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Aktuāli –
 domes lēmumi

Satiksmes ministra Tāļa Linkaita 
vizīte Olaines novada pašvaldībā

27.  februārī Olaines novada 
pašvaldībā notika Olaines no-
vada pašvaldības vadības un 
satiksmes ministra Tāļa Linkaita 
darba tikšanās, kuras laikā no-
risinājās konstruktīvas sarunas 
par pašvaldībai aktuāliem jautā-
jumiem saistībā ar jomām, kuras 
pārrauga Satiksmes ministrija, – 
transportu, sabiedrisko trans-
portu un pastu. 
Pārrunāti jautājumi par autoce-
ļa A8 (Rīga–Jelgava) attīstību, 
tostarp panākta vienošanās par 
sadarbību (arī finansiālu) div-
līmeņu mezgla projektēšanā 
un izbūvē divās vietās: Olaines 
pievedceļš–A8 (izbraukšana 
no Olaines pilsētas; divlīmeņu 
mezgls šķērsos A8 un dzelzce-
ļu); Medemciema krustojums uz 
autoceļa A8 (divlīmeņu mezgla 
risinājums  – tunelis). Diemžēl 
jautājumā par Medemciema 
krustojuma rekonstrukciju mi-
nistrija nesadzirdēja Olaines no-
vada pašvaldības argumentus 
saistībā ar pašvaldības piedā-
vājumu izveidot un arī finansēt 
no pašvaldības budžeta otras 
apgriešanās vietas izveidošanu 
Jelgavas virzienā, kuru līdz tu-
neļa izbūvei Medemciema iedzī-
votāji, braucot no Rīgas, varētu 
izmantot kā drošāku, ekonomis-
ki pamatotāku un ērtāku risinā-
jumu nokļūšanai mājās. Taču 
Satiksmes ministrija novērtē 
pašvaldības plānoto ieguldīju-
mu stratēģiski nozīmīgajā infra-
struktūrā.
Pašvaldība aktualizēja jautāju-
mu par sabiedriskā transporta 
nodrošināšanu kontekstā ar gai-
dāmajām izmaiņām, kas saistītas 
ar sabiedriskā transporta politi-
ku un VAS “Pasažieru vilciens” 
plāniem iegādāties jaunus pa-
sažieru vilcienu sastāvus un pro-
vizoriski no 2022./2023.  gada 
vilcienu kursēšanu maršrutā 
Rīga–Jelgava nodrošināt daudz 
intensīvākā režīmā. Līdz ar to 
ir nepieciešams risinājums 

dzelzceļa pārbrauktuves pie iz-
braukšanas no Olaines pilsētas 
caurlaidspējas nodrošināšanā 
un vietēja mēroga autobusa 
maršruta izveidei, lai nodroši-
nātu Olaines novada iedzīvo-
tāju nokļūšanu no mājām līdz 
dzelzceļa stacijām un atpakaļ. 
Šajā kontekstā tika runāts arī 
par komercreisu organizēšanas 
kārtību. Pašvaldība seko līdzi 
un aizstāv iedzīvotāju intereses, 
lai no 2022.  gada (provizoriski), 
kad būs noslēgti jauni līgumi 
par autobusu pakalpojumu no-
drošināšanu Latvijas teritorijā, 
ko pārrauga Satiksmes ministrija 
un VAS “Autotransporta direkci-
ja”, maršrutā Rīga–Olaine auto-
busi kursētu pietiekami bieži un 
biļešu cenas būtu ekonomiski 
pamatotas. 
Pārrunāti jautājumi par dzelz-
ceļa līnijas “Rail Baltica” atzara 
“Pamattrase–lidosta” iespēja-
majiem risinājumiem Olaines 
novada teritorijā. Uz dzelzceļa 
līnijas “Rail Baltica” plānota re-
ģionālā pietura “RB Olaine”, ku-
rai blakus pašvaldība ierosina 
izveidot Kurzemes/Zemgales 
park  &  ride (Kurzemes/Zem-
gales reģionālā autobusu sta-
cija (autoosta) un Zemgales 
autotransporta park  &  ride uz 
Rīgas centru). Pašvaldības va-
dība sarunā ar ministru aktuali-
zēja vēlmi un gatavību attīstīt 

“RB Olaines Industriālo parku” 
(300 ha platībā) Olaines novada 
teritorijā blakus apvedceļam. 
Tika diskutēts arī par Baložu 
staciju (uz esošā dzelzceļa) un 
tās iespējamo pārcelšanu tuvāk 
daudzdzīvokļu māju apbūvei 
Gaismās.
Tika pārrunāti jautājumi arī par 
pasta pakalpojumiem, tostarp 
par Jaunolaines, Jāņupes ap-
kaimes un citu Olaines pagasta 
iedzīvotāju situāciju, interesēm 
un vajadzībām šajā jautājumā. 
Satiksmes ministrija skaidro-
ja, ka VAS “Latvijas pasts” ir 
pienākums saimniekot arvien 
efektīvāk un strādāt bez zau-
dējumiem, tāpēc VAS “Latvijas 
pasts” pieņēmusi lēmumu par 
pasta pakalpojumu sniegšanas 
izmaiņām, arī Olaines novada 
teritorijā, mainot Jaunolaines 
pasta nodaļas darbības mode-
li  – tiek reorganizēta Jaunolai-
nes pasta nodaļa par pasta pa-
kalpojumu sniegšanas punktu, 
un pastnieks klientus apkalpos 
gan pasta pakalpojumu snieg-
šanas vietā, gan klientiem ērtā 
laikā, tos sniegdams tieši klienta 
dzīvesvietā, klientam iepriekš 
piesakot nepieciešamo pakal-
pojumu pa tālruni. Par šo jauno 
modeli informēsim tuvākajā lai-
kā detalizētāk, kad saņemsim 
papildu informāciju no VAS “Lat-
vijas pasts”. 

Olaines novada 
pašvaldība uzņēma 

skates “Gada labākā 
būve Latvijā 2019” 

žūriju
Šogad Olaines novads star-

tē skatē “Gada labākā būve 
Latvijā 2019” nominācijā “Pār-
būve”, kurai no Olaines novada 
tika pieteikts Olaines Vēstures 
un mākslas muzejs. Objekts ie-
kļuvis skates otrajā kārtā, kurā 
žūrija vērtēja objektu klātienē 

un izrunāja interesējošos jautā-
jumus ar objekta pasūtītājiem, 
arhitektiem un būvniekiem.
Žūrijas komisijas priekšsēdētājs 
un Latvijas Būvnieku asociācijas 

Turpinājums 2. lpp.   

Paldies iedzīvotājiem 
par laba vēlējumiem un 

kopā būšanu pilsētas 
dzimšanas dienā!

Pateicamies salūta  
atbalstītājiem!
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“Darbojos pašpārvaldē, 
lai pilnveidotu sevi.” – 

“Esmu ieinteresēta skolas attīs-
tībā un audzēkņu labklājībā.”  – 
“Parlaments mani motivē doties 
tālāk,” – tā par dažiem no ie-
mesliem darboties skolēnu paš-
pārvaldē runā Olaines izglītības 
iestāžu audzēkņi, kas paralēli 
mācībām, ārpusskolas aktivitā-
tēm un personīgajai dzīvei izvē-
las veltīt laiku, enerģiju un entu-
ziasmu skolas un novada vides 
uzlabošanai. Lai atbalstītu šo 

brīnišķīgo jauniešu darbošanos 
un veicinātu pašpārvalžu attīs-
tību, Olaines novada pašvaldība 
kopš septembra īsteno projektu 
“Saki JĀ pašpārvaldei”. 

Ar ko tev asociējas skolēnu 
pašpārvaldes? Varbūt esi kādā 
iesaistījies? Bieži vien mūsu 
priekšstatos un diemžēl arī reali-
tātē skolēnu pašpārvalžu darbī-
ba beidzas ar skolas tradicionālo 
pasākumu organizēšanu – tie 
pat mēdz būt pedagogu vai ad-
ministrācijas izdomāti, un skolē-
ni tos tikai realizē. Arī pasākumu 
rīkošanā varam nodrošināt aktī-
vu skolēnu līdzdalību un cieņpil-
nu iesaisti un skolēni ļoti daudz 
iemācās – plānot laiku, sadalīt 
pienākumus, uzņemties atbildī-
bu, īstenot idejas, sadarboties –  
un veido skolas vidi interesantā-
ku un vērtīgāku visiem. 
Taču gadās, ka aizmirstam citas 
pašpārvalžu funkcijas – iesaisti 
mācību un audzināšanas darbā 
un interešu pārstāvniecību. Gan 
pašiem skolēniem ir grūti tās 
realizēt, gan arī administrācija 
un pedagogi neveido pietieka-
mu atbalstu un labvēlīgu at-
tieksmi šo funkciju īstenošanai. 
Viens no projekta mērķiem ir šīs 
funkcijas popularizēt un skaid-
rot. 

Iesaistīšanās mācību un au-
dzināšanas darbā. Skolēniem 
kā mācību procesā tieši iesais-
tītajiem vajadzētu būt iespējai 

piedalīties šī procesa plānošanā, 
neapšaubāmi cienot pedagogu 
kompetenci šajos jautājumos. 
Palīdzēt plānot interešu izglītī-
bas piedāvājumu, izvirzīt savus 
mācīšanās mērķus, identificēt 
trūkumus un skolā neapskatītās 
tēmas (piemēram, trūkstošie 
seksuālās izglītības jautājumi, 
daudzveidības un tolerances 
jautājumi) un palīdzēt atrast 
risinājumus – pieaicināt speciā-
listus no malas, pašiem mācīties 
un vadīt nodarbības citiem, pie-

saistīt papildu projektus un akti-
vitātes. Jaunieši ir ieinteresēti arī 
audzināšanas darbā, piemēram, 
mobinga mazināšanā, jauniešu 
garīgās veselības uzlabošanā, 
atkarību novēršanā. Ņemot vērā 
šokējošos rādītājus šajās jomās, 
skaidrs, ka nepieciešama visa 
palīdzība, kas vien pieejama. Un 
jaunieši ir gatavi to sniegt, vi-
ņiem tikai nepieciešams atbalsts 
un uzticams plecs šajā procesā.

Skolēnu, pedagogu un ad-
ministrācijas interešu saska-
ņošana. Skolēnu pašpārvalde 
īsteno ne tikai savas idejas, bet 
arī pārstāv skolēnu viedokli. Tā 
ir vieta, kur pedagogi un admi-
nistrācija var uzzināt vairāk par 
skolēnu vajadzībām, izaicināju-
miem, ieteikumiem, tā ir skolē-
nu grupa, kurai vajadzētu veltīt 
laiku un spēku citu skolēnu ap-
taujāšanai, intervēšanai. Tā var 
notikt visādos veidos – personī-
gi, anonīmi, uz lielām lapām ar 
līmlapiņām pie ēdnīcas, elektro-
niski, skolas foajē zīmējumu for-
mā. Radošās izpausmes var būt 
dažādas, lai veicinātu skolēnu 
interesi piedalīties aptaujā un 
iedrošinātu viņus izteikties da-
žādās formās, bet pamatā ir vēl-
me izzināt – kā skolas vidē jūtas 
dažādi skolēni, kā risināt esošās 
problēmas un kā veidot “tiltu” 
starp skolēniem un citiem skolas 
vidē iesaistītajiem. 
Lai attīstītu un atbalstītu paš-
pārvalžu darbību, kā arī veici-

nātu sadarbību starp visām trim 
izglītības iestāžu pašpārvaldēm, 
projektā īstenotas divas sadar-
bības apmācības, individuālās 
apmācības katrā skolā, tikšanās 
ar konsultantiem, pieredzes ap-
maiņas brauciens pie Elejas vi-
dusskolas skolēniem un Jelgavas 
Skolēnu domes, kā arī tematiskā 
darbnīca par laika plānošanu 
un pašdisciplīnu. Turpmāk pa-
redzēti arī pasākumi katrā sko-
lā, piemēram, skolēnu aptaujas 
un tikšanās ar vadību skolēnu 
vajadzību pārrunāšanai un vai-
rākas tematiskās darbnīcas par 
svarīgām tēmām pašpārvalžu 
darbā. Tāpat paredzēts liels un 
aizraujošs pasākums plašākam 
apmeklētāju lokam, ko īstenos 
visu trīs pašpārvalžu dalībnieki 
kopā. 

Kā tu vari atbalstīt jauniešus? 
Sāc ar vienkāršu cieņpilnu at-
tieksmi! Visi jaunieši (tāpat kā 
visi pieaugušie) nav vienādi, visi 
jaunieši nav izlutināti, huligā-
niski. Atceries, ka mēs nezinām 
jaunieša (tāpat kā cita vecuma 
cilvēka) pieredzi, problēmas, rī-
cības iemeslus. Ne visi jaunieši 
caurām dienām sēž pie datora 
un videospēlēm, un, ja arī to 
dara, tad atceries, ka no dator-
spēlēm var ļoti daudz iemācīties! 
Aprunājies, interesējies, atbalsti! 
Cieni jaunieša spēju pieņemt 
lēmumus un veicini jauniešu ie-
spējas iesaistīties lēmumu pie-
ņemšanā plašākā līmenī – skolā, 
citā iestādē, pašvaldībā! Jaunieši 
ir ļoti dažādi, interesanti, dažā-
dām idejām bagāti. Bet viņiem 
ir arī daudz izaicinājumu, stresa, 
izvēļu. Viņi aug, mācās, bet ir ga-
tavi dot savu pienesumu skolai 
un apkārtējai videi dažādās jo-
mās. 
Esam pateicīgi visiem audzēkņu 
pašpārvalžu dalībniekiem un 
konsultantiem par milzīgo ikdie-
nas darbu izglītības iestāžu un 
novada attīstīšanā! 

Brigita Medne,
projekta “Saki JĀ pašpārvaldei” 
aktivitāšu vadītāja

Aktuāli, informācija

Pašpārvaldes skolēnu, skolu un 
novada izaugsmei

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

Olaines novada iedzīvotāji no 
Ielejas ciema un Jāņupes 

apkaimes ciemiem Dāvi, Jāņupe, 
Rājumi, Stīpnieki un Vaivadi, kuri 
līdz šim pasta pakalpojumus 
saņēma ar Ķekavas pasta noda-
ļas starpniecību un kuru adrešu 
pasta indeksi bija LV-2123 un 
LV-2113, no 1. marta pasta pakal-
pojumus saņems Olaines pasta 
nodaļā un jaunais pasta indekss 
šo teritoriju iedzīvotājiem būs 
LV-2127. Turpmāk ierakstītas vēs-
tules, sīkpakas, pakas u. c. sūtīju-
mi būs saņemami Olaines pasta 
nodaļā Zeiferta ielā 13a. Sīkāka 
informācija par pasta pakalpo-
jumiem pieejama, sazinoties 
ar Latvijas Pasta Klientu cen-
tru: 67008001, 27008001, info@
pasts.lv.

Olaines pasta nodaļas darba-
laiks: 
pirmdienās 7.00–18.00;
otrdienās 7.00–18.00;
trešdienās 7.00–19.00;
ceturtdienās 7.00–18.00;
piektdienās 7.00–18.00.
Esam jau iepriekš informējuši, 
ka, lai noskaidrotu iedzīvotāju 
viedokli par pasta pakalpoju-
mu pieejamības uzlabošanu 
Olaines novada Jāņupes teri-
torijas apkaimē, aizvadītā gada 
nogalē Olaines novada pašval-
dība sadarbībā ar VAS “Latvijas 
pasts” organizēja iedzīvotāju 
aptauju. Tajā piedalījās 210 res-
pondentu, no kuriem 83% pau-
da vēlmi pasta pakalpojumiem 
turpmāk izmantot Olaines  
pasta nodaļu. 

Izmaiņas pasta 
pakalpojumu saņemšanā  

Jāņupes apkaimē no  
2020. gada 1. marta

prezidents Normunds Grīn-
bergs, vērtējot objektu klātienē, 
sacīja, ka priecājas par novada 
vēstures apzināšanu un popu-
larizēšanu, jo pagājušajā gadā 
žūrija vērtēja 1. pasaules kara 
maršrutu (piešķirot Atzinības 
rakstu). “Prieks par redzēto un 
to, ka pārdomāti objekti viens 
otru papildina.”

Šogad nominācijā “Pārbūve”  
2. kārtai izvirzīti objekti:

1. ēkas fasāde Kaļķu ielā 11a  
no Zirgu ielas 8, Rīgā;

2. noliktavas pārbūve par ēku 
plašizklaides pasākumiem 
Hanzas ielā 16A, Rīgā;

3. Sociālā centra ēka Upes 
prospektā 16, Ogrē;

4. Rīgas Tehniskās universitātes 
Inženierzinātņu un viedo 
tehnoloģiju centra mācību 
korpusa pārbūve Ķīