkst. 7.00–19.00;
ceturtdienās plkst. 7.00–18.00;
piektdienās plkst. 7.00–18.00.

Pēc ārkārtējās situācijas beigām pasta pa-
kalpojumus visam Olaines novadam, tajā 
skaitā Olaines pilsētai un Olaines pagas-

tam, turpinās nodrošināt Olaines Pasta 
nodaļa, bet Jaunolainē pasta pakalpoju-
mi būs pieejami pēc pieprasījuma, piesa-
kot pakalpojumu saņemšanu dzīvesvietā. 
Šāds pakalpojumu sniegšanas risinājums 
ir īpaši ērts un draudzīgs senioriem, kam 
ir grūtības nokļūt līdz pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietai vai kuriem jārēķinās ar 
noteiktiem transportlīdzekļu maršrutiem 
un kursēšanas laikiem. Pastnieks pakal-
pojumus dzīvesvietā sniedz pēc abpu-
sējas vienošanās klientam izdevīgākajā 
laikā. 

Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina 
visus universālā pasta pakalpojumus un 
citus pakalpojumus, kas pieejami pasta 
nodaļās: vēstuļu korespondences – pa-

stkaršu, vēstuļu, sīkpaku – un paku no-
sūtīšanu un saņemšanu, pastmarku un 
aplokšņu iegādi, preses izdevumu abo-
nēšanu, naudas pārvedumu un pensijas 
saņemšanu, komunālo un citu rēķinu ap-
maksu, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas 
(PNS) kontā u. c. Ar pastnieka starpniecī-
bu iespējams saņemt arī skaidras naudas 
izmaksu no PNS konta. Ar Jaunolaines 
teritoriju apkalpojošo pastnieku ie-
spējams sazināties, zvanot pa tālruni 
23282043, savukārt izmaksas no PNS 
konta jāpiesaka Latvijas Pasta Klientu 
centrā pa tālruni 67008001 vai 27008001.

Universālais pasta pakalpojums – vēstuļu 
korespondences un pasta paku sūtījumu 
saņemšana un nosūtīšana – klienta dzī-

vesvietā maksā tikpat, cik pasta pakal-
pojumu sniegšanas vietās, bez papildu 
komisijas maksas. Savukārt attiecībā uz 
citiem pakalpojumiem, piemēram, rēķi-
nu apmaksu, komercpreču iegādi, skaid-
ras naudas iemaksām un izmaksām no 
PNS, piemērojama noteikta pakalpojumu 
maksa.
 
Pasta pakalpojumu saņemšana iedzī-
votāju dzīvesvietā ir ērta un izdevīga, jo 
klientam nav jātērē papildu līdzekļi, lai 
nokļūtu pasta nodaļā ar sabiedrisko vai 
privāto transportlīdzekli, kas izlīdzina arī 
citu pakalpojumu saņemšanas maksu 
dzīvesvietā. Turklāt klientam tieši sev ērtā 
laikā iespējams rezervēt gan nepiecieša-
mo pakalpojumu, gan preci.  

Par pasta pakalpojumiem Jaunolainē un Olaines pagastā

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumi ārkārtējās 

situācijas laikā

Atgādinām, ka 2020. gada 25. martā 
iedzīvotāju un uzņēmēju atbalstam 

Olaines novada domes sēdē pieņemts 
lēmums maksimāli atbalstīt nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājus 
ārkārtas situācijas laikā un noteikt 
atvieglojumus. 

1. Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājuma termiņš – 2020. gada 
15. novembris.

2. Piemērots nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojums Olaines novada 
administratīvajā teritorijā esošajiem 
nekustamā īpašuma nodokļa objektiem 
par 2020. gadu:

2.1. fiziskai personai:
2.1.1. par dzīvojamo māju, dzīvokļiem 
(t. sk. telpu grupām ar piekrītošām 
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas) un zemi:
 2.1.1.1. ja tajā ir deklarēta dzīvesvieta 

īpašniekam uz 2020. gada 1. maiju 
(nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājam) – 50% apmērā;

 2.1.1.2.  ja tajā nav deklarēta 
dzīvesvieta īpašniekam uz 
2020. gada 1. maiju (nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājam) – 25% 
apmērā;

2.2. par zemi – 25% apmērā;

2.3. juridiskai personai:
2.3.1. par ēkām – 50% apmērā;
2.3.2. par zemi – 50% apmērā
(izņemot tos nodokļu maksātājus, 
kuriem atvieglojumi piešķirti 2020. gadā 
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN10/2016 "Par nekustamā īpašuma 
nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtību 
Olaines novadā"). 

Piešķirtie NĪN atvieglojumi tiks 
piemēroti automātiski – bez nodokļa 
maksātāja iesnieguma. Lai tas varētu 
notikt, pēc 2020. gada 1. maija (kad būs 
ziņas par fizisko personu deklarētajām 
dzīvesvietām) datu uzturētājam jāveic 
apjomīgas tehniskās izmaiņas NĪN 
administrēšanas programmā. 

Plānojam, ka, sākot ar 2020. gada 
1. jūliju, NĪN pārrēķins būs redzams 
www.latvija.lv vai katras personas 
bankas e-pakalpojumos vai arī par to 
varēs uzzināt, zvanot uz Olaines novada 
pašvaldību pa tālr. 67146051, 67146058 
vai 20365122. 

Ja fiziska vai juridiska persona šogad jau 
ir veikusi NĪN samaksu, tad pārmaksa, 
kura veidojas pēc atvieglojumu 
piešķiršanas, tiks novirzīta (ieskaitīta) 
nākamā perioda, t. i., 2021. gada, NĪN 
summas segšanai vai arī pēc nodokļa 
maksātāja rakstiska iesnieguma 
(norādīti nodokļa maksātāja personas 
dati, kontaktinformācija, bankas konta 
numurs) tiks atmaksāta atbilstoši likumā 
"Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā 
kārtībā. Iesniegums jāraksta tikai 
gadījumā, ja vēlaties nodokļa pārmaksu 
saņemt atpakaļ savā bankas kontā, nevis 
novirzīt nākamā perioda NĪN segšanai. 

Vēršam uzmanību!
Saskaņā ar likuma "Par nekustamā 
īpašuma nodokli" 3. panta (31) daļu 
minimālais nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājums katram nodokļa 
maksātājam katrā pašvaldībā ir 7 eiro, 
arī gadījumos, kad nodokļa maksātāja 
nekustamā īpašuma nodokļa objektiem 
ir piemēroti nodokļa atvieglojumi un 
pēc to piemērošanas par taksācijas gadu 
aprēķinātais kopējais nodoklis attiecīgajā 
pašvaldībā ir mazāks par 7 eiro. 

https://www.olaine.lv/uploads/regulations/files/SN10_2016.pdf
https://www.olaine.lv/uploads/regulations/files/SN10_2016.pdf
https://www.olaine.lv/uploads/regulations/files/SN10_2016.pdf
https://www.olaine.lv/uploads/regulations/files/SN10_2016.pdf
https://www.olaine.lv/uploads/regulations/files/SN10_2016.pdf
http://www.latvija.lv/
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Līdz ar jaunā izglītības modeļa ievieša-
nu no 2020. gada 1. septembra būtis-

kas izmaiņas mācību procesā būs 10. kla-
šu skolēniem. 
Jaunais vidējās izglītības standarts dod 
iespēju katrai vidusskolai veidot savas 
skolas vidējās izglītības programmu ar 
dažādu virzienu piedāvājumu – katrs sko-
lēns varēs padziļināti apgūt mācību vielu 
tajās jomās, kuras jaunieti vairāk intere-
sē un kurās viņš vēlas turpināt izglītību 
augstskolā. 

Vispārējās vidējās izglītības iegūšanas no-
sacījumi paredz, ka skolēns:
•	 apgūst	pamatkursus	septiņās	

mācību jomās – valodu, sociālajā un 
pilsoniskajā, kultūras izpratnes un 
pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, 
matemātikas, tehnoloģiju, veselības, 
drošības un fiziskās aktivitātes mācību 
jomā; 

•	 apgūst	trīs	padziļinātos	kursus	
un saistībā ar vienu no tiem veic 
patstāvīgu pētniecības, jaunrades vai 
sabiedrisko darbu.

Mācību satura apguve plānota trīs līme-
ņos – vispārīgajā, optimālajā un augstā-
kajā. Vidusskolas posmā skolēni mācību 
saturu apgūst saskaņā ar jomās plānota-
jiem rezultātiem kursu veidā – pamata, 
padziļinātos un specializētos kursos. 

Pamatkurss sniegs zināšanas, izpratni 
un prasmes vispārīgajā vai optimālajā 
mācību satura apguves līmenī. To apgūs 
ikviens jaunietis vispārējās vidējās izglītī-
bas programmās.
Padziļinātais kurss sniegs zināšanas, iz-
pratni un prasmes augstākajā mācību sa-
tura apguves līmenī. Lai mācītos padziļi-
nāto kursu, skolēniem jāapgūst optimālā 
līmeņa pamatkurss.
Savukārt specializētais kurss sniegs speci-
fiskas zināšanas, izpratni un prasmes jeb-
kurā mācību satura apguves līmenī.

Kas sagaida skolēnu?
Reģistrējoties mācībām 10. klasē, skolē-
nam būs jāizvēlas viens no skolas vispārē-
jās vidējās izglītības programmas piedā-
vātajiem virzieniem jeb izvēļu grozs. 
Absolvējot vidusskolu, skolēnam būs jā-
kārto šādi valsts pārbaudes darbi:
•	 latviešu	valodā	 

(vismaz optimālajā līmenī);
•	 svešvalodā	(angļu,	vācu	vai	franču	

valodā vismaz optimālajā līmenī);
•	 matemātikā	(vismaz	optimālajā	

līmenī);
•	 divos	no	padziļinātajiem	kursiem	

(augstākajā līmenī). 

Bez piedāvātajām izglītības program-
mām Olaines 1. vidusskolas un Olaines  
2. vidusskolas 10.–12. klašu skolēniem būs 

Izglītība

Olaines novada vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
piedāvātie izglītības programmu virzieni vidusskolā 

no 2020./2021. mācību gada

Mācību virziens Pamatkursi Padziļinātie kursi Specializētie izvēles kursi

Tehnoloģiju un  
inženierzinātņu  
virziens

Latviešu valoda un literatūra,
angļu valoda, krievu vai vācu valoda,
sociālās zinības un vēsture,
kultūras pamati, programmēšana,
fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, 
matemātika, sports un veselība

Programmēšana,
matemātika,
fizika,
projekta darbs

Digitālais dizains,
uzņēmējdarbības pamati,
vizuāli plastiskā māksla,
tehniskā grafika

Medicīnas un  
vides zinātnes  
virziens

Latviešu valoda un literatūra,
angļu valoda, krievu vai vācu valoda,
sociālās zinības un vēsture,
kultūras pamati, programmēšana,
fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija,
matemātika, sports un veselība

Ķīmija, 
matemātika,
bioloģija,
projekta darbs

Digitālais dizains,
uzņēmējdarbības pamati,
vizuāli plastiskā māksla,
tehniskā grafika

Dizaina, interaktīvo 
mediju un kultūras 
virziens

Latviešu valoda un literatūra,
angļu valoda, krievu vai vācu valoda,
sociālās zinības un vēsture,
kultūra un māksla (vizuālā māksla),
dizains un tehnoloģijas, ģeogrāfija,
dabaszinības, matemātika,
sports un veselība

Vēsture,
dizains un tehnoloģijas,
kultūra un māksla,
projekta darbs

Spāņu valoda,
uzņēmējdarbības pamati,
publiskā uzstāšanās,
tehniskā grafika

Uzņēmējdarbības  
un sociālo zinātņu 
virziens

Latviešu valoda un literatūra,  
angļu valoda, krievu vai vācu valoda,
sociālās zinības un vēsture,
kultūra un māksla (vizuālā māksla),
dizains un tehnoloģijas, ģeogrāfija,
dabaszinības, matemātika,
sports un veselība

Sociālās zinātnes,
dizains un tehnoloģijas,
angļu valoda,
projekta darbs

Spāņu valoda,
uzņēmējdarbības pamati,
publiskā uzstāšanās,
tehniskā grafika

Mācību virziens Pamatkursi Padziļinātie kursi Specializētie izvēles kursi

Matemātikas 
virziens

Latviešu valoda un literatūra,
angļu valoda, franču vai vācu valoda,
sociālās zinības un vēsture,
kultūras pamati, fizika, ķīmija, bioloģija,
ģeogrāfija, matemātika, 
programmēšana, sports un veselība

Matemātika,
bioloģija,
angļu valoda,
projekta darbs

Kompleksie skaitļi,
publiskā uzstāšanās,
mazākumtautību (krievu)  
valoda un literatūra

Dabaszinātņu 
virziens

Latviešu valoda un literatūra,
angļu valoda, franču vai vācu valoda,
sociālās zinības un vēsture,
kultūras pamati, fizika, ķīmija, bioloģija,
ģeogrāfija, matemātika, 
programmēšana, sports un veselība

Matemātika, 
fizika,
ķīmija,
projekta darbs

Astronomija,
publiskā uzstāšanās,
mazākumtautību (krievu)  
valoda un literatūra

Olaines 1. vidusskola

Olaines 2. vidusskola
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iespēja pretendēt uz Olaines novada do-
mes ikmēneša stipendiju, piedalīties pro-
fesionālās pilnveides izglītības program-
mā "Panākumu universitāte", piedzīvot 
kultūras pasākumus programmā "Latvijas 
skolas soma", darboties dažādās interešu 
izglītības programmās, kā arī skolēnu par-
lamentā. 
Olaines 1. vidusskolā padziļināto un spe-
cializēto kursu apguves nodrošināšanā 
un skolēnu karjeras pilnveidē paredzēta 
sadarbība ar "Junior Achievement Latvia", 
Olaines novada uzņēmējdarbības atbal-
sta centru, astronomijas observatoriju 
"Starspace" un citiem sadarbības partne-
riem. 
Maija sākumā Olaines 1. vidusskolas  
9. kla  šu skolēniem būs iespēja piedalīties 
virtuālajā karjeras dienā, iepazīstot deta-
lizētu informāciju par vispārējās vidējās 
izglītības programmas virzieniem, kā arī 
dzirdēt profesionāļu pieredzes stāstus 
atbilstoši katram no skolas piedāvātajiem 
virzieniem. 
Savukārt vidusskolēniem Olaines 2. vi-

dusskolā (starptautiskā sertifikāta "Zaļais 
karogs" ieguvēja) būs iespēja aktīvi dar-
boties ekopadomē, kļūt par skolas un 
novada pētnieku, veicinot skolas muze-
ja attīstību, kā arī saņemt apbalvojumu 
"Gudrā pūce" par mācību sasniegumiem. 
Olaines novada pašvaldība turpinās at-
balstīt vidusskolēnu dalību starptautis-
kos projektos, piedāvās attīstīt prasmes 
projektu īstenošanā, iegūstot finansē-
jumu Olaines novada jauniešu projektu 
konkursā, kā arī vasaras mēnešos Olaines 
novada skolēni varēs iegūt pirmo darba 
pieredzi kādā no piedāvātajiem vasaras 
darbiem pašvaldības iestādēs. 

Jaunajā vidusskolas modelī skolēni varēs 
vairāk mācīties atbilstoši savām intere-
sēm un nākotnes plāniem. Aicinām 9. kla-
šu absolventus un viņu vecākus iepazīties 
ar Olaines novada vidusskolu piedāvāju-
mu!

Aicinām sekot līdzi aktuālajai  
informācijai skolu tīmekļvietnēs:
Olaines 1. vidusskola – www.o1vsk.lv;
Olaines 2. vidusskola –  
www.olaine2vsk.lv. 

Aktuāli, informācija

  Turpinājums no 6. lpp. 

Olaines Mūzikas un mākslas skolā 
šobrīd mācību process norit 

attālināti. Ceram, ka situācija uzlabosies 
un septembrī 2020./2021. mācību 
gadu sāksim jau normālā ikdienas 
režīmā. Šodienas situācija ir kardināli 
mainījusi ierasto darba ritmu, tādēļ esam 
spiesti pārplānot arī jaunu izglītojamo 
uzņemšanas pārbaudījumu laikus un 
datumus. 
Uzņemšanas pārbaudījumi Olaines 
Mūzikas un mākslas skolā notiks laika 
posmā no 2020. gada 24. līdz  
28. augustam. Konsultācijas ar 
pedagogiem tiks plānotas no šī gada 
12. līdz 21. augustam. Detalizēta 
informācija par konkrētiem uzņemšanas 
pārbaudījumu un konsultāciju laikiem 
tiks ievietota augusta pirmajos datumos 
gan Olaines pašvaldības tīmekļvietnē 
www.olaine.lv, gan Olaines Mūzikas un 
mākslas skolas tīmekļvietnē 
www.omms.lv. Lai mums būtu iespēja 
jau šobrīd apzināt potenciālo kandidātu 

skaitu un informēt vecākus par 
pieejamajām mācību programmām, 
lūdzam līdz šā gada 10. jūnijam nosūtīt 
pieteikuma anketu uz e-pasta adresi 
omms@olaine.lv. Pieteikuma anketa ir 
ievietota Olaines Mūzikas un mākslas 
skolas tīmekļvietnes www.omms.lv 
sadaļā "Uzņemšana". 

Ņemot	vērā,	ka	Olaines	Mūzikas	un	
mākslas skola ir slēgta apmeklētājiem, 
atbildēšu uz jautājumiem par 
uzņemšanas pārbaudījumu norisi 
personīgi (mobilais tālrunis 24114410, 
e-pasts viesturs.lazdins@olaine.lv), 
kā arī piedāvāju organizēt individuālas 
konsultācijas platformā "Zoom", iepriekš 
telefoniski vienojoties par konsultāciju 
laiku. Pieejamais konsultāciju laiks – 
darbdienās no plkst. 18.00 līdz 21.00. 

Viesturs Lazdiņš,
Olaines Mūzikas un mākslas skolas 
direktors

Uzņemšana Olaines Mūzikas 
un mākslas skolā

Šoreiz jautājām, kā šajā distancēšanās 
laikā sokas 13–25 gadus veciem jau-

niešiem Latvijā. Jauniešu diena ir pilna 
dažādu izaicinājumu, un viņi mēģina ne 
tikai mācīties šajā laikā, bet arī dažādos 
veidos palīdz citiem, organizē aktivitātes, 
turpina strādāt, izolējas, attīsta sevi, pie-
skata citus ģimenes locekļus, veic brīv-
prātīgo darbu. 

Ansis, 15 gadi
"Pašlaik es mācos 9. klasē, attīstu arī savu 
prasmi spēlēt basģitāru un zīmēju. Sāku-
mā bija grūti – atrast gribasspēku, pašor-
ganizēties –, bet ar laiku kļuva vieglāk. 
Esmu nedaudz satraucies par eksāme-
niem, jo neesmu gatavojies tiem tik labi 
kā skolā. Mana ikdiena kļuvusi arī ne-
daudz vienmuļa, jo pietrūkst kontakta ar 
cilvēkiem. Bet kopumā iet labi. 
Viena no lietām, ko sadarbībā ar jaunie-
šu centru mēģināju darīt arī tiešsaistē, ir 
organizēt "Dungeons & Dragons" spēli. 
Šajā spēlē katrs uzņemas kādu lomu, un, 
lai veiktu kādu konkrētu darbību spēlē, ir 
jāmet metamais kauliņš. Manuprāt, to ir 
vērts darīt pat tiešsaistē, jo šī spēle saved 
cilvēkus kopā un palīdz izkāpt no komfor-
ta zonas. Iesaku visiem saglabāt mieru un 
mēģināt saprast, ko darīt šajā jaunatras-
tajā laikā!"

Renāte, 19 gadi
"Man vienmēr ir paticis plānot, pieturē-
ties pie konkrētiem laikiem, bet pašlaik 
tas nav iespējams. Nepārtraukti ir neziņa, 
īpaši par eksāmeniem – par tiem ir nelie-
la panika, taču es cenšos neiespringt un 
gatavoties pašmācības ceļā. Visgrūtākais 
šajā laikā noteikti ir bijis palīdzēt mazāka-
jiem brāļiem ar mācībām. Ir grūti arī ap-
vienot dažādās lomas – būt par skolotāju 

brāļiem, apzinīgu skolnieci, uzturēt kārtī-
bu mājās un būt par jaunatnes darbinieci 
tiešsaistē. Tomēr šis laiks man ir palīdzējis 
arī izkāpt no komforta zonas – uzdrīkstē-
ties vadīt pasākumus arī virtuāli, līdz šim 
kameras priekšā rādījos pavisam maz. 
Interesantākais piedzīvojums bija vadīt 
jogu tiešsaistē. 
Citiem iesaku ievērot norādījumus un iz-
mantot šo laiku sevis pilnveidošanai un 
pārmaiņām!"

Anastasija, 23 gadi
"Šobrīd galvenokārt strādāju, rakstu ba-
kalaura darbu un veltu laiku sev. Man 
izdodas atrast alternatīvas – ierastos tre-
niņus sporta zālē aizvietoju ar nodarbī-
bām ārā, lekcijas "apmeklēju" tiešsaistē. 
Visgrūtākais ir netikties ar radiniekiem un 
draugiem – ik pa laikam [veicam] video-
zvanu, bet tas tomēr nav tas pats. 
Es strādāju "Rimi", un patiesībā esmu 
priecīga, ka joprojām varu strādāt klā-
tienē – tā ir iespēja komunicēt, kas man 

ir nepieciešams. Tas mēdz būt grūti, bet 
daudzi cilvēki to novērtē, un es varu ci-
tiem palīdzēt šādā veidā."

Maksims, 25 gadi
"Pirms šīs situācijas strādāju par bārme-
ni Austrijā. Kad marta sākumā situācija 
sāka pasliktināties, bija izvēle – palikt tur 
uz nenoteiktu laiku un bez noteiktiem 
līdzekļiem vai doties atpakaļ uz Latviju. 
Nopirku ļoti dārgas biļetes un atlidoju tie-
ši pirms robežas slēgšanas. Sākumā man 
bija sajūta, ka neviens cilvēkus atpakaļ no 
ārzemēm negaida – neviens neatgādi-
nāja par analīžu veikšanu, nebija rūpīgas 
pārbaudes un kontroles. Salīdzinot – Aus-
trijā nedēļas laikā tika izziņots, ka viss tiek 
slēgts, un darbinieki saņēma kompensā-
cijas. Viss notika veikli un saliedēti.
Atgriežoties divas nedēļas pavadīju pilnī-
gā pašizolācijā mājās – bija grūti neredzēt 
cilvēkus, bet palīdzēja smieklīgi video-
zvani ar draugiem nakts vidū. Arī savu 
dzimšanas dienu nosvinēju videozvanā. 

Iesaku citiem šajā laikā būt pozitīviem un 
noteikti mēģināt iemācīties ko jaunu!"

Pilnveidot sevi un darboties turpina arī 
projekta "Saki JĀ pašpārvaldei!" dalībnie-
ki – skolēni tikās tiešsaistē, lai pārrunātu 
esošās situācijas psiholoģisko ietekmi, kā 
ar to tikt galā, un ģenerētu idejas, kā at-
balstīt citus skolēnus šajā laikā. 

Arī es pievienojos citu jauniešu ieteiku-
miem – aicinu šajā laikā sazvanīties ar 
draugiem un radiem, padomāt arī par 
savu garīgo veselību, šajā krīzes (un sēru) 
laikā negaidīt pārāk daudz ne no sevis, ne 
citiem un apzināties dažādus izaicināju-
mus, ar ko jaunieši un citas sabiedrības 
grupas šajā laikā sastopas! Aicinu arī iz-
vērtēt un sekot līdzi oficiālajai informāci-
jai, kā arī uz laiku izslēgt visas viedierīces 
un veltīt laiku sev un tuvajiem! 
#paliecmājās 

Brigita Medne, Olaines jauniete

Vai viegli būt jaunam pandēmijas laikā?
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 
noteikumi) nosaka sabiedriskās kārtības 
normas Olaines novada administratīvajā 
teritorijā un paredz atbildību par 
noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt 
Olaines novada administratīvajā 
teritorijā sabiedrisko kārtību, uzturēt 
sanitāro tīrību, aizsargāt personu tiesības 
un likumiskās intereses, nodrošināt 
iedzīvotājiem veselīgu dzīves vidi, 
aizsargāt dabu un atturēt personas no 
pārkāpumu izdarīšanas.

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām 
un juridiskām personām, kuras dzīvo, 
uzturas vai ir reģistrētas Olaines novada 
administratīvajā teritorijā.

4.  Noteikumos lietotie termini:
4.1.  sabiedriska vieta – publiskā 

lietošanā esoši publiski objekti 
Olaines novada administratīvajā 
teritorijā;

4.2.  atpūtas vieta – aprīkota sabiedriska 
vieta, kas paredzēta atpūtai, tai 
skaitā bērnu rotaļu laukumi un 
ierīkotās pastaigu takas;

4.3.  sīkie atkritumi – sērkociņi, izsmēķi, 
saulespuķu un citu augu sēklu un 
riekstu čaulas, papīri, košļājamā 
gumija, pudeles un skārda bundžas, 
plastmasas un stikla izstrādājumi 
u. tml.;

4.4.  apstādījumi – ar kokiem, 
dekoratīviem krūmiem un ziediem 
apstādīti laukumi un joslas gar 
ietvēm, ceļiem, ielām vai citiem 
objektiem;

4.5.  zāliens, zālājs – regulāri kopta 
zemes platība, kur dekoratīvos 
nolūkos ir iesēti zālaugi.

II. Aizliegumi un ierobežojumi 
sabiedriskās kārtības ievērošanā 
Olaines novadā
5. Olaines novada administratīvajā 
teritorijā ir aizliegts:
5.1.  izkārt veļu, tai skaitā arī paklājus 

pilsētas vai ciema daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pagalmā tam 
neparedzētā vietā (piemēram, 
starp kokiem), pāri dzīvojamo māju 
balkonu vai lodžiju malām;

5.2.  pilsētas un ciema teritorijā trokšņot 
darba dienās no plkst. 21:00 līdz 
plkst. 07:00 no rīta un brīvdienās 
no plkst. 22:00 līdz plkst. 09:00 
no rīta, ja tas traucē apkārtējo 
personu mieru un trokšņošana nav 
saistīta ar satiksmi vai pasākumiem, 
kas saskaņoti ar Olaines novada 

pašvaldību;
5.3.  ēkas, žoga, citas būves, to 

arhitektonisko elementu, izkārtnes, 
reklāmas un citu informācijas 
nesēju bojāšanu, apzīmēšanu un 
aprakstīšanu;

5.4.  patvaļīgi uzstādīt, noņemt vai 
pārvietot paziņojumus, izkārtnes, 
reklāmas un citus informācijas 
nesējus;

5.5.  novietot transportlīdzekli 
apstādījumos, zālienā vai atpūtas 
vietā, kura nav šim nolūkam 
speciāli iekārtota, izņemot speciālo 
dienestu transportlīdzekli;

5.6.  mazgāt mehānisko transportlīdzekli 
vai veikt tā profilaktisku apkopi 
(eļļas vai citu šķidrumu maiņa 
u. tml.) sabiedriskā vietā, kas tam 
nav īpaši paredzēta;

5.7.  kurināt ugunskuru publiskos 
pasākumos Olaines novada 
administratīvās teritorijas mežā, 
zaļajā zonā, apstādījumos vai 
sabiedriskā vietā (izņemot 
savrupmāju un dārzu kooperatīvu 
teritoriju un ugunskuru kurināšanai 
speciāli tam paredzētas vietas vai 
to saskaņojot ar Olaines novada 
pašvaldību);

5.8.  dedzināt plastmasas un gumijas 
izstrādājumus un citas ķīmiskas 
vielas, kā arī sadzīves atkritumus;

5.9.  dedzināt sausās lapas, zarus, zāli 
laika periodā no 15. maija līdz 
30. septembrim;

5.10. uzbraukt ar transportlīdzekli 
uz ūdenstilpnes ledus, izņemot 
gadījumus, kad nepieciešams 
sniegt palīdzību vai apsaimniekot 
ūdenstilpni;

5.11. ilgstoši (ilgāk par 30 diennaktīm) 
turēt braukšanai nederīgu 
transportlīdzekli pilsētā vai 
ciemā, daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju pagalmā, ārpus ilgstošai 
transportlīdzekļu novietošanai 
paredzēta speciāli ierīkota 
(norobežota) laukuma, stāvvietas 
un citas no apkārtējās vides 
norobežotas teritorijas;

5.12. ganīt lauksaimniecības dzīvniekus 
pilsētas un ciema teritorijā;

5.13. radīt antisanitārus apstākļus (barot 
putnus, bezsaimnieka kaķus 
nesavācot ēdiena un iepakojuma 
atliekas) uz daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas palodzēm, 
koplietošanas telpās un tuvāk par 
10 m no daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas;

5.14.  nobraukt no ceļiem un pārvietoties 
ar mehāniskiem transportlīdzekļiem 

Saistošie noteikumi 

1. Izdarīt Olaines novada domes  
2019. gada 23. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. SN7/2019 "Par 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību Olaines 
novadā" (turpmāk – noteikumi) šādus 
grozījumus:
1.1.  Izteikt 34. punktu šādā redakcijā: 
 "34. Administratīvā pārkāpuma 

procesu par noteikumos minētajiem 
pārkāpumiem līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic:

  34.1. pašvaldības policijas 
amatpersonas;

  34.2. pašvaldības vides speciālists."

1.2.  Izteikt 35. punktu šādā redakcijā: 
 "35. Administratīvā pārkāpuma lietu 

izskata pašvaldības Administratīvā 
komisija un par šo noteikumu 
VI. un V. nodaļā noteikto prasību 
neievērošanu piemēro brīdinājumu 

vai naudas sodu fiziskām  
personām – līdz 70 naudas soda 
vienībām, juridiskām personām – 
līdz 280 naudas soda vienībām."

1.3.  Svītrot 36. punktu.

2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības likumu. 

(mopēdiem, motocikliem, 
kvadracikliem, tricikliem) pa 
meža zemēm, izņemot, ja 
pārvietošanās notiek pa speciāli 
izveidotiem maršrutiem vai 
pārvietošanās ir saistīta ar šo zemju 
apsaimniekošanu vai uzraudzību.

 
6. Olaines novadā sabiedriskās vietās 
aizliegts:
6.1.  uzstādīt telti, ierīkot pagaidu 

apmešanās vietu;
6.2.  uzmākties garāmgājējiem ar 

ubagošanu, zīlēšanu, buršanu;
6.3.  piegružot teritoriju ar sīkajiem 

atkritumiem;
6.4.  gulēt uz atpūtas soliņa, sēdēt, 

staigāt vai stāvēt uz atpūtas soliņa 
atzveltnes vai tos bojāt;

6.5.  kārtot dabiskās vajadzības;
6.6.  bojāt sienu, griestu, durvju, logu, 

pastkastīšu un citus ēkas elementus;
6.7.  lauzt kokus, krūmus, zarus, 

plūkt ziedus un augļus ierīkotos 
apstādījumos;

6.8.  peldināt un mazgāt dzīvniekus;
6.9.  atrasties nepilngadīgām personām, 

kas nav sasniegušas 16 gadu 
vecumu, laikā no plkst. 22.00 līdz 
plkst. 06.00, bez vecāku vai personu, 
kas viņus aizstāj, pavadības.

 
III. Noteikumu izpildes kontrole 
un administratīvā atbildība par 
noteikumu neievērošanu
7. Administratīvā pārkāpuma procesu 

par noteikumu neievērošanu, līdz 
administratīvā pārkāpuma lietas 
izskatīšanai, veic pašvaldības policijas 
amatpersonas. Administratīvā 
pārkāpuma lietu izskata pašvaldības 
Administratīvā komisija.

8. Par noteikumu 5. un 6. punktā minēto 
aizliegumu neievērošanu piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu līdz  
350 euro. 

9. Par noteikumu 5. un 6. punktā 
minēto aizliegumu neievērošanu pēc 
Administratīvās atbildības likuma 
spēkā stāšanās piemēro brīdinājumu 
vai naudas sodu līdz 70 naudas soda 
vienībām. 

IV. Noslēguma jautājumi
10. Ar šo noteikumu spēkā 
stāšanās dienu atzīt par spēku 
zaudējušiem Olaines novada domes 
2010. gada 25. augusta saistošos 
noteikumus Nr. 16 "Olaines novada 
sabiedriskās kārtības un sanitārās tīrības 
noteikumi".

V. Pārejas noteikumi
11. Šo noteikumu 8. punkts ir spēkā, līdz 
brīdim, kad stājas spēkā Administratīvās 
atbildības likums.

12. Šo noteikumu 9. punkts stājas spēkā 
vienlaikus ar Administratīvās atbildības 
likumu. 

2020. gada 26. februārī Olainē
Saistošie noteikumi Nr. SN4/2020
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2020. gada 26. februāra sēdes lēmumu 
(3. prot., 19.1. p.)

Grozījumi Olaines novada domes 2019. gada 23. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. SN 7/2019 "Par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzturēšanas kārtību Olaines novadā"

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas  
5. punktu un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu

2020. gada 26. februārī Olainē
Saistošie noteikumi Nr. SN3/2020
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2020. gada 26. februāra sēdes lēmumu  
(3. prot., 18. p.)

Olaines novada sabiedriskās kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 4. punktu

Lasi
jaunumus
arī šeit:
www.facebook.com/
OlainesNovadaPasvaldiba

https://www.ozolnieki.lv/saistosie-noteikumi-zpe/page-6-2010-quot-ozolnieku-novada-sabiedriskas-kartibas-noteikumi-quot
https://www.ozolnieki.lv/saistosie-noteikumi-zpe/page-6-2010-quot-ozolnieku-novada-sabiedriskas-kartibas-noteikumi-quot
https://www.ozolnieki.lv/saistosie-noteikumi-zpe/page-6-2010-quot-ozolnieku-novada-sabiedriskas-kartibas-noteikumi-quot
https://www.ozolnieki.lv/saistosie-noteikumi-zpe/page-6-2010-quot-ozolnieku-novada-sabiedriskas-kartibas-noteikumi-quot
https://www.ozolnieki.lv/saistosie-noteikumi-zpe/page-6-2010-quot-ozolnieku-novada-sabiedriskas-kartibas-noteikumi-quot
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Mobilais mamogrāfs Olainē

Tiek plānots, ka "Veselības centra 4" 
mobilais mamogrāfs ieradīsies Olainē pie 
Veselības centra 6. maijā un 15. jūnijā. 
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc 
iepriekšēja pieraksta! 

Sievietēm, kuras ir saņēmušas 
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā 
veselības dienesta Valsts skrīninga 
programmas ietvaros, izmeklējums ir bez 
maksas  (uzaicinājuma vēstule ir derīga 
divus gadus kopš iesūtīšanas datuma). 
Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta 
norīkojumu, kuram nav līgumattiecību 
ar Nacionālo veselības dienestu, – par 
maksu. Pierakstīšanās – zvanot pa 
tālruni 27866655.

Ievērojot drošību, nedoties uz 
izmeklējumu (par to informējot 
iepriekš), ja novērojamas kādas elpceļu 
saslimšanas vai citas ar Covid-19 saistītas 
saslimšanas pazīmes!

Saistošie noteikumi 

Izdarīt Olaines novada domes 2011. gada 
27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 
"Olaines novada pašvaldības aģentūras 
"Olaines sociālais dienests" nolikums" 
šādus grozījumus:
1. Papildināt nolikuma 10. punktu pirms 
vārdiem "Sociālo pakalpojumu nodaļa" 
ar vārdiem "Atbalsta nodaļa ģimenēm ar 
bērniem";

2. Izteikt nolikuma 25. punktu šādā 
redakcijā:
"25. Aģentūra nolikumā noteiktā izpildei 
izmanto Olaines novada pašvaldības 
īpašumā esošo nekustamo mantu, kas 
atrodas Aģentūras valdījumā:
25.1. ēku ar kopējo platību 1553,50 kv. m. 

un tai piesaistīto zemes gabalu  
1796 kv. m platībā (kadastra  
Nr. 8009 004 1801) Zeiferta ielā 8, 
Olainē, Olaines novadā, ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijas – 
"Olaines sociālās aprūpes centrs" 
pakalpojumu sniegšanai;

25.2. telpas pirmajā stāvā ar kopējo 
platību 407.6 kv. m. un otrajā stāvā 
ar kopējo platību 280.60 kv. m,  
saskaņā ar nekustamā īpašuma 
tehniskās pases – arhīva lietu Nr. 
104, Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines novadā, Aģentūras 
pakalpojumu sniegšanai un 
nodrošināšanai;

25.3. telpas trešajā stāvā ar kopējo 
platību 159.74 kv. m, saskaņā ar 
nekustamā īpašuma tehniskās 
pases – arhīva lietu Nr. 113, 
Zemgales ielā 31, Olainē, Olaines 
novadā, sabiedrisko organizāciju 

izvietošanai un ēkas pagrabstāvā 
ar kopējo platību 102.99 kv. m 
Higiēnas centra pakalpojumu 
sniegšanai un nodrošināšanai;

25.4. ēku ar kopējo platību 551.50 kv. m. 
un ēkai piesaistīto zemesgabalu 
(kadastra Nr. 8009 501 0329) Stacijas 
ielā 38A, Olainē, Olaines novadā, 
Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta 
centra "OLAKS" pakalpojumu 
sniegšanai un nodrošināšanai;

25.5. nedzīvojamās telpas pirmajā stāvā 
ar kopējo platību 91.60 kv. m. 
platībā (ēkas kadastra numurs  
8080 501 0009) saskaņā ar 
nekustamā īpašuma tehniskās 
pases – arhīva lietu Nr. 476, Gaismas 
ielā 6, Stūnīšos, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, Dienas centra 
"Gaismas" pakalpojuma sniegšanai 
un nodrošināšanai;

25.6. nedzīvojamās telpas ēkā ar kadastra 
apzīmējumu 8009 001 0215 001, 
Zemgales ielā 57, Olainē, Olaines 
novadā, HIV profilakses punkta 
izvietošanai."

3. Izteikt nolikuma 32. punktu šādā 
redakcijā:
"32. Aģentūrai jāpārvalda tai valdījumā 
nodotā manta, nodrošinot saglabāšanu, 
uzturēšanu un remontu, sedzot 
izdevumus no Aģentūras budžeta."

4. Izteikt nolikuma 3. pielikumu "Olaines 
novada pašvaldības aģentūras "Olaines 
sociālais dienests" struktūra" jaunā 
redakcijā (pielikumā 3. pielikums 
"Olaines novada pašvaldības aģentūras 
"Olaines sociālais dienests" struktūra"). 

Izdarīt Olaines novada domes 2017. gada 
27. septembra saistošos noteikumos  
Nr. SN9/2017 "Olaines novada 
pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:
1. Papildināt Nolikumu ar 36.1 punktu 

šādā redakcijā:
 "36.1 Ārkārtas situācijās (veselības 

stāvokļa dēļ, situācijās, kad 
pastāv inficēšanās risks un valstī 
ir izsludināta ārkārtējā situācija) 
komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot 
ar domes priekšsēdētāju var noteikt, 
ka komitejas sēdē notiek attālināta 
saziņa un virtuālais darbs, tiek 
izmantota videokonference (attēla 
un skaņas pārraide reālajā laikā) un 
klātneesošais komitejas loceklis ir 
pieslēdzies dalībai komitejas sēdē. 
Komitejas priekšsēdētājs nodrošina 
nepieciešamo risinājumu – tehnisko 
aprīkojumu un programmatūras/

lietotnes un nodrošina deputāta 
elektronisko balsošanu tiešsaistē."

2. Papildināt Nolikumu ar 76.1 punktu 
šādā redakcijā:

 "76.1 Ārkārtas situācijās (veselības 
stāvokļa dēļ, situācijās, kad 
pastāv inficēšanās risks un valstī 
ir izsludināta ārkārtējā situācija) 
domes priekšsēdētājs var noteikt, ka 
domes sēdē notiek attālināta saziņa 
un virtuālais darbs, tiek izmantota 
videokonference (attēla un skaņas 
pārraide reālajā laikā) un klātneesošais 
domes deputāts ir pieslēdzies dalībai 
domes sēdē. Domes priekšsēdētājs 
nodrošina nepieciešamo 
risinājumu – tehnisko aprīkojumu 
un programmatūras/lietotnes un 
nodrošina deputāta elektronisko 
balsošanu tiešsaistē."  

1. Izdarīt Olaines novada domes 
2010. gada 23. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 14 "Dzīvnieku turēšanas 
un nodevas par dzīvnieku turēšanu 
samaksas noteikumi Olaines novadā" 
(turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu izdošanas tiesisko 

regulējumu šādā redakcijā: 
 "Izdoti saskaņā ar likuma "Par 

nodokļiem un nodevām" 12. panta 
pirmās daļas 5. punktu un Ministru 
kabineta 2005. gada 28. jūnija 
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par 
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt 
pašvaldības nodevas" 16.1 punktu."

1.2. Svītrot noteikumu II. nodaļu.
1.3.  Papildināt noteikumu I. nodaļu  

ar 4.1 punktu, šādā redakcijā: 
 "4.1 Informāciju par dzīvnieku 

uzskaiti veic Olaines novada 
pašvaldības pilnvarota institūcija."

1.4. Izteikt IV. nodaļu šādā redakcijā:
 "15. Turēt dzīvniekus ievērojot 

normatīvo aktu prasības.

16. Maksāt dzīvnieku ikmēneša 
turēšanas nodevu.

17. Informēt divu nedēļu laikā Olaines 
novada pašvaldības pilnvaro 
institūciju par dzīvnieka nāvi.

18. Apglabāt dzīvnieku atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām."

1.5. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:
 "20. Kontroli par šo noteikumu 

ievērošanu veic pašvaldības 
policijas amatpersonas un namu 
apsaimniekotāji."

1.6. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:
 "21. Administratīvā pārkāpuma 

procesu par noteikumu 
neievērošanu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
pašvaldības policijas amatpersonas. 
Administratīvā pārkāpuma lietu 
izskata pašvaldības Administratīvā 
komisija."

1.7. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
 "22. Par noteikumu pārkāpšanu 

piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu līdz 10 naudas soda vienībām."

2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības likumu. 

2020. gada 25. martā
Saistošie noteikumi Nr. SN6/2020
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2020. gada 25. marta sēdes lēmumu  
(4. prot., 26. p.)

Grozījumi Olaines novada domes 2017. gada 27. septembra saistošos 
noteikumos Nr. SN9/2017 "Olaines novada pašvaldības nolikums" 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 
pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu 

2020. gada 25. martā Olainē
Saistošie noteikumi Nr. SN8/2020
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2020. gada 25. marta sēdes lēmumu  
(4. prot., 7.2. p.)

Grozījumi Olaines novada domes 2011. gada 27. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 7 "Olaines novada pašvaldības aģentūras  
"Olaines sociālais dienests" nolikums"

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 16. panta otro daļu

2020. gada 25. martā
Saistošie noteikumi Nr. SN7/2020
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2020. gada 25. marta sēdes lēmumu  
(4. prot., 7.1. p.)

Grozījumi Olaines novada domes 2010. gada 23. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 14 "Dzīvnieku turēšanas un nodevas par 
dzīvnieku turēšanu samaksas noteikumi Olaines novadā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas  
5. punktu un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi 
par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 16.1 punktu
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•	 Noteikt	pabalstu	80	eiro	katram	
ģimenes loceklim mēnesī ārkārtējās 
situācijas laikā triju mēnešu periodā 
sakarā ar Covid-19 izplatību. Uzdot 
Olaines novada p/a "Olaines Sociālais 
dienests" izmaksāt noteikto pabalstu 
no sociālās palīdzības pabalstiem 
paredzētajiem līdzekļiem.

•	 Noteikt	nekustamā	īpašuma	nodokļa	
maksājuma termiņu – 2020. gada 
15. novembris. Piemērot nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu Olaines 
novada administratīvajā teritorijā 
esošajiem nekustamā īpašuma nodokļa 
objektiem par 2020. gadu:
fiziskai personai:
- par dzīvojamo māju, dzīvokļiem 

(tai skaitā – telpu grupām ar 
piekrītošām domājamajām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas) un zemi:

- ja tajā ir deklarēta dzīvesvieta 
īpašniekam uz 2020. gada 1. maiju 
(nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājam) – 50% apmērā;

- ja tajā nav deklarēta dzīvesvieta 
īpašniekam uz 2020. gada 1. maiju 
(nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājam) – 25% apmērā;

- par zemi – 25% apmērā;
juridiskai personai:
- par ēkām – 50% apmērā;
- par zemi – 50% apmērā.

Noteikt, ka šis atvieglojums 
neattiecas uz:
- saistošo noteikumu Nr. SN10/2016 

"Par nekustamā īpašuma nodokli 
un nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtību 
Olaines novadā" III daļā "Nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība 
par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
(tās daļu) un nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju kategorijas, 
kurām ir piešķirams atvieglojums, un 
tā apmērs" noteiktajām nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāju 
kategorijām;

- kredītiestāžu (bankas) un to īpašumu 
apsaimniekošanas un pārvaldīšanas 
sabiedrībām.

Uzdot Īpašuma un juridiskai nodaļai:
- noteikto nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piemērot bez nodokļu 
maksātāja iesnieguma (automātiski);

- nodrošināt nekustamā īpašuma 
nodokļa pārmaksas novirzīšanu 
nākamā perioda  nodokļu maksājumu 
segšanai vai atmaksāšanai atbilstoši 
likumā "Par nodokļiem un nodevām" 
noteiktajai kārtībai;

- nodrošināt lēmumā noteiktā 
izpildi, tai skaitā informēt "NĪNO" 
programmas uzturētāju SIA "ZZ Dats" 
par nepieciešamajām izmaiņām 
programmatūrā.

Uzdot pašvaldības iestādēm un 
kapitālsabiedrībām (AS "Olaines ūdens 
un siltums" un SIA "Zeiferti") samazināt 

nomas maksu krīzes skarto nozaru 
komersantiem par iznomāto mantu 
(nomas priekšmets) par 2020. gadu līdz 
100%.

•	 Aprīlī	saņemto	valsts	budžeta	
dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 
1., 2., 3. un 4. klases izglītojamajiem 
par laikposmu, kad valstī ir noteikta 
ārkārtējā situācija, izlietot Olaines 
novada administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. 
klases Olaines 1. vidusskolas un Olaines 
2. vidusskolas izglītojamo ēdināšanai, 
kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām 
vai daudzbērnu ģimenēm. Neizmantotos 
brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtos 
valsts budžeta līdzekļus izlietot Olaines 
novada administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un  
9. klašu Olaines 1. vidusskolas un Olaines 
2. vidusskolas izglītojamo ēdināšanai, 
kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām 
vai daudzbērnu ģimenēm. Nodrošināt 
Olaines novada administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušo Olaines  
1. vidusskolas un Olaines 2. vidusskolas 
1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo, kas 
neatbilst šī lēmuma iepriekš noteiktajām 
kategorijām, ēdināšanu (brīvpusdienas), 
ja izglītojamo vecāki ir pieteikušies tām, 
apmaksājot to no p/a "Olaines Sociālais 
dienests" budžeta līdzekļiem. Nodrošināt 
Olaines novada administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušo 10., 11. un  
12. klašu Olaines 1. vidusskolas un 
Olaines 2. vidusskolas izglītojamo 
ēdināšanu (brīvpusdienas), kuri nāk 
no trūcīgām, maznodrošinātām vai 
daudzbērnu ģimenēm, apmaksājot to no 
p/a "Olaines Sociālais dienests" budžeta 
līdzekļiem. Noteikt, ka brīvpusdienas 
lēmumā noteiktajām kategorijām tiek 
piegādātas dzīvesvietā. Uzdot p/a 
"Olaines Sociālais dienests":
a. apzināt lēmumā noteiktajās 

kategorijās izglītojamos un iesniegt 
sarakstus ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzējam brīvpusdienu 
sagatavošanai;

b. organizēt un nodrošināt brīvpusdienu 
piegādi;

c. izvērtēt ēdināšanas pakalpojuma 
nodrošināšanas iespēju pirmsskolas 
vecuma bērniem, kuri nāk no 
trūcīgām, maznodrošinātām vai 
daudzbērnu ģimenēm un kuri 
neapmeklē pirmsskolas izglītības 
iestādes ārkārtējā situācijā. 

Uzdot Olaines 1. vidusskolas un Olaines 
2. vidusskolas ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzējai SIA "Baltic Restaurants Latvia" 
nodrošināt brīvpusdienu sagatavošanu 
un iepakošanu. Uzdot Finanšu un 
grāmatvedības nodaļai apmaksāt 
ēdināšanas pakalpojuma sniedzējai  
SIA "Baltic Restaurants Latvia" 
brīvpusdienu sagatavošanas izmaksas 
atbilstoši Olaines novada domes  
2019. gada 28. augusta sēdes lēmumam 
"Par ēdināšanas pakalpojumu maksu 

Olaines 1. vidusskolā un 2. vidusskolā" 
(8. prot., 5. p.) un papildus ar ēdināšanas 
pakalpojumu saistītus izdevumus 
atbilstoši rēķinam. Lēmums stājas spēkā 
ar 2020. gada 1. aprīli un ir spēkā līdz 
ārkārtējās situācijas beigām. 

•	 Pilnvarot	AS	"Olainfarm"	sniegt	
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu (par tehniskā ūdens 
piegādi un par notekūdeņu savākšanu 
un attīrīšanu) juridiskām personām 
Olaines pilsētas un pagasta rūpniecības 
zonā (līdz 100 000 kubikmetriem 
gadā) saskaņā ar iesniegto pielikumu 
Nr. 2. Noteikt šādu maksu (tarifs) 
AS "Olainfarm" par sabiedriskajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem 
juridiskām personām Olaines pilsētas un 
pagasta rūpniecības zonā (līdz 100 000 
kubikmetriem gadā):
- par tehniskā ūdens piegādi  

188,49 eiro/tūkst. m3 (bez PVN);
- par notekūdeņu savākšanu un 

attīrīšanu 571,51 eiro/tūkst. m3  
(bez PVN).

Uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
sagatavot līgumu par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu (par tehniskā ūdens piegādi 
un par notekūdeņu savākšanu un 
attīrīšanu) juridiskām personām Olaines 
pilsētas un pagasta rūpniecības zonā ar 
AS "Olainfarm".

•	 Apstiprināt	saistošos	noteikumus	
Nr. SN6/2020 "Grozījumi Olaines novada 
domes 2017. gada 27. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. SN9/2017 
"Olaines novada pašvaldības nolikums"".

•	 Ieguldīt	pašvaldībai	piederošo	
nekustamo īpašumu Jelgavas ielā 4,  
Olainē (10 442 kv. m platībā), ar 
kadastrālo vērtību 49 914,00 eiro 
AS "Olaines ūdens un siltums" 
pamatkapitālā ar mērķi nodrošināt 
pašvaldības autonomo funkciju – 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu, izbūvējot dalīto atkritumu 
savākšanas laukumu. Uzdot AS "Olaines 
ūdens un siltums" valdei nodrošināt:
a. sabiedrības pamatkapitāla saistīto 

izmaiņu reģistrēšanu komercreģistra 
iestādē līdz 2020. gada 29. maijam;

b. nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 4, 
Olainē, īpašuma tiesību ierakstīšanu 
Rīgas rajona tiesas Olaines pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā uz 
sabiedrības vārda;

c. atbilstoša nomas līguma noslēgšanu 
ar AS "Olenergo" par zemes daļas 
1033 kv. m Jelgavas ielā 4, Olainē, 
nomu AS "Olenergo" ēku (būvju) 
ekspluatācijai līdz 2029. gada  
31. decembrim.

•	 Palielināt	SIA	"Zeiferti"	pamatkapitālu	
ar mērķi – attīstīt sabiedrības 
pamatdarbības nozares (KF projekta 
"Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines 
lielciemā,  

III kārta" (projekta identifikācijas Nr. 
5.3.1.0/17/I/009) realizācijai nepieciešamā 
līdzfinansējuma nodrošināšanai  
2020. gadam – 390 418 eiro; Olaines 
novada Olaines pagasta Stūnīšu ciema 
Gaismu katlumājas gazifikācijas projekta 
realizācijai – 56 874 eiro; Pēternieku 
ciema lokālo notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu rekonstrukcijā uzstādīšanai  
jaunu notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas 
bloku – 7000 eiro; tehniskā projekta 
izstrādes kanalizācijas tīklu izbūvei DKS 
"Stūnīši" ūdenssaimniecības attīstības 
projektam (12 000 M) – 78 796 eiro; 
centralizēto siltumapgādes tīklu izbūvei 
"Pūrēs", Jaunolainē, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, – 117 084 eiro)  
par 650 172 eiro, izdarot naudas 
ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā 
no Olaines novada pašvaldības budžeta, 
saņemot pretī 650 172 kapitāla daļas (ar 
nominālvērtību 1,00 eiro). 

•	 Apstiprināt	2019.	gada	finanšu	
pārskatu Olaines 1. vidusskolai, Olaines  
2. vidusskolai, Olaines Mūzikas un 
mākslas skolai, Olaines PII "Zīle", 
"Dzērvenīte", "Magonīte", "Ābelīte", 
Olaines Kultūras centram, Olaines 
Sporta centram, Olaines Vēstures un 
mākslas muzejam, p/a "Olaines Sociālais 
dienests". Iekļaut šo iestāžu finanšu 
pārskatus Olaines novada pašvaldības 
2019. gada konsolidētajā finanšu 
pārskatā.

•	 Piešķirt	finansējumu	šādiem	
projektiem jauniešu projektu konkursa 
ietvaros par kopējo summu 2622 eiro:
a. "Esi pati sev stiliste!" – 335 eiro;
b. "Mūzikas studija" – 600 eiro;
c. "Otrais sakuras festivāls" – 494 eiro;
d. "Ja es būtu grāmata (2. kārta)" –  

549 eiro;
e. "izEJAM dabā!" – 144 eiro;
f. "Kolāžas izveide pilsētvidē" – 500 eiro.
Minēto projektu īstenotājiem iesniegt 
pašvaldībā atskaites par realizētajiem 
projektiem saskaņā ar konkursa 
nolikumu.

•	 Akceptēt	Olaines	novada	domes	
priekšsēdētāja pirmās vietnieces  
I. Purviņas 17.03.2020. rīkojumu  
Nr. ONP/1.28/20/16-DPR "Par mācību 
maksas atcelšanu Olaines Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņiem".

•	 Izdarīt	grozījumus	2015.	gada	 
22. aprīļa nolikumā Nr. 6 "Olaines novada 
bāriņtiesas nolikums".

•	 Iznomāt	SIA	"Kafijas	pasaule"	
zemesgabala daļu 2 m2 platībā Zemgales 
ielā 40, Olainē, Olaines novadā, blakus 
bērnu rotaļu pilsētiņai, karsto dzērienu 
automāta novietošanai uz trim gadiem. 
Noteikt minētās zemesgabala daļas 
nomas maksu mēnesī par 1 m2 5,33 eiro 
un likumā noteikto PVN.

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (marts, ārkārtas sēde 1. aprīlī)

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

Turpinājums 11. lpp.   
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•	 Apstiprināt	saistošos	noteikumus	
Nr. SN7/2020 "Grozījumi Olaines novada 
domes 2010. gada 23. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 14 "Dzīvnieku 
turēšanas un nodevas par dzīvnieku 
turēšanu samaksas noteikumi Olaines 
novadā"". Stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības likumu.

•	 Apstiprināt	saistošos	noteikumus	 
Nr. SN8/2020 "Grozījumi Olaines novada 
domes 2011. gada 27. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 7 "Olaines novada 
pašvaldības aģentūras "Olaines Sociālais 
dienests" nolikums"". 

•	 Atsavināt	pašvaldībai	piederošos	
dzīvokļus: 
1) Jelgavas ielā 16-65, Olainē  
(33,08 kv. m platībā); 
2) Zemgales ielā 8-41, Olainē  
(31,40 kv. m platībā). Izsoļu noteikumi 
pieejami pašvaldības tīmekļvietnē. 

•	 Atsavināt	publiskā	izsolē	pašvaldībai	
piederošos zemesgabalus dārzkopības 
sabiedrībā (turpmāk – d/s):  
1) "Ostinieks" Nr. 116, Stīpnieki, Olaines 
pagasts, Olaines novads, 0,0627 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 019 0267);  
2) "Rīga" Nr. 27, Jāņupe, Olaines pagasts, 
Olaines novads, 0,0613 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 020 0564). 
Izsoļu noteikumi pieejami pašvaldības 
tīmekļvietnē. 

•	 Izdarīt	grozījumus	2011.	gada	
16. novembra līgumā "Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Olaines 
novadā" (noslēgts starp pašvaldību un 
AS "Olaines ūdens un siltums").

•	 Piekrist	atsavināt	zemes	nomniekam:	
zemesgabalu d/s "Jāņupe-2" Nr. 91/450, 
Jāņupē, 0,0582 ha platībā; zemesgabalu 
d/s "Bitīte-2" Nr. 42, Galiņos, Olaines 
pagastā, Olaines novadā, 0,0614 ha 
platībā; zemesgabalu d/s "Komutators" 
Nr. 161, Medemciemā, 0,0564 ha platībā; 
zemesgabalu d/s "Vīksnas" Nr. 1715, 
Jāņupē, 0,0590 ha platībā.

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu d/s "Stūnīši" Nr. 439, 
Stūnīšos, 0,0778 ha platībā zemes 
nomniekam S. K.

•	 Uzdot	Finanšu	un	grāmatvedības	
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
nekustamo īpašumu zemesgabalu:
- Priežu ielā 29, Jaunolainē,  

0,2792 ha platībā; 
- d/s "Vīksnas" Nr. 1820, Jāņupē,  

0,0592 ha platībā;
- d/s "Sputņiks" Nr. 5, Dāvos,  

0,0608 ha platībā;
- d/s "Ežupe" Nr. 72, Jāņupē,  

0,0633 ha platībā;
- d/s "Lejas" Nr. 616, Jāņupē,  

0,0617 ha platībā.

•	 Piekrist,	ka	Krievijas	Federācijas	
pilsone V. I. iegūst īpašumā ½ domājamo 
daļu no zemes d/s "Stūnīši" Nr. 241 
0,0629 ha platībā ar zemes lietošanas 
mērķi – "Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve".

•	 Piekrist,	ka	Krievijas	Federācijas	
pilsone I. G. iegūst īpašumā zemi d/s 
"Jāņupe-2" Nr. 231/5 0,0655 ha platībā 
ar zemes lietošanas mērķi – "Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve".

•	 Iznomāt	L.	K.	zemesgabalu	d/s	"Zīles"	
Nr. 201, Vaivados, 0,0667 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 8080 016 0436 
lietošanā esošās ēkas (būves) – viena 
dzīvokļa mājas ar kadastra apzīmējumu 
8080 016 0436 001 – uzturēšanai un 
apsaimniekošanai uz laiku līdz  
2030. gada 31. martam. Noteikt 
zemesgabala nomas maksu 0,5% apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības. 

•	 Apvienot:
- vienā zemes vienībā, saglabājot  

zemes vienības kadastra apzīmējumu 
8080 003 0400 ar esošo nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi (NĪLM), kods 
0601 "Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve", šādas zemes vienības: Cīrulīši 
Nr. 366, Cīrulīši Nr. 365, Cīrulīši Nr. 370, 
Cīrulīši Nr. 368, Cīrulīši Nr. 367;

- vienā zemes vienībā, saglabājot  
zemes vienības kadastra apzīmējumu 
8080 003 0401 ar esošo nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi (NĪLM), kods 
0601 "Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve", šādas zemes vienības: Cīrulīši 
Nr. 377, Cīrulīši Nr. 380; 

- vienā zemes vienībā, saglabājot  
zemes vienības kadastra apzīmējumu 
8080 003 0414 ar esošo nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi (NĪLM), kods 
0601 "Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve", šādas zemes vienības: Cīrulīši 
Nr. 396, Cīrulīši Nr. 398; 

- vienā zemes vienībā, saglabājot  
zemes vienības kadastra apzīmējumu 
8080 003 0418 ar esošo nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi (NĪLM), kods 
0601 "Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve", šādas zemes vienības: Cīrulīši 
Nr. 383, Cīrulīši Nr. 384.

Noteikt, ka pašvaldībai piekrīt un 
ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz 
Olaines novada pašvaldības vārda 
iepriekšminētās zemes vienības, kā arī 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
8080 003 0409 (0,1010 ha platībā), 
nosaukums "Cīrulīši" Nr. 414, Cīrulīši, 
Olaines pagasts, Olaines novads, ar 
esošo nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi (NĪLM), kods 0601 "Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve"; zemes vienība 
ar kadastra apzīmējumu 8080 003 0424 
(0,0600 ha platībā), nosaukums "Cīrulīši" 
Nr. 389, Cīrulīši, Olaines pagasts, Olaines 
novads, ar esošo nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi (NĪLM), kods 0601 
"Individuālo dzīvojamo māju apbūve". 
Noteikt, ka lēmumā apvienotas zemes 
vienības reģistrēt nekustamā īpašuma 

"Cīrulīši" Nr. 366, Cīrulīši, Olaines pagasts, 
Olaines novads, kadastra numurs  
8080 003 0400, sastāvā.

•	 Mainīt	zemes	vienībai	ar	kadastra	
apzīmējumu 8080 016 0135 (2,8000 ha  
platībā) nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi no NĪLM koda 0101 
"Zeme, uz kuras galvenā darbība ir 
lauksaimniecība" 2,8000 ha platībai uz:
- NĪLM kodu 0201 "Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība" 2,6000 ha platībai; 

- NĪLM kodu 1201 "Ar maģistrālajām 
elektropārvades un sakaru līnijām 
un maģistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes 
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve" 0,2000 ha 
platībai.

•	 Mainīt	zemes	vienībai	ar	kadastra	
apzīmējumu 8080 016 0136 (3,4000 ha  
platībā) nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi no NĪLM koda 0101 
"Zeme, uz kuras galvenā darbība ir 
lauksaimniecība" 3,4000 ha platībai uz:
- NĪLM kodu 0201 "Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība" 3,0000 ha platībai;

- NĪLM kodu 1201 "Ar maģistrālajām 
elektropārvades un sakaru līnijām 
un maģistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes 
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve" 0,4000 ha 
platībai.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā īpašuma "Vaļi" zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8080 008 0075. Īstenot zemes ierīcības 
projektu četru gadu laikā, projektētās 
zemes vienības: kadastrāli uzmērot; 
reģistrējot Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā; ierakstot 
zemesgrāmatā. Tālāku plānotās zemes 
vienības "Rasaskalni" sadali atļaut pēc 
pārvada pār grāvi izveides un nodošanas 
ekspluatācijā.

•	 Reģistrēt	P.	L.	pašvaldības	dzīvokļu	
jautājumu risināšanā sniedzamās 
palīdzības pirmās kārtas reģistrā. 

•	 Ierādīt	vietu	P.	I.	sociālajā	istabā	
Zemgales ielā 31-D (Olainē).

•	 Uzņemt	divas	personas	p/a	"Olaines	
Sociālais dienests" Sociālās aprūpes 
centrā.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu "VEF-Baloži" Nr. 
215 ar kadastra numuru 8080 002 0486 
(Medemciems, 0,0520 ha platībā). 
Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone 
A. S. iegūst to īpašumā. 

•	 Iznomāt	I.	F.	zemesgabalu	d/s	
"Jāņupe-2" Nr. 60/419 (0,0656 ha platībā) 
lietošanā esošās ēkas (būves) –  
saimniecības ēkas – uzturēšanai un 
apsaimniekošanai uz laiku līdz 2030. 
gada 31. martam. Noteikt zemesgabala 
nomas maksu 0,5% apmērā no 
zemesgabala kadastrālās vērtības.  

Pašvaldības informācija

  Turpinājums no 10. lpp. 

Pašvaldība neslēgs pirmsskolas 
izglītības iestādes vasarā

Ārkārtējās situācijas laikā daudzi vecāki ir spiesti izmantot atvaļinājumu,  
bet vasarā nevarēs to paņemt, lai pavadītu laiku kopā ar pirmsskolas vecuma 

bērniem. Lai atbalstītu vecākus, 15. aprīlī atcelts iepriekš apstiprinātais 
Olaines novada pirmsskolas izglītības iestāžu ("Dzērvenīte", "Magonīte", 

"Zīle", "Ābelīte") darba grafiks vasarā.
 

Tas nozīmē, ka bērni varēs turpināt apmeklēt pirmsskolas izglītības 
iestādi, kuru viņi apmeklē ikdienā, visu vasaru bez pārtraukumiem.  

Ieplānotie remontdarbi vasarā notiks paralēli pirmsskolas izglītības iestāžu 
ikdienas darbam, nodrošinot visas drošības prasības.
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Biedrība "Citāds Es" dibināta 
2020. gada 10. februārī 
un izveidota ar mērķi:

•	 Apvienot	Olaines	novadā	
dzīvojošās ģimenes*, 
kurās ir bērni un jaunieši 
ar invaliditāti, kā arī viņu 
atbalstītājus.

•	 Veicināt	pozitīvu	attieksmi	
pret bērnu un jauniešu 
ar invaliditāti integrāciju 

sabiedrībā, palīdzot kļūt par 
pilntiesīgiem tās locekļiem.

•	 Rast	iespēju	izveidot	centru,	
kur bērni un jaunieši ar 
invaliditāti, darbojoties 
kopā, attīstītu ikdienai 
nepieciešamās iemaņas.

•	 Iestāties	par	bērnu	un	
jauniešu ar invaliditāti 
izglītības iegūšanas iespējām 
savā novadā.

•	 Iestāties	par	nodarbinātības	
politikas izveidi jauniešiem ar 
invaliditāti.

•	 Sniegt	atbalstu	ģimenēm,	
kurās ir bērni un jaunieši ar 
invaliditāti. 

* Aicinātas arī ģimenes, 
kuru bērni un jaunieši ar 
invaliditāti iegūst izglītību 
Olaines novada bērnudārzos 

un skolās. Kā arī ģimenes, 
kuru jaunieši jau beiguši 
skolas un vēlas darboties 
kopā.

Plašāka informācija: 
http://citadses.mozello.lv
Pievienojaties Mums!

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

Informācija sagatavota saskaņā 
ar Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes Rīgas 1. nodaļas 2020. gada 
20. aprīlī sniegtajiem datiem.

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

Veselova Vera – 01.08.1945.
Timoščenko Jeļena – 07.04.1967.
Kuderko Vasilijs – 08.03.1951.
Kuzņecovs Maksims – 08.03.1985.
Bičkovskis Aleksandrs – 10.07.1980.
Žuravļovs Sergejs – 13.09.1958.
Bogdanovs Agnis – 15.02.1954.
Namniece Erna – 15.08.1926.
Šrama Jeļena – 16.03.1942.
Lācis Kaspars – 17.02.1978.
Vanaga Lūcija – 19.02.1943.
Freimane Tatjana – 19.03.1929.
Zvirgzdiņa Alla – 20.11.1954.
Kušle Klavdija – 21.12.1927.
Markova Aleksandra – 23.12.1932.
Gailīte Klāra – 26.10.1929.
Stanuļevičs Leonids – 28.03.1964.
Tolēns Jānis Ivars – 28.05.1939.
Gasperovičs Ivans – 30.09.1953.
Gusev Sergei – 16.10.1965.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Sirsnīgi sveicam aprīlī 
dzimušos novada jubilārus! 

Esiet veseli! Lai paši un 
jūsu dzīves dienas krāsām 
bagātas!

2020. gada martā 
Dzimtsarakstu nodaļā laulību 
noslēguši 4 pāri, zelta kāzu 
jubileju atzīmēja viens pāris.

Sveicam mūsu novada 
stipro ģimeni, kā arī jaunās 
ģimenes! Izbaudiet pavasari!

2020. gada martā piedzimuši 
7 puisīši un 3 meitenītes. 

Mīļi sveicam jaunās ģimenes!
Lai veselība, miers un 
mīlestība jūsmājās!

Ņemot	vērā	paaugstinātās	drošības	apstākļus	un	pašreiz	
noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, Lielā talka 
šogad 16. maijā tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz 
individuālo talkošanu, kas nozīmē arī vairāk individuālo 
talkas vietu pieteikumu.
Līdz ar to cilvēki tiek aicināti talkot šādi:

•	 solotalkas	– talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar 
jūru, sakopjot savas mājas apkārtni;

•	 duotalkas – talkojiet divatā; ja esat vienas mājsaimniecības 
pārstāvji, tad droši talkojiet kopā, ja esat draugi vai paziņas, 
ievērojiet vismaz divu metru distanci;

•	 ģimenes	talkas – talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, 
ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.

 Mūsu pienākums ir būt veseliem, pietiekami daudz laika 
pavadīt svaigā gaisā, kā arī saglabāt Latviju tīru un zaļu 
nākamajām paaudzēm. Būsim piesardzīgi un atbildīgi, bet 
nezaudēsim optimismu!

 Aicinām oficiāli pieteikt savas talkas vietas tīmekļvietnē 
www.talkas.lv, norādot atbildīgo personu par talkas 
organizēšanu, kam būs iespējams saņemt maisus un 
vienoties ar pašvaldību par savākto atkritumu aizvešanu. 

Olaines novada Bērnu un Jauniešu ar invaliditāti atbalstam
Biedrība "Citāds Es"

Šobrīd vēl nedrīkstam zaudēt
modrību, tādēļ ievēro valstī 
noteiktos piesardzības pasākumus!
Olaines novada pašvaldība

svarīgi


