
Gada notikums Nr. 1. 
Par ģimenēm draudzīgāko 
pašvaldību 2018. gadā Latvijā 
atzīts Olaines novads

Gadu iesākām ar titulu “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība 
2018” konkursā, ko rīko Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija. Starp 
konkursa finālistēm Olaines 
novada pašvaldība izcēlās 
ar 2018. gadā ieguldīto 
infrastruktūrā un palielināto 
bērna piedzimšanas pabalstu, 
kas ir viens no augstākajiem 
Latvijā, – 300 eiro. Mūsu 
novadā ir arī vislielākais atbalsts 
bērnu auklēm un maksas 
ziņā ļoti pieejama interešu un 
profesionālās ievirzes izglītība. 
Olaines novads ir viena no 
pašvaldībām ar lielāko bērnu 
rotaļu laukumu skaitu Latvijā – 
79, un šeit tiek ieviestas jaunas 
atbalsta formas daudzbērnu 
ģimenēm. Pašvaldība, saņemot 
galveno titulu, ieguva arī 
naudas balvu 30 000 eiro 
apmērā.
Jāpiebilst, ka 2017. gadā Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija pirmo reizi 
organizēja konkursu “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība”, kurā 
arī Olaines novada pašvaldība 
ieguva titulu “Ģimenei 
draudzīga pašvaldība” novadu 
grupā un naudas balvu 10 000 
eiro apmērā, kurus ieguldīja 

Jaunolaines bērnu rotaļu 
pilsētiņas izveidei Meža ielā 2b,  
bet 30 000 eiro naudas balva 
tiks ieguldīta velotrases 
(pump-track) izveidei Olainē.

Gada notikums Nr. 2. 
Ikšķiles un Olaines novads –  
“Latvijas jauniešu 
galvaspilsēta 2019”

Ikšķiles un Olaines novada 
apvienība šogad bija epicentrs 
svarīgākajām Latvijas jaunatnes 
politikas aktivitātēm un 

jauniešu pasākumiem. 
8. martā Jaunolainē ar 
piedzīvojumu aktivitātēm 
jauniešiem, iedvesmas lekciju 
jaunatnes darbiniekiem, 
dažādiem šoviem un 

muzikāliem priekšnesumiem un 
hiphopa mūziķa anša koncertu 
tika vērienīgi atklāta “Latvijas 
jauniešu galvaspilsēta 2019”.
Starptautiskās jaunatnes dienas 
priekšvakarā, 9. un 10. augustā, 
Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra Ikšķiles 
pludmalē organizēja tematisku 
vasaras festivālu “Projektu 
nakts”. Savukārt 10. augustā 
visi jaunieši un jaunatnes 
darbinieki tika aicināti uz 
aktīvām, sportiskām un 
aizraujošām jaunatnes dienas 

svinībām Ikšķiles novadā – 
festivālu “IKfest2019”. Svinīgajā 
ceremonijā arī uzzinājām, ka 
“Latvijas jauniešu galvaspilsēta 
2020” būs Ventspils pilsēta.
Vasarā jauniešiem Olaines 

novadā notika divi lieli 
pasākumi – Jauniešu sporta 
festivāls Jaunolainē un Jauniešu 
diena. 31. augustā Olaines 
Mežaparkā vairāki simti 
jauniešu un citi interesenti 
visas dienas garumā apmeklēja 
Jauniešu dienu, kas norisinājās 
jau devīto gadu pēc kārtas. 
Jauniešu galvaspilsētas 
uzdevums ir arī dalīties 
ar novadu labo praksi un 
organizēt pieredzes apmaiņu. 
Janvārī un maijā tika izdoti 
metodiski video par darbu ar 
jaunatni, bet 1. un 2. oktobrī 
jaunatnes darbinieki no 
dažādām Latvijas vietām tikās 
divu dienu pieredzes apmaiņas 
seminārā “Sadarbība jaunatnes 
darbā kā izaicinājums vai 
ikdiena?!”.
Šogad sadarbībā ar mūsu 
novadu apvienību tika 
organizētas divas nacionālās 
konferences. 7. novembrī 
Olaines 1. vidusskolā norisinājās 
Latvijas Jaunatnes padomes 
nacionālā konference, kura 
pulcēja jaunatnes jomā 
iesaistītos. Konferencē tika 
prezentēts pētījums par Latvijas 
jaunatnes organizācijām 
un dalībnieki darba grupās 
kopīgi meklēja risinājumus, 
kā uzlabot ieguvumus no 
jaunatnes politikas valsts 
programmas un kādas izmaiņas 

būtu nepieciešamas Jaunatnes 
likumā.
Noslēdzot “Latvijas jauniešu 
galvaspilsētas 2019” gadu, 
Ikšķiles un Olaines novada 
pašvaldība organizēja īpašu 
pasākumu, kurā paldies 
teica jauniešiem par viņu 
ieguldījumu novada attīstībā, 
brīvprātīgajiem un sadarbības 
partneriem par iesaisti jauniešu 
galvaspilsētas aktivitātēs. 
Olaines novada pašvaldība 
izteica pateicību visiem 
konkursa nominantiem un 
sveica uzvarētājus: Gada 
brīvprātīgais – Elīna Bērziņa; 
Veicināšanas balva nominācijā 
Gada brīvprātīgais – Miks Kelle; 
Gada jauniešu projekts –  
Aleksandra Afanasjeva projekts 
“Mūzikls “Sprīdītis””; Gada 
jaunietis – Helēna Marija 
Jēģere. Savukārt īpašās Latvijas 
Jauniešu galvaspilsētas 
2019 balvas tika pasniegtas 
sadarbības partneriem un 
brīvprātīgajiem par ieguldījumu 
Jauniešu galvaspilsētas 
aktivitāšu plānošanā un norisē. 
Par veiksmīgu sadarbību 
pašvaldības pateicās: Izglītības 
un zinātnes ministrijai, 
Latvijas Jaunatnes padomei, 
Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūrai, Olaines 
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Sporta centram, Jaunolaines 
Kultūras nama kolektīvam, 
biedrībai “Māk-onis”, Ikšķiles 
vidusskolai, Ikšķiles novada 
jaunsardzei un Ikšķiles novada 
pašvaldības kultūras pārvaldei. 
Par personisko ieguldījumu 
un brīvprātīgo darbu balvu 
saņēma: Elīna Bērziņa, Santa 
Kristiāna Zeltiņa, Helēna Marija 
Jēģere, Ketija Černika, Šarlote 
Bidiņa, Katrina Ivansone, 
Tomass Juškāns, Matiss Līcis, 
Oskars Māris Mitenbergs un 
Annija Bērziņa.

Ikšķiles un Olaines novada 
apvienība bija pirmā novadu 
apvienība konkursa “Latvijas 
Jauniešu galvaspilsēta” vēsturē. 
Konkursu organizē Izglītības 
un zinātnes ministrija ar mērķi 
popularizēt darbu ar jaunatni 
pašvaldību vidū un tā nozīmi 
sabiedrības ar pilsonisko 
apziņu audzināšanā, tajā skaitā 
Eiropas Savienības vērtības un 
iespējas jauniešiem; stiprināt 
pašvaldību sadarbību jaunatnes 
jomā, labo prakšu un pieredzes 
apmaiņu, turpināt iedibinātās 
tradīcijas darbā ar jaunatni; 
paaugstināt darbā ar jaunatni 
iesaistīto personu, pašvaldību 
un organizāciju, kas organizē 
darbu ar jaunatni, prestižu un 
veicināt jauniešu līdzdalību 
un iesaistīšanos sabiedriskajos 
procesos.

Gada notikums Nr. 3. 
Rekonstruēti maģistrālie 
siltumtīkli Olainē

Pabeigti būvdarbi Eiropas 
Savienības (ES) Kohēzijas fonda 
līdzfinansētajam projektam 
Nr. 4.3.1.0/17/A/079 “Siltuma 
pārvades sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana Olaines 
pilsētā”, kura ietvaros nomainīti 
vairāk nekā 3 km siltumtrašu. 
Vislielākie ieguvēji no 
projekta realizācijas ir pilsētas 
iedzīvotāji, kas vasarā darbu 
norisi izjuta atsevišķos brīžos, 
kad bija pārtraukta karstā 
ūdens padeve daudzdzīvokļu 
mājās, taču rezultātā paveiktie 
darbi dod iespēju nodrošināt 
nepārtrauktu un stabilu 
siltumenerģijas piegādi 
siltumenerģijas patērētājiem 
daudzu gadu garumā. 

Iedzīvotāji ieguvumu sajutīs 
arī savā rēķinā par patērēto 
siltumenerģiju – tikai īstenojot 
šo centralizētās siltumapgādes 
tīklu rekonstrukcijas projektu ar 
ES Kohēzijas fonda palīdzību, 
ir iespējams nodrošināt, ka 
Olaines novada pašvaldība var 
saglabāt vienu no zemākajiem 

centralizētās siltumapgādes 
tarifiem Latvijā.
Projekta rezultātā tika pilnībā 
rekonstruēta centralizētās 
siltumapgādes sistēma 
vairāk nekā ¼ daļā no visiem 
pilsētas siltumtīkliem, tādējādi 
uzlabojot Olaines pilsētas 
centralizētās siltumapgādes 
sistēmas energoefektivitāti un 
būtiski samazinot zudumus un 
avārijas riskus. Projekta ietvaros 
ir izdevies arī uzlabot Olaines 
pilsētas izskatu, atbrīvojot 
pilsētvidi no vairākiem 
vēsturiskiem mantojumiem, 

piemēram, no gaisa siltumtrases 
Jelgavas ielā.
Projekta kopējie izdevumi ir 
2 295 617 eiro. No šīm izmaksām 
jeb kopējiem attiecināmajiem 
izdevumiem 40% jeb 758 882 
eiro tiek segti no ES Kohēzijas 
fonda līdzekļiem. Pārējie 
izdevumi tiek segti no AS 
“Olaines ūdens un siltums” 
līdzekļiem.

Gada notikums Nr. 4 
Aug jaunie sportisti

Lietainais un aukstais jūlijs 
atvaļinājuma baudītājiem 
sagādāja vilšanos, bet 
52 jaunie Olaines novada 
sportisti mērojās spēkiem 
VIII jaunatnes olimpiādē 
Jelgavā. Medaļas pārveda 

abas futbola komandas. 
Puiši finālā pēcspēles sitienu 
sērijā piekāpās rīdziniekiem, 
bet olainietes palika trešās 
meiteņu turnīrā. Olaines novada 
spēcīgākā mākslas vingrotāja 
Anastasija Kudrjavceva ieņēma 
5. vietu vingrojumā ar lenti, 
7. vietu – ar auklu un 9. vietu 
– daudzcīņā. Olaines novada 
mākslas vingrotājai Līzei 
Pildegovičai 7. vieta vingrojumā 
ar lenti un 8. vieta – ar bumbu. 
Brīvajā cīņā Kirils Lahmatovs 
ierindojās 5. vietā. Savukārt 
Evita Jansone kopā ar savu 

zirgu pārstāvēja Olaines novadu 
jātnieku sporta sacensībās, bet 
diemžēl starts bija neveiksmīgs.

Gada notikums Nr. 5 
Līdumu karjers uzņem 
simtiem atpūtnieku 

Pašā vasaras vidū atpūtniekus 
iepriecināja ziņa, ka Līdumu 
karjerā ierīkots piepūšamo 
ūdensatrakciju parks un atklāta 
veikborda trase. Jāatzīmē, 
ka jau otro gadu, aktīvās 
atpūtas cienītāji un ģimenes 
ar bērniem savus spēkus un 
kopā būšanu var baudīt aktīvās 
atpūtas Līdumu festivālā, kura 
organizēšanu finansiāli atbalsta 
Olaines novada pašvaldība. 
Prieks, ka pašvaldībai ir izdevies 
attīstīt šo atpūtas vietu un 

piesaistīt uzņēmējus. Visi kopā 
dibinām jaunas, sportiskas 
tradīcijas mūsu novadniekiem 
un ne tikai.  Gaidām siltu vasaru!

Gada notikums Nr. 6. 
Olainē tapis Baltijā 
augstākais grafiti mākslas 
darbs 

Augustā varējām būt liecinieki, 
kā mākslinieks Dainis Rudens uz 
45 metrus augstā ūdenstorņa 
Olainē radīja mākslas darbu 
“Heirēka!”, kas ir augstākais 
grafiti mākslas darbs Baltijā.

Ūdenstorni tagad rotā grafisks 
zīmējums “Heirēka!” ar uzrakstu 
“Olaine” un vairāku cilvēku 
attēlojumu, kas simbolizē 
cilvēka nepagurstošo vēlmi 
pēc izaugsmes, atklājumiem un 
došanās augšup, kur neiztikt 
arī bez klupšanas akmeņiem 
un neparedzamām situācijām 
dzīvē. Piesaistot mākslinieku 
Ēriku Cauni, darba tapšanā ir 
izmantoti vairāk nekā 350 krāsu 
baloniņi, un kopējais noklātais 
laukums ir 600 kvadrātmetri.
“Heirēka!” ir sengrieķu 
matemātiķa Arhimēda 
atklāsmes prieka sauciens, ar 
kuru arī mūsdienās apzīmē 
kādu atklāsmes brīdi dzīvē. 
Tās ir atklāsmes, kuras cilvēks 
piedzīvo savas dzīves izaugsmes 
un attīstības ceļā, kas nekad 

nav vienkāršs un gluds, – bieži 
vien šīs atklāsmes atnāk tieši 
grūtākajos brīžos, kad cilvēki 
ir ceļā uz iecerēto virsotņu un 
rezultātu sasniegšanu, tādējādi 
piešķirot papildu motivāciju 
mērķu īstenošanai.

Gada notikums Nr. 7 
“Darbs satiek darītāju”

Beidzoties vasaras sezonai, 
septembrī iedzīvotāji tika 
aicināti uz pirmo vakanču 
salidojumu Olainē – “Darbs 
satiek darītāju”. Atsaucība 
gan no uzņēmēju puses, 
kas bija ieradušies pat no 
kaimiņu novadiem, gan no 
galvaspilsētas bija liela. Arī 
mūsu iedzīvotāji izrādīja 
interesi, un, iespējams, kāds 
satika savu nākamo darba 
devēju. Nākamais vakanču 
salidojums paredzēts maijā, 
novada svētku laikā.

Gada notikums Nr. 8 
Rudens izskaņā saņemam 
“grandiozu” ziņu – Latvija 
no troņa gāž ASV skeitborda 
slalomistus

Pasaules čempionātā 
skeitborda slalomā, kas 
norisinājās Vinstonā-Seilemā, 
ASV, no 18. līdz 20. oktobrim, 
piedalījās olainieši Jānis 
Kuzmins un Artūrs Liskovs. 
Mūsu slalomistiem izdevās no 
troņa gāzt skeitborda slaloma 
dzimteni un lielvalsti – ASV! 
Jau otrajā čempionāta dienā 
par sensāciju parūpējās jaunais 
talants Artūrs Liskovs, kurš 
giganta disciplīnā uzvarēja 
ilggadējo šīs disciplīnas līderi, 
mājinieku Džo Maklarenu (Joe 
McLaren), kurš šajā disciplīnā 
uzvarējis deviņus Pasaules 
čempionātus pēc kārtas. 
Skeitborda slaloma vēsturē 
nevienam Latvijas sportistam 
nebija izdevies pieveikt ASV 
sportistus giganta slalomā, kas 
ir parocīgāka ASV slalomistiem.
Savukārt Ginesa rekorda 
turētājs Jānis Kuzmins, izcīnot 
1. vietu līnijslalomā, 2. vietu 
hibrīda slalomā un 3. vietu 
giganta slalomā, ieguva 
1. vietu kopvērtējumā, tādējādi 
gāžot no troņa ASV slalomistu 
Džo Maklarenu. Tā ir vēsturē 
otrā sensācija, jo līdz šim ne 
pašam J. Kuzminam, ne kādam 
citam Latvijas slalomistam 
nebija izdevies iegūt 
Pasaules čempionātā uzvaru 
kopvērtējumā pār ASV.

Gada notikums Nr. 9 
Olaines jaunie uzņēmēji 
pārliecina

Novembrī jau otro gadu pēc 
kārtas grantu programmā  
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“(ie)dvesma” “SEB bankas” 
grants 10 000 eiro apmērā 
piešķirts Olaines novada 
jaunajam uzņēmējam, šogad –  
Kristapam Kirilopvam, lai 
attīstītu kaltētas produkcijas – 
zivju gardumu –  
ražošanu mājdzīvniekiem. 
Tas ir 100% dabīgs augstas 
kvalitātes produkts, kas 
neveicina aptaukošanos, ar kuru 
saskaras ne tikai cilvēki, bet arī 
mājdzīvnieki. 
Atgādinām, ka grantu 
programmai jauno uzņēmēju 
atbalstam “(ie)dvesma” šī bija 
jau trešā sezona un to rīko 
“SEB banka”, Jūrmalas pilsēta, 
Ķekavas, Mārupes, Olaines, 
Siguldas, Ropažu un Stopiņu 
novads, izvēloties astoņas 
perspektīvākās biznesa idejas, 
kurām piešķirt naudas grantu. 
Kopumā biznesa ideju autori 
saņēma 70 000 eiro ideju 
īstenošanai.

Gada notikums Nr. 10.
Olaines 1. vidusskola 
Draudzīgā aicinājuma skolu 
reitingā 2019 starp labākajām 
Latvijas skolām

2019. gada 25. novembrī 
Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Ziedoņa zālē tika 
apbalvotas  labākās Latvijas 
izglītības iestādes, kurās ir 
iespēja iegūt vidējo izglītību. 
Apkopojums tiek veikts 
pēc skolēnu rezultātiem 
centralizētajos eksāmenos (CE) 
latviešu valodā, matemātikā, 
angļu valodā, dabas zinātnēs 
(bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturē 
un skolas kopvērtējuma četrās 
nominācijās – ģimnāzijas (tajā 
skaitā arī valsts ģimnāzijas), 
pilsētu (lielpilsētas un pilsētas) 
vidusskolas, lauku vidusskolas, 
specializētās skolas.

Saņemtā balva ietver ļoti lielu 
darbu un atbildību gan no 
skolēnu, gan skolotāju puses. 
Tāpēc īpaši esam gandarīti par 
sasniegto:
•	 no	390	vidējās	izglītības	

iestādēm, kurās skolēni 
apgūst vidējo izglītību un 
kārtoja CE, esam 16. vietā 
valstī;

•	 mūsu	rezultāti	ir	labāki	
par 38 Latvijas ģimnāziju 
sasniegumiem (kopā ir  
47 ģimnāzijas);

•	 173	Latvijas	lielpilsētu	
un pilsētu skolu grupā 
kopvērtējumā ieņemam  
6. vietu.

Latvijas pilsētu vidusskolu 
grupā iegūta 1. vieta, 
apbalvojums Mazā pūce 
un pateicība skolas vadībai 
par izcilu  mācību darba 
organizāciju.

Draudzīgā aicinājuma fonda 
Skolu reitingu organizē 
Draudzīgā aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas atjaunotājs un 
ilggadējs tās vadītājs, Draudzīgā 
aicinājuma fonda dibinātājs un 
vadītājs Jānis Endele.
Pasākumā skolu pārstāvēja 
daļa no skolotājiem, kuri 
gatavoja skolēnus CE – Ilona 
Ivanova un Kārlis Zalpēters 
(matemātika), Inese Zāle 
(angļu valoda) un direktora 
vietnieces Ruta Ličāgina, 
Elita Kalnbērza. Lielu paldies 
uz Ogri  sūtām arī skolotājai 
Ingai Laipniecei, kura gatavoja 
skolēnus latviešu valodas 
eksāmenam un audzināja mūsu 
2019. gada absolventus! Paldies 
visiem pedagogiem, kuri no 
sirds strādāja, iedvesmoja un 
motivēja skolēnus augstiem 
sasniegumiem!

Gada notikums Nr. 11. 
Daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes 
programmas īstenošana rit 
pilnā sparā

Mūsu acu skati jau ir pieraduši 
pie tā, ka pilsētā un novadā 
nemitīgi notiek kādi būvdarbi 
vai remontdarbi. Par šī procesa 
nepārtrauktību parūpējas arī 
mūsu aktīvie iedzīvotāji, kuri 
dzīvo daudzdzīvokļu mājās un 
kopīgi ir pieņēmuši lēmumu 
savu māju renovēt, izmantojot 
“Altum” un pašvaldības sniegto 
finansiālo atbalstu. Šogad 
Olaines novadā   ekspluatācijā 
ir nodotas 5 mājas, 7 mājās ir 

pabeigti būvdarbi, bet 3 mājās 
šobrīd notiek būvniecība.
Renovācijas dažādās stadijās 
(balsojums par projekta 
sākšanu, energoaudita 
veikšana, tehniskās 
dokumentācijas izstrāde, 

iepirkuma organizēšana, 
iedzīvotāju balsojums 
par būvniecības sākšanu) 

šobrīd kopumā novadā ir 53 
daudzdzīvokļu mājas. 
AS “Olaines ūdens un siltums” 
vēlas atgādināt visiem tiem, 
kas vēl joprojām šaubās vai 
ir neziņā par jautājumiem, 
kas skar renovācijas projektu 
realizāciju, izmaksas un citus 
jautājumus, vērsties pie 
projekta vadītājiem.
Vislabākais veids, kā uzzināt 
patiesu informāciju un 
kliedēt jebkādas šaubas 
vai neskaidrības – pajautāt 
informāciju tiem, kas 
zina vislabāk. Vēlamies 
norādīt pilsētas un novada 
iedzīvotājiem, ka māju 
energoefektivitātes 
programmas īstenošana 
turpinās, iedzīvotāji jeb 
dzīvokļu īpašnieki joprojām ir 
tie, kas pieņem gala lēmumu, 
kādus uzlabojumus veikt 
savā īpašumā, un joprojām 
ir pieejams gan Eiropas 
Savienības (ES) fondu 
finansējums (50% projektu 
apmērā), kas tiek piešķirts 
finanšu institūcijas ALTUM 
uzraudzībā, gan arī pieejams 
ievērojams Olaines novada 
pašvaldības atbalsts.

Atgādinām, ka Olaines novada 
pašvaldība no savas puses 
apņēmusies iedzīvotājus 
atbalstīt un paredzējusi finanšu 
līdzekļus daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju renovācijai:

•	 energoaudita	veikšanai,
•	 tehniskā	projekta izstrādei,
• renovācijas projekta 

pieteikuma sagatavošanai 
ES finansējuma saņemšanai 
un bankas maksājumu 
procentu segšanai.

• Ja māja īsteno pilnu 
renovāciju, tad tās dzīvokļu 
īpašnieki piecus gadus 
(sākot no pieņemšanas – 
nodošanas akta parakstīšanas 
datuma) saņem 90% atlaidi 
nekustamā īpašuma 
nodoklim (Saistošie 
noteikumi Nr. SN10/2016  
“Par nekustamā īpašuma 
nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas 
kārtību Olaines novadā”).

Gada notikums Nr. 12.
Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs jaunās telpās

Pilsēta, kas izaugusi no kūdras 
purva, – tā var raksturot Olaines 
vēsturi, kas tagad apskatāma 
jaunā muzejā, kas noteikti 
ir viens no skaistākajiem un 
modernākajiem mazpilsētu 
muzejiem Latvijā.

Muzeja telpu kopējā platība 
ir 398,5 kvm izbūvētas 
piecas muzeja ekspozīcijas, 
izstāžu zāle, apmeklētāju 
garderobe, administrācijas 
telpas, palīgtelpas, priekšmetu 
restaurācijas telpa, divas 
krājuma glabātavas – 
metāla, papīra, plastmasas 

priekšmetiem un koka, stikla, 
tekstila priekšmetiem un 
labierīcības.
Izstrādāts jauns ekspozīciju 
dizains un vitrīnas, stendi un citi 
vizuālie risinājumi, izstrādāts 
multimediju saturs astoņām 
audio vizuālajām, tehniskajām 
iekārtām, kuru saturu nodrošina 
mūsdienīgas tehnoloģijas.  

Aicinām iedzīvotājus izzināt 
Olaines novada vēsturi 
jaunatklātajā muzejā! 

Nr. 10

Nr. 12

Nr. 9

Nr. 11

https://www.olaine.lv/lv/pakalpojumi-un-informacija/dzivesvieta-un-nekustamais-ipasums/nekustama-ipasuma-nodoklis/par-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumiem
https://www.olaine.lv/lv/pakalpojumi-un-informacija/dzivesvieta-un-nekustamais-ipasums/nekustama-ipasuma-nodoklis/par-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumiem
https://www.olaine.lv/lv/pakalpojumi-un-informacija/dzivesvieta-un-nekustamais-ipasums/nekustama-ipasuma-nodoklis/par-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumiem
https://www.olaine.lv/lv/pakalpojumi-un-informacija/dzivesvieta-un-nekustamais-ipasums/nekustama-ipasuma-nodoklis/par-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumiem
https://www.olaine.lv/lv/pakalpojumi-un-informacija/dzivesvieta-un-nekustamais-ipasums/nekustama-ipasuma-nodoklis/par-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumiem
https://www.olaine.lv/lv/pakalpojumi-un-informacija/dzivesvieta-un-nekustamais-ipasums/nekustama-ipasuma-nodoklis/par-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumiem


4  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

Saistošie noteikumi Nr. SN7/2019

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību Olaines novadā 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Olaines no-
vada administratīvajā teritorijā:
1.1.  decentralizēto kanalizācijas sistēmu, 

kuras nav pievienotas sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja centralizētajai kanalizāci-
jas sistēmai, kontroles un uzraudzī-
bas kārtību;

1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un 
nosēdumu izvešanai no decentrali-
zētajām kanalizācijas sistēmām;

1.3.  prasību minimumu asenizatoriem;
1.4.  asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

reģistrācijas kārtību;
1.6.  decentralizēto kanalizācijas pakal-

pojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību, tai skaitā pašvaldības kom-
petenci minētajā jomā;

1.7.  decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
īpašnieku un valdītāju pienākumus;

1.8.  atbildību par saistošo noteikumu 
pārkāpumiem.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1.  organizēt decentralizēto kanalizāci-

jas pakalpojumu sniegšanu iedzīvo-
tājiem;

2.2. noteikt decentralizētajās kanalizā-
cijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu 
un nosēdumu apsaimniekošanas 
(savākšanas, transportēšanas), uz-
raudzības un kontroles prasības, lai 
aizsargātu cilvēku veselību, nodro-
šinātu vides aizsardzību un dabas 
resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. nodrošināt normatīvajos aktos no-
teikto notekūdeņu attīrīšanas un 
savākšanas prasību ievērošanu Olai-
nes novada pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā.

3. Saistošie noteikumi ir piemērojami 
Olaines pilsētā un ciemos (izņemot “Uz-
varas Līdums”, “Veismaņi”, “Klāvi”, “Bir-
zuļi”) un ir saistoši visām fiziskajām un 
juridiskajām personām, kuru īpašumā vai 
valdījumā atrodas decentralizētās kanali-
zācijas sistēmas.

4. Saistošajos noteikumos lietotie termini 
atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu sniegšanas jomā un 
citos normatīvajos aktos lietotajiem ter-
miniem.

II. Pašvaldības kompetence 
decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un  
uzskaites jomā

5. Olaines novada pašvaldības kapitāl-
sabiedrība akciju sabiedrība “Olaines 
ūdens un siltums”, vienotais reģistrāci-
jas Nr.  50003182001 un sabiedrība ar ie-
robežotu atbildību “Zeiferti”, vienotais 
reģistrācijas Nr.  40003419183 (turpmāk 
pašvaldības pilnvarotais sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu snie-

dzējs un decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistra uzturētājs) organizē un 
nodrošina:
5.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

reģistra izveidošanu un uzturēšanu;
5.2.  notekūdeņu un nosēdumu savākša-

nai no decentralizētajām kanalizāci-
jas sistēmām, to transportēšanai un 
novadīšanai centralizētajā kanalizā-
cijas sistēmā izvirzīto prasību ievēro-
šanas kontroli;

5.3.  decentralizētajās kanalizācijas sistē-
mās uzkrāto notekūdeņu un nosē-
dumu izvešanas biežuma kontroli 
un uzraudzību;

5.4.  decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
ekspluatācijas un uzturēšanas prasī-
bu ievērošanas kontroli;

5.5. informācijas sniegšanu decentrali-
zēto kanalizācijas sistēmu īpašnie-
kiem par tajās uzkrāto notekūdeņu 
un nosēdumu izvešanas kārtību un 
nepieciešamību uzglabāt decen-
tralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
saņemšanu apliecinošu dokumentā-
ciju. Par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu saņemšanu pierādošu 
dokumentu var kalpot noslēgts lī-
gums par decentralizētajā kanalizā-
cijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu 
un nosēdumu nodošanu attīrīšanai 
vai decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu saņemšanas darījumu 
apliecinošs attaisnojuma doku-
ments, kurā uzrādīta pakalpojuma 
sniegšanas adrese, dati par savākto 
notekūdeņu daudzumu, pakalpoju-
ma summa, pakalpojumu sniegša-
nas datums, pakalpojumu sniedzēja 
rekvizīti.

III. Minimālais biežums notekūdeņu 
un nosēdumu izvešanai no
decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām

6. Pašvaldības administratīvās teritorijas 
robežās esošajās decentralizētajās ka-
nalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi 
un nosēdumi ir jāizved uz Olaines ad-
ministratīvajā teritorijā esošajām komu-
nālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 
(turpmāk – NAI) vai citām NAI, par kuru 
pakalpojumu izmantošanu noslēgti līgu-
mi starp NAI īpašniekiem, valdītājiem un 
asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem, 
un kuru darbība ir reģistrēta un norit LR 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

7. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
īpašnieki vai valdītāji par saviem līdzek-
ļiem nodrošina tajās savākto notekūdeņu 
un nosēdumu regulāru izvešanu, izman-
tojot asenizatoru, kas ir reģistrējies paš-
valdībā, atbilstoši šo noteikumu prasī-
bām.

8. Minimālo biežumu notekūdeņu un no-
sēdumu izvešanai no decentralizētām ka-
nalizācijas sistēmas krājtvertnēm nosaka, 
pamatojoties uz sistēmas īpašnieka vai 

valdītāja reģistrācijas iesniegumā norādī-
to informāciju par notekūdeņu krājtvert-
ni un ņemot vērā:
8.1. ja notekūdeņu vai nosēdumu krāj-

tvertnes īpašnieka vai valdītāja ne-
kustamajā īpašumā tiek izmantoti 
centralizētie ūdensapgādes pakal-
pojumi, tad tiek ņemts vērā patērētā 
ūdens daudzums, ko fiksējis ūdens 
patēriņa komercuzskaites mērapa-
rāts;

8.2. ja notekūdeņu vai nosēdumu krāj-
tvertnes īpašnieka vai valdītāja ne-
kustamajā īpašumā tiek izmantota 
vietējā ūdensapgāde, tad tiek ņemts 
vērā patērētā ūdens daudzums, ko ir 
fiksējis ūdens patēriņa skaitītājs, kas 
uzstādīts uz vietējā ūdens ieguves 
avota. Ja to nav iespējams ierīkot, 
tad notekūdeņu daudzums vienam 
cilvēkam noteikts 0.9 m3 mēnesī (30 
litri diennaktī).

9. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu 
izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) 
reize gadā.

10. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašniekam vai valdītājam ir tiesības pra-
sīt reģistra uzturētājam pārskatīt noteik-
to notekūdeņu vai nosēdumu izvešanas 
biežumu no decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas, iesniedzot apliecinājumu par 
faktiskā ūdens patēriņa daudzuma vai 
uzskaites izmaiņām informācijā, kas ie-
sniegtas reģistrācijas iesniegumā.

11. Minimālais nosēdumu izvešanas bie-
žums no rūpnieciski izgatavotām attīrī-
šanas iekārtām, kuras attīrītos notekūde-
ņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir 
mazāka pa 5  m3/diennaktī, ir nosakāms, 
ievērojot iekārtas ražotāja izdoto teh-
nisko dokumentāciju vai instrukcijas par 
šo iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, 
ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas 
sākotnējās tehniskās dokumentācijas  − 
atbilstoša komersanta rakstveida atzinu-
mu par iekārtas ekspluatācijas nosacīju-
miem.

IV. Decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu kontroles un uzraudzības 
kārtība

12. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
kontroli un uzraudzību īsteno pašvaldī-
bas pilnvarotais sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniedzējs, kura 
amatpersonas ir tiesīgas:
12.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizā-

cijas pakalpojumu saņemšanu ap-
liecinošu attaisnojuma dokumentu 
esamību;

12.2. piekļūt decentralizētajai kanalizāci-
jas sistēmai, tās tehniskā nodrošinā-
juma un apsaimniekošanas prasību 
ievērošanas kontrolei, saskaņojot ar 
īpašnieku vai valdītāju;

12.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizāci-

jas sistēmu reģistrā ietvertās infor-
mācijas atbilstību, nepieciešamības 
gadījumā, nodrošinot tās precizēša-
nu, balstoties uz veiktās pārbaudes 
rezultātiem;

12.4. pieprasīt atskaites par izvesto no-
tekūdeņu apjomu no decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļau-
tajiem asenizatoriem.

13. Šaubu gadījumā par decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas 
prasību ievērošanu un tās atbilstību nor-
matīvo aktu regulējumam pašvaldības 
pilnvarotajam sabiedrisko ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu sniedzējam ir tiesības 
rakstiski pieprasīt decentralizētās kanali-
zācijas sistēmas īpašniekam:
13.1.  nodrošināt piekļuvi decentralizēta-

jai kanalizācijas sistēmai, tās darbī-
bas pārbaudei;

13.2. veikt decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas ārpuskārtas tehnisko ap-
kopi pie atbilstoša komersanta, kas 
specializējies šādu darbu izpildē, un 
iesniegt apliecinājumu par iekārtas 
tehnisko stāvokli un norādījumus 
tās turpmākai ekspluatācijai;

13.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas 
sistēmā uzkrāto notekūdeņu parau-
gu analīzes. Izdevumus, kas saistīti 
ar decentralizētajā kanalizācijas sis-
tēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu 
analīzēm, sedz:
13.3.1. pašvaldības pilnvarotais 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzējs, ja decen-
tralizētajā kanalizācijas sistēmā uz-
krāto notekūdeņu paraugu analī-
zēs netiek konstatētas vielas, kuras 
aizliegts novadīt centralizētajā ka-
nalizācijas sistēmā saskaņā ar paš-
valdības saistošajiem noteikumiem 
par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietoša-
nas kārtību un noteiktās piesārņojo-
šo vielu koncentrācijas nepārsniedz 
minētajos saistošajos noteikumos 
norādītās;
13.3.2. decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašnieks, ja, decentrali-
zētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto 
notekūdeņu paraugu analīzēs, tiek 
konstatētas vielas, kuras aizliegts 
novadīt centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā saskaņā ar pašvaldības sais-
tošajiem noteikumiem par sabiedris-
ko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtību, kā 
arī noteiktās piesārņojošo vielu kon-
centrācijas pārsniedz minētajos sais-
tošajos noteikumos norādītās.

13.4. veikt decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas pārbūvi vai jaunas decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas iz-
būvi vai uzstādīšanu, lai novērstu vi-
dei nodarāmo kaitējumu, vai risināt 
jautājumu par pieslēgšanos centrali-
zētajai kanalizācijas sistēmai.

2019. gada 23. oktobrī, Olainē
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. Apstiprināti ar Olaines novada domes 2019. gada 23. oktobra sēdes lēmumu (10. prot., 15. p.).

Turpinājums 5. lpp.   
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Saistošie noteikumi Nr. SN7/2019
V. Prasību minimums asenizatoriem

14. Decentralizētās kanalizācijas pakal-
pojumus pašvaldības administratīvajā 
teritorijā ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš 
atbilst šajos noteikumos noteiktajām pra-
sībām un ir reģistrējies pašvaldībā.

15. Prasību minimums asenizatoram:
15.1.  nodrošināt decentralizēto kanalizā-

cijas pakalpojumu saņemšanas at-
taisnojošos dokumentus atbilstoši 
Ministru kabineta 2017.  gada 27.  jū-
nija noteikumos Nr.  384 “Noteiku-
mi par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un reģis-
trēšanu” (turpmāk – MK noteikumi 
Nr.  384) un šajos saistošajos notei-
kumos noteiktajām prasībām un to 
izsniegšanu decentralizēto kanalizā-
cijas sistēmu īpašniekiem vai valdī-
tājiem;

15.2. veikt Olaines novada administratī-
vajā teritorijā esošajās decentralizē-
tajās kanalizācijas sistēmās savākto 
notekūdeņu un nosēdumu, kā arī 
septisko dūņu apjoma uzskaiti;

15.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizā-
cijas sistēmās savāktos notekūdeņus 
ar šim nolūkam paredzētu speciali-
zētu transportlīdzekli;

15.4. noslēgt rakstveida līgumu ar NAI 
īpašnieku par decentralizētajās ka-
nalizācijas sistēmās savākto notek-
ūdeņu un/vai nosēdumu novadīša-
nu un attīrīšanu;

15.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasā-
kumu un darbību veikšanu, lai ne-
pieļautu centralizētās kanalizācijas 
sistēmas aizsērējumu decentralizē-
tajās kanalizācijas sistēmās savākto 
notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

15.6. nodrošināt visu nepieciešamo pa-
sākumu un darbību veikšanu, lai 
nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru 
savākšanai normatīvajos aktos ir no-
teikta īpaša kārtība un prasības, no-
nākšanu centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu notekūdeņu novadīšanas 
rezultātā;

15.7.  līdz kārtējā gada 1. februārim ie-
sniegt Olaines novada pašvaldības 
reģistra uzturētājam rakstveida 
deklarāciju par iepriekšējā saimnie-
ciskajā gadā izvesto notekūdeņu 
un nosēdumu apjomu konkrētās 
pašvaldības teritorijā saskaņā ar pie-
likumā pievienoto veidlapu (1.  pie-
likums). Veidlapu iesniedz klātienē, 
nosūta pa pastu vai elektroniski 
normatīvajos aktos par elektronisko 
dokumentu noformēšanu noteikta-
jā kārtībā.

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība

16. Papildus MK noteikumos Nr.  384 no-
teiktajām reģistrācijas prasībām aseni-
zators iesniedz pašvaldībā rakstveida 
iesniegumu (2. pielikums), kuram pievie-
no 17. punktā norādīto informāciju.

17. Reģistrācijas veikšanai asenizators 
iesniedz attiecīgus dokumentus, aplieci-
not, ka:
17.1.  ir tiesīgs veikt kravas autopārvadā-

jumus vai pašpārvadājumus Latvijas 
Republikas teritorijā, izņemot, ja pa-
kalpojums tiks sniegts ar traktorteh-
niku, izmantojot asenizācijas mucu;

17.2. iesnieguma iesniegšanas dienā ase-
nizatoram Latvijā nav nodokļu parā-
du, tai skaitā, valsts sociālās apdro-
šināšanas obligāto iemaksu parādu, 
kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

17.3. ir noslēgts līgums ar pašvaldības 
pilnvarotā sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniedzēja 
norādīto NAI vai specializēto notek-
ūdeņu pieņemšanas vietu īpašnie-
ku/-iem.

18. Šo noteikumu 16. punktā minēto re-
ģistrācijas iesniegumu asenizators var 
iesniegt:
18.1. personīgi pašvaldības pilnvarotā sa-

biedrisko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniedzējam;

18.2. pa pastu;
18.3. elektroniski normatīvajos aktos par 

elektronisko dokumentu noformē-
šanu noteiktajā kārtībā.

19. Lai veiktu reģistrāciju, pašvaldības 
amatpersona pārbauda iesniegto infor-
māciju un pārliecinās par:
19.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu re-

ģistra piešķirtajiem asenizatora re-
ģistrācijas datiem, ja asenizators ir 
juridiska persona;

19.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiska-
jā datu bāzē reģistrētajiem datiem 
par ienākuma nodokļa maksātājiem, 
ja asenizators ir fiziska persona.

20. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt 
un iesniegt pašvaldības amatpersonai šo 
noteikumu 19. punktā minēto informāci-
ju apliecinošus dokumentus.

21. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja 
tas ir izpildījis šo noteikumu prasības, ie-
sniedzot visus nepieciešamos dokumen-
tus, un pēc to izvērtēšanas pašvaldības 
amatpersona ir atzinusi, ka asenizators 
atbilst šajos noteikumos izvirzītajām pra-
sībām.

22. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 
15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no 
tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek 
uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir ie-
sniegti visi noteikumos norādītie nepie-
ciešamie dokumenti.

23. Pašvaldības trīs darba dienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē informāciju par ase-
nizatora reģistrāciju normatīvo aktu no-
teiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas 
gadījumā nosūta rakstveida informāciju 
asenizatoram par trūkumiem, kas konsta-
tēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas 
gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. 
Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti no-
rādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas 
iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu 
un saņemtie dokumenti tiek atgriezti ase-
nizatoram. 

24. Ja asenizatora darbībās tiek konsta-
tēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar 
ūdenssaimniecības pakalpojumu snieg-
šanas jomu, komerctiesību jomu, profe-
sionālās darbības sfēru, finanšu saistību 
izpildi, kravu autopārvadājumu jomu 
vai vides aizsardzības jomu, pašvaldības 
amatpersona anulē attiecīgā asenizato-
ra reģistrācijas faktu, nosūtot rakstveida 
paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to 
ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē.

Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienā-
kums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no pa-
ziņojuma saņemšanas dienas iesniegt šo 
noteikumu 15.7. punktā noteikto infor-
māciju par periodu līdz reģistrācijas anu-
lēšanas dienai.

25. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģis-
trācijas anulēšanas faktu, 15 (piecpad-
smit) darba dienu laikā no paziņojuma 
saņemšanas iesniedzot rakstveida iesnie-
gumu pašvaldības izpilddirektoram, kurā 
tiek norādīts lūguma pamatojums un 
ziņas par iesniegumā ietvertajiem ap-
galvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas 
fakta apstrīdēšana neaptur noteikumu 
24. punktā norādītā paziņojuma darbību 
un neatbrīvo asenizatoru no šo noteiku-
mu 24.  punktā paredzētās informācijas 
iesniegšanas.

26. Ziņas par asenizatoru pašvaldības 
tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamato-
joties uz pašvaldības amatpersonas lē-
mumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulē-
šanas fakts. 

27. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir 
anulēta, balstoties uz apstiprinošu infor-
māciju, ka asenizatoram ir apturēta vai 
anulēta kravas autopārvadājumu veikša-
nas licence Latvijas Republikas adminis-
tratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora 
reģistrāciju tiek atjaunotas, pamatojoties 
uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, 
kas izskata jautājumus par kravas auto-
pārvadājumu licences un licences kartītes 
darbības apturēšanu uz laiku vai anulēša-
nu.

28. Gadījumā, ja decentralizētos kanali-
zācijas pakalpojumus nodrošina pašval-
dības sabiedrisko ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā 
tiek veikts atbilstošs ieraksts.

VII. Decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistrācijas kārtība

29. Olaines novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā esoša nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpa-
šumā esošā decentralizētā kanalizācijas 
sistēma nav reģistrēta, iesniedz decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra 
uzturētājam pirmreizējo decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas reģistrācijas aplie-
cinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem 
pievienoto paraugu (3. pielikums).

30. Ja nekustamais īpašums tiek atsavi-
nāts vai ir notikušas decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbū-
ve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mai-
nījies notekūdeņu novadīšanas plānotais 
apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo 
personu skaits), decentralizētās kanalizā-
cijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) 
mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma 
iegādes vai izmaiņām šo noteikumu 29. 
punktā norādītais apliecinājums jāie-
sniedz personiski, jānosūta pa pastu vai 
elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par elektronisko 
dokumentu noformēšanu.

VIII. Decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu īpašnieku un valdītāju
pienākumi

31. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašnieka vai valdītāja pienākumi, papil-
dus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajiem, 
ir šādi:
31.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uz-

krāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā 
nodotā decentralizētajā kanalizāci-
jas sistēmā;

31.2. noslēgt līgumu par decentralizē-
tās kanalizācijas sistēmā uzkrāto 
komunālo notekūdeņu savākšanu, 
iekļaujot noteiktu izvešanas grafi-
ku, ar decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniedzēju vai saglabāt 
vismaz divus gadus decentralizēto 
notekūdeņu pakalpojuma saņemša-
nas fakta apliecinošos attaisnojuma 
dokumentus, kuros uzrādīta pakal-
pojuma sniegšanas adrese, dati par 
savākto notekūdeņu daudzumu, 
pakalpojuma sniegšanas datums, 
pakalpojuma summa un pakalpoju-
ma sniedzēja rekvizīti, ja šāds līgums 
netiek slēgts; 

31.3. segt izmaksas pašvaldības pilnvaro-
tam sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzējam, kas sais-
tītas ar notekūdeņu paraugu analī-
žu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu 
paraugu analīzēs tiek konstatētas 
vielas, kuras neatbilst pašvaldības 
saistošajos noteikumos par sabied-
risko ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu sniegšanas un lietošanas kār-
tību noteiktajām piesārņojošo vielu 
koncentrācijām, pēc to faktiskajām 
izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķi-
nu;

31.4. nodrošināt pašvaldības pilnvarotam 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu sniedzēja pārstāvim pie-
kļuvi decentralizētajai kanalizācijas 
sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma 
un ekspluatācijas prasību ievēroša-
nas kontrolei un tās darbības pār-
baudei;

31.5. līdz kārtējā gada 1.  aprīlim iesniegt 
pašvaldības pilnvarotam sabiedris-
ko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzējam atbilstoša komersanta 
rakstveida apliecinājuma kopiju par 
veikto decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas tehnisko apkopi, par tās 
tehnisko stāvokli un turpmākajiem 
norādījumiem tās ekspluatācijā, ja 
nekustamajā īpašumā tiek eksplua-
tētas rūpnieciski izgatavotas no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras 
attīrītos notekūdeņus novada vidē 
un kuru kopējā jauda ir mazāka par 
5 m3/diennaktī;

31.6. uzrādīt pašvaldības pilnvarotam sa-
biedrisko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniedzējam decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu saņem-
šanu pierādošos dokumentus. Par 
decentralizēto kanalizācijas pakal-
pojumu saņemšanu pierādošu do-
kumentu var kalpot noslēgts līgums 
par decentralizētajā kanalizācijas 
sistēmā uzkrāto notekūdeņu un no-
sēdumu nodošanu attīrīšanai vai 
decentralizēto kanalizācijas pakal-
pojumu saņemšanas darījumu ap-
liecinošs attaisnojuma dokuments, 
kurā uzrādīta pakalpojumu snieg-
šanas adrese, dati par savākto no-
tekūdeņu daudzumu, pakalpojuma 

Turpinājums 6. lpp.   
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Aktuāli

Olaines novada pašvaldības rīkotas

izsoles

Dārzkopības sabiedrībā “Vīksnas” Nr. 1820, Jāņupē, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 021 0569, 0,0592 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 021 0569). Izsoles sākumcena – 2100,00 eiro; 
izsoles solis – 100,00 eiro; drošības nauda – 210,00 eiro. 
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. 
Izsoles reģistrācijas maksa – 30,00 eiro (tai skaitā PVN). Dalībnieku reģistrācija 
tiek pārtraukta 2020. gada 6. februārī plkst. 12.00. Izsole notiks 2020. gada 
11. februārī plkst. 10.30 Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, 
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

____________________________

Dārzkopības sabiedrībā “Plakanciema egles” Nr. 86A, Vaivados, Olaines 
pagastā, Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 016 332, 0,0249 ha 
platībā (starpgabals) (kadastra numurs 8080 016 0136). Izsoles sākumcena –  
1150,00 eiro; izsoles solis – 100,00 eiro; drošības nauda – 115,00 eiro. 
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Pirmpirkuma tiesības – nekustamā īpašuma “Plakanciema egles” Nr. 86 
Vaivados, Olaines pagastā, Olaines novadā (kadastra apzīmējums 
8080 016 0166), zemes īpašniekam saskaņā ar izsoles noteikumos noteikto.

Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. 
Izsoles reģistrācijas maksa ir 30 eiro. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 
2020. gada 6. februārī plkst. 12.00. Izsole notiks 2020. gada 11. februārī 
plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, 
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

____________________________

Dārzkopības sabiedrībā “Sputņiks” Nr. 5, Dāvos, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, kadastra apzīmējums 8080 017 0451, 0,0608 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 017 0451). 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 ir 30 eiro. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 6. februārī 
plkst. 12.00. Izsole notiks 2020. gada 12. februārī plkst. 11.30 Olaines novada 
pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines novadā.

____________________________

Priežu ielā 29, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra 
apzīmējums 8080 008 0319, 0,2792 ha platībā (kadastra numurs 
8080 008 0319). Izsoles sākumcena – 9000,00 eiro; izsoles solis – 
100,00 eiro; drošības nauda – 900,00 eiro. 
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Izsoles dalībnieki – fiziskas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Olaines 
novadā ne mazāk kā vienu gadu un kurām ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. 
Izsoles ieguvējam noteikts aizliegums – nekustamā īpašuma atsavināšana 
3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas 
maksa ir 30 eiro. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 6. februārī 
plkst. 12.00. Izsole notiks 2020. gada 11. februārī plkst. 13.30 Olaines novada 
pašvaldības telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines novadā.

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

summa, pakalpojumu sniegšanas 
datums un pakalpojumu sniedzēja 
rekvizīti. 

32. Olaines novada apbūves teritorijās, 
kurās saskaņā ar novada pašvaldības 
teritorijas plānojumu ir ierīkojamas cen-
tralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas (ciemu teritorijas), kurās jau ir 
izbūvēts un nodots ekspluatācijā maģis-
trālais centralizētās kanalizācijas sistēmas 
atzars ar iespēju pieslēgties centralizēta-
jai kanalizācijas sistēmai, decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai val-
dītājam ir pienākums izbūvēt pieslēgu-
mu centralizētajai kanalizācijas sistēmai 
līdz 2020.  gada 31.  decembrim un jaunu 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbū-
vēšana ir aizliegta. Ja gar ielu, kas pieguļ 
izbūvētas decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašnieka vai valdītāja apbūvē-
tam īpašumam, tiek izbūvēts jauns ma-
ģistrālais kanalizācijas vads ar atzaru uz 
īpašumu, ēkas īpašniekam vai tiesiskajam 
valdītājam ir pienākums viena gada laikā 
no tā nodošanas ekspluatācijā pieslēgties 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

33. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
patvaļīga savienošana ar centralizētajiem 
kanalizācijas tīkliem ir aizliegta.

IX. Atbildība par saistošo noteikumu 
neievērošanu

34. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt 
un sastādīt administratīvos protokolus 
savas kompetences robežās ir tiesīgas šā-
das amatpersonas:
34.1. pašvaldības policijas amatpersonas;
34.2. sabiedrisko ūdenssaimniecības pa-

kalpojumu sniedzēja amatpersonas;
34.3. pašvaldības vides speciālists.

35. Par šo saistošo noteikumu VI. un 
VII.  sadaļā noteikto prasību neievēroša-
nu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu: fiziskām personām – 
līdz 350,00 euro, 
juridiskām personām – līdz 1400 euro.

36. Administratīvo pārkāpumu protoko-
lus izskata Olaines novada pašvaldības 
administratīvā komisija.

37. Administratīvais sods šo saistošo no-
teikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienā-
kuma novērst pārkāpumu, kā arī no pār-
kāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas.

X. Noslēguma jautājumi

38. Ja ekspluatētā decentralizētā kanali-
zācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos 
noteikumos un normatīvajos aktos izvir-
zītajām prasībām, decentralizētās kana-
lizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs 
nodrošina tās atbilstību šo saistošo no-
teikumu un normatīvo aktu prasībām ne 
vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

39. Olaines pilsētas un novada pašval-
dības administratīvajā teritorijā esoša 
ciema nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs līdz 2020.  gada 
1.  februārim iesniedz decentralizēto ka-
nalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam 
pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas reģistrācijas apliecinājumu sa-
skaņā ar noteikumiem pievienoto parau-
gu (3. pielikums).

40. Saistošie noteikumi publicējami paš-
valdības informatīvajā izdevumā “Olaines 
domes vēstis” un stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc publicēšanas. 

Pilna informācija ar pielikumiem 
www.olaine.lv

Novembra pēdējā nedēļā AS “Olaines 
ūdens un siltums” (OŪS) un Olaines 
novada pašvaldības organizētajā 
lielgabarīta atkritumu izvešanas akcijā 
vislielāko iniciatīvu izrādīja Medemciema 
iedzīvotāji, jo viņu dzīvesvietā akcijai bija 
pieteiktas 25 adreses. 
Kopumā akcijas ietvaros atkritumi tika 
izvesti no 44 pieteiktajiem punktiem jeb 
adresēm Olaines novada ciemos. Jāņupē 
tika apkalpotas 10 adreses, Pārolainē –  
četras, Viršos – trīs, bet Stūnīšos un 
Grēnēs – katrā viena adrese. Kopā 
akcijas laikā no pieteiktajām 
adresēm OŪS savāca 63 m3 
lielgabarīta atkritumu. Lai gan akcijā 
varēja piedalīties arī iedzīvotāji no 
apdzīvotajām vietām Dāvi, Gaismas, 
Galiņi, Ielejas, Lubauši, Pēternieki, 
Rājumi, Stīpnieki, Uzvaras Līdums, 
Vaivadi, šajā reizē iniciatīva no šiem 
ciemiem netika izrādīta. 
Tā kā ikvienai akcijai ir termiņš un 
noteikumi, kas jāievēro, lai tajā 
piedalītos, diemžēl dažiem pieteicējiem 
bija jāatsaka. Atteikumus saņēma 
iedzīvotāji tajās adresēs, ar kurām 

nebija noslēgts sadzīves atkritumu 
apkalpošanas līgums. Tāpat atkritumus 
nepieņēma no tām adresēm, kuras 
iepriekš nebija pieteiktas, kā arī no 
tām, kur pieteikumi tika iesniegti ar 
novēlošanos – pēc noteiktā datuma. 
Netika pieņemti arī pieteikumi ar akcijai 
neatbilstošiem atkritumiem, proti, 
elektronika (ledusskapji, veļasmašīnas  
u. tml.), jumta segumi, ondulīna loksnes, 
ūdensvada caurules, metāla izstrādājumi 
(apkures katli), būvgruži, maisi ar lapām 
u. tml.
Lielgabarīta atkritumu izvešana 
Olaines novada ciemu iedzīvotājiem 
akcijas ietvaros bija bez maksas, 
šo pakalpojumu izmaksas (1277 eiro) 
pilnībā tika segtas no Olaines novada 
pašvaldības budžeta. Iedzīvotāji ir 
aicināti slēgt līgumu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot 
tīru vidi un godprātīgu attieksmi. 
Pašvaldība līdzīgas akcijas sadarbībā ar 
OŪS plāno rīkot arī nākamajā gadā. 

  Turpinājums no 5. lpp. 

Lielgabarīta atkritumu nodošanas
akcijā lielāko iniciatīvu izrādījuši 

Medemciema iedzīvotāji

Turpinājums 7. lpp.   
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•	 Apsveikt	Olaines	1.	un	2.	vidusskolas	
skolēnus Ziemassvētku pasākumā. 
Piešķirt 8554,50 eiro saldumu iegādei 
un Ziemassvētku apsveikuma kartīšu 
izgatavošanai Olaines 1. un 2. vidusskolas 
skolēniem.

•	 Akceptēt	aprēķinātos	dzīvojamo	
māju uzturēšanas un apsaimniekošanas 
maksājumus 2020. gadam AS “Olaines 
ūdens un siltums” pārvaldīšanā 
un apsaimniekošanā nodotajās 
dzīvojamajās mājās (Olaines pilsētā un 
Olaines pagasta teritorijā (Pionieru ielā)), 
kurās atrodas pašvaldībai piederošie 
dzīvokļu īpašumi/tiesiskie valdījumi. 
Uzdot AS “Olaines ūdens un siltums” 
izveidot jaunu vai pilnveidot esošo 
uzņēmuma mājaslapas “E.ous.lv”  
moduli, lai nodrošinātu Olaines 
novada daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašniekiem attālinātu piekļuvi: tāmēm 
par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas maksu; dzīvojamajai 
mājai nepieciešamo remontdarbu 
apkopojumam (sarakstam).

•	 Akceptēt	aprēķinātos	dzīvojamo	
māju uzturēšanas un apsaimniekošanas 
maksājumus 2020. gadam SIA “Zeiferti” 
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā 
nodotajās dzīvojamajās mājās (Olaines 
pagasta teritorijā), kurās atrodas 
pašvaldībai piederošie dzīvokļu 
īpašumi/tiesiskie valdījumi. Uzdot SIA 
“Zeiferti”: nodrošināt dzīvojamo māju 
visu īpašnieku/īrnieku informēšanu 
par aprēķinātajiem pārvaldīšanas 
maksājumiem 2020. gadam; izveidot 
uzņēmuma mājaslapu.

•	 Atbalstīt	dārzkopības	kooperatīvās	
sabiedrības “Ežupe” projektu “DKS 
“Ežupes” labiekārtošana” par kopējo 
summu 3452,66 eiro ar pašvaldības 
līdzfinansējumu 1726,33 eiro.

•	 Atbalstīt	biedrības	“VeVi”	projektu	
“Par biedrības “VeVi” koplietošanas ceļu 
pie nekustamajiem īpašumiem izbūvi” 
par kopējo projekta summu 6131,68 eiro 
ar pašvaldības līdzfinansējumu  
3065,84 eiro.

•	 Apstiprināt	zemes	dārzkopības	
sabiedrībā (turpmāk – d/s) “Druva”  
Nr. 93/94, Jāņupē, 0,1158 ha platībā  
2019. gada 12. novembra atsavināšanas 
izsoles protokolu. 

•	 Apstiprināt	zemes	d/s	“Ostinieks”	 
Nr. 156, Stīpniekos, 0,0656 ha platībā 
2019. gada 12. novembra atsavināšanas 
izsoles protokolu. 

•	 Izbeigt	2010.	gada	5.	augustā	
noslēgto lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. 241 par zemesgabala “A” 
(Jaunolainē) 0,0991 ha platībā nomu, 
noslēgtu ar V. I. ar 2019. gada  
1. decembri. Iznomāt A. B. zemesgabalu 
“A” (Jaunolainē) 0,0991 ha platībā, 
noslēdzot lauku apvidus zemes nomas 
līgumu uz 10 gadiem, nosakot gada 
nomas maksu 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības.

•	 Pirms	termiņa	izbeigt	zemes	nomas	
līgumus: Nr. NRZ-39; Nr. NRZ-31.

•	 Pirms	termiņa	izbeigt	rezerves	zemes	
fonda zemes nomas līgumus: Nr. RZ-177; 
Nr. RZ-170; Nr. RZ-59; Nr. RZ-149.

•	 Izbeigt	lauku	apvidus	zemes	nomas	
līgumu Nr. 710.

•	 Uzdot	Finanšu	un	grāmatvedības	
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
nekustamo īpašumu (turpmāk – NĪ) 
zemesgabalu d/s:
- “Lībieši” Nr. A, Jāņupē,  

0,0596 ha platībā;
- “Ieviņa-99” Nr. I, Medemciemā,  

0,0625 ha platībā;
- “Ābele-O” Nr. L, Dāvos,  

0,0646 ha platībā;
- “Puriņi” Nr. O, Jāņupē,  

0,0810 ha platībā;
- “Stūnīši” Nr. S, Stūnīšos,  

0,0178 ha platībā;
- “Plakanciema egles” Nr. G,  

Vaivados, 0,0559 ha platībā;
- “Ežupe” Nr. A, Jāņupē,  

0,0686 ha platībā;
- “Ieviņa-99” Nr. D, Medemciemā,  

0,0636 ha platībā;
- “Tulpe” Nr. K, Rājumos,  

0,0645 ha platībā;
- “Ziediņi” Nr. O, Jāņupē,  

0,0902 ha platībā.

•	 Izbeigt	2009.	gada	2.	februārī	
noslēgto zemesgabala nomas līgumu 
par zemesgabala “Jelgavas iela” daļas 
263 m2 platībā iznomāšanu SIA “Gratija” 
ar 2019. gada 1. decembri. Iznomāt G. I. 
zemesgabalu ar nosaukumu “Jelgavas 
iela” daļu 263 m2 platībā, noslēdzot 
zemes nomas līgumu uz pieciem 
gadiem, nosakot mēneša nomas maksu 
par 1 m2 0,15 eiro un likumā noteikto 
pievienotās vērtības nodokli.

•	 Piekrist	pārņemt	valstij	piekritīgo	
dzīvokli Stacijas ielā 34-10, Olainē, 
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 
likumā “Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 9. punktā noteiktās 
autonomās funkcijas realizēšanai (sniegt 
palīdzību Olaines novada iedzīvotājiem 
dzīvokļa jautājumu risināšanā (izīrējot 
dzīvojamās telpas (likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 
1) punkts))). Lūgt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju sagatavot 
Ministru kabineta rīkojuma projektu par 
valstij piekritīgā dzīvokļa Stacijas ielā  
34-10, Olainē, kadastra numurs  
8009 900 3008, 38,70 kv. m platībā un pie 
dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 
domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas 
(387/28959) nodošanu Olaines novada 
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

•	 Nodibināt	personālservitūtu	–	ceļa	
servitūtu ar tiesībām uz braucamo ceļu 
uz pašvaldībai piederošā NĪ “Jumiņkalna 
ceļš”, kadastra Nr. 8080 011 0601, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 011 0457 – 126 metru garumā, 24 
metru platumā (zemes platība, uz kuras 

nodibināms servitūts, – 0,3024 ha)  
(servitūta raksturojošie lielumi var 
tikt precizēti, izdarot instrumentālo 
uzmērīšanu) par labu AS “Latvijas Valsts 
meži”, reģistrācijas numurs 40003466281, 
apsaimniekotajām teritorijām (precizēs 
ceļa servitūta nodibināšanas līgums).

•	 Atļaut	atdalīt	no	nekustamā	īpašuma	
S-1 ar kadastra numuru O zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu P, izveidojot 
divus atsevišķus nekustamos īpašumus.

•	 Atļaut	atdalīt	no	nekustamā	
īpašuma A (kadastra numurs W) zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu Q, A 
un S, izveidojot trīs jaunus nekustamā 
īpašuma sastāvus Olaines novadā, 
reģistrējot tiem jaunus zemesgrāmatas 
nodalījumus Rīgas rajona tiesas 
Zemesgrāmatu nodaļas Olaines 
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā un 
saglabājot zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu P un L Rīgas rajona tiesas 
Zemesgrāmatu nodaļas Ķekavas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. Z.

•	 Atļaut	atdalīt	no	nekustamā	īpašuma	
S (kadastra numurs B) zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu A un D, izveidojot 
trīs atsevišķus nekustamos īpašumus.

•	 Noteikt	Olaines	novada	domes	un	
komiteju sēžu darba grafiku 2020. gadā 
(pieejams www.olaine.lv – “Pašvaldība” – 
“Domes lēmumi”).

•	 Atļaut	Kasparam	Ērglim	savienot	
Olaines novada pašvaldības policijas 
inspektora amatu ar Jelgavas pilsētas 
pašvaldības policijas vecākā inspektora 
amatu. 

•	 Piešķirt	vienreizējo	materiālo	
palīdzību K ģimenei un N ģimenei sakarā 
ar dimanta kāzu jubileju.

•	 Piešķirt	vienreizējo	materiālo	
palīdzību V ģimenei sakarā ar karalisko 
dimanta kāzu jubileju (65 gadu kāzu 
gadadienu).

•	 Ierakstīt	Rīgas	rajona	tiesas	Olaines	
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
uz Olaines novada pašvaldības vārda 
dzīvokļa īpašumu “Birznieki 2”-17 
(Jaunolainē).

•	 Iemitināt	citu	personu	pašvaldībai	
piederošajā dzīvoklī Parka ielā 1-C 
(Olainē).

•	 Ierādīt	vietu	A.	M.	sociālajā	istabā	
Zemgales ielā 31-D (Olainē).

•	 Uzņemt	p/a	“Olaines	Sociālais	
dienests” Sociālās aprūpes centrā divas 
personas:	J.	M.	un	F.	M.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	uz	
NĪ “Stars” Nr. A (Dāvos) un piekrist, ka  
A. K. iegūst šo zemi īpašumā.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	uz	
NĪ “Vaivadi” Nr. B (Vaivados) un piekrist, 
ka A. Ž. iegūst šo zemi īpašumā.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	uz	
NĪ “Sputņiks” Nr. C (Dāvos) un piekrist, ka 
V. B. iegūst šo zemi īpašumā.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	uz	
NĪ Jelgavas ielā D (Olainē) un piekrist, ka 
G. I. iegūst šo zemi īpašumā.

•	 Piekrist,	ka	½	domājamo	daļu	no	
zemesgabala Zemgales ielā E (Olainē) 
īpašumā iegūst V. R.

•	 Piekrist,	ka	zemi	d/s	“VEF-Baloži”	Nr.	E	
(Medemciemā) īpašumā iegūst S. K.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz	NĪ	“Celtnieks”	Nr.	F	(Stīpniekos)	un	
piekrist, ka J. K. iegūst šo zemi īpašumā.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz Mārupes novada pašvaldībai 
piederošajām SIA “Rīgas apriņķa 
avīze” 1750 kapitāla daļām par kopējo 
atsavināšanas vērtību 1750 eiro.

•	 Atsavināt	zemesgabalu	d/s	“Vaivadi”	
Nr. G (Vaivados), apstiprināt pirkuma 
maksu un noslēgt pirkuma līgumu ar 
zemes nomnieku.

•	 Atsavināt	zemesgabalu	d/s	
“Jāņupe-2” Nr. H/I1 (Jāņupē), apstiprināt 
pirkuma maksu un noslēgt pirkuma 
līgumu ar zemes nomnieku.

•	 Atsavināt	zemesgabalu	d/s	“Ezītis”	
Nr. J (Ezītī), apstiprināt pirkuma maksu 
un noslēgt pirkuma līgumu ar zemes 
nomnieku.

•	 Atsavināt	zemesgabalu	d/s	“Ezītis”	
Nr. K (Ezītī), apstiprināt pirkuma maksu 
un noslēgt pirkuma līgumu ar zemes 
nomnieku.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	uz	
NĪ “Lejas” Nr. A (Jāņupē) un piekrist, ka  
V. R. iegūst šo zemi īpašumā.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	uz	
NĪ “Tulpe” Nr. C/D (Rājumos) un piekrist, 
ka G. L. iegūst šo zemi īpašumā. 

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (novembris)

Jāatgādina, ka novembrī rīkotā akcija bija paredzēta tikai Olaines novada ciemu 
iedzīvotājiem, jo Olaines pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja izmest lielgabarīta 
atkritumus pie sadzīves atkritumu laukumiem izvietotajos lielgabarīta 
konteineros, Jaunolaines daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem lielgabarīta 
atkritumu izvešana tiek organizēta divas reizes mēnesī – katra mēneša 2. un 
4. sestdienā, savukārt Stūnīšu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji lielgabarīta 
atkritumus var nodot katra mēneša 4. sestdienā. 
Lielgabarīta atkritumi ir liela izmēra sadzīves atkritumi, kurus izmēra dēļ nevar 
ievietot atkritumu konteinerā, piemēram, nolietots skapītis, gulta, krēsls, 
matracis, citas mēbeles un to daļas u. tml.

  Turpinājums no 6. lpp. 
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Pasākumi Olaines novadā janvārī

Sirsnīgi sveicam decembrī 
dzimušos novada jubilārus! 
Lai mīlestība, miers un 
viedums jūsos!

Dzimtsarakstu nodaļā 
novembrī noslēgtas 10 
laulības. Dimanta kāzu 
jubileju atzīmēja divi pāri.
Laimei un mīlestībai ir tikai 
viens laiks – tagad, un tas 
atstāj aiz sevis laimīgu 
atmiņu virteni… gadus… 
dzīvi.

2019. gada novembrī 
piedzimuši 8 puisīši un 
17 meitenītes. Sveicam 
ar ģimenes pieaugumu, 
novēlam veselību, dzīves 
gudrību un mīlestību!

Olaines	novada	pašvaldības	informatīvs	izdevums	"Olaines	domes	vēstis".	Tirāža	5000	eks.	Foto:	Miervaldis	Šteinbergs,	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 2019. gada 
18. decembrī sniegtajiem datiem.

KAD KAS KUR

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)

Skatīt spēļu grafiku 
www.olainessports.lv

Olaines novada atklātais amatieru hokeja čempionāts
“Olaines Sporta centra kauss 2020”

Olaines slidotavā

11.01. Olaines novada Ziemas turnīrs zolē, 4. kārta Olaines Sporta namā

12.01. Olaines Ātrā šaha turnīrs Olaines Sporta namā

17.01. “Olybet” Darba dienu līga basketbolā Olaines Sporta namā

18.01. Ziemas florbola turnīrs “3 pret 3” Olaines Sporta namā

22.01.
Olaines Sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā 
“Ziemas kauss 2020” telpās – U10 un U12 grupā 

Olaines Sporta namā

24.01. “Olybet” Darba dienu līga basketbolā Olaines Sporta namā

26.01. Olaines novada čempionāts galda tenisā 2019/2020 (4. kārta) Olaines Sporta namā

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

08.01. plkst. 18.00 Ziemas vakarēšana ar folkloras kopu “Dzedzieda” Olaines Kultūras namā

11.01. plkst. 14.00
Ogres teātris – H. Ibsena “Bernika projekts” (biļešu cena 3 eiro, 
skolēniem, studentiem un pensionāriem – 2 eiro)

Jaunolaines Kultūras namā

12.01. plkst. 17.00
Teātra izrāde “Silvija”. Piedalās: Aīda Ozoliņa, Evija Skulte, Dace 
Makovska, Ivars Puga, Voldemārs Šoriņš (biļešu cena – 3 un 5 eiro) 

Olaines Kultūras namā

Olaines Vēstures un mākslas muzejs (sīkāka informācija – olainesmuzejs.lv)

Ekskursijas pa Olaines Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijām gida 
vadībā (iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālr. 20172030)

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Līdz. 18.01. Izstāde “Ziedēt... nepārejošs darbības vārds” Olaines Vēstures un mākslas muzejā

18.01. plkst. 14.00 Eksperimentu pēcpusdiena kopā ar RTU Olaines Mehānikas un 
tehnoloģiju koledžas studentiem 

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

22.01.–15.02. Elīnas Genītes personālizstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejā

27.01.–07.02. Muzejpedagoģiskā programma, veltīta Sveču dienai, 
“Degsim gaišu uguntiņu” (iepriekšēja pieteikšanās līdz 23.01., 
zvanot pa tālr. 20172030)

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

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

Piedalās: Aīda Ozoliņa, Evija Skulte,
Dace Makovska, 

Ivars Puga, Voldemārs Šoriņš 

Biļešu cena – 3 un 5 eiro

Teātra izrāde 
“Silvija”

2019. gada novembrī 
mūžībā aizgājuši
(uzvārds, vārds, 
dzimšanas datums)

Zudova Romualda – 02.02.1941.
Polukejevs Igors – 02.11.1958.
Papina Juzefs – 03.05.1937.
Katkeviča Jevgenija – 07.06.1927.
Petkovs Sergejs – 08.01.1938.
Dukovskis Jurijs – 10.03.1954.
Petraškeviča Jadviga – 12.04.1938.
Cvetkova Jevgeņija – 12.06.1935.
Munda Ludmila – 14.01.1948.
Bogdanoviča Janina – 15.08.1930.
Daņilovs Vladimirs – 18.06.1937.
Pētersons Mareks – 19.06.1975.
Runika Ginta – 20.04.1973.
Dabrā Olga – 22.04.1923.
Streža Elvira – 23.02.1938.
Pozņakova Marija – 25.03.1941.
Girgensone Zenta – 25.11.1934.
Stolers Jēkabs – 29.04.1951.
Ratsepa Aina – 29.08.1936.
Lapiņa Monika – 30.08.1944.
Ivanovs Anatolijs – 23.01.1946

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.
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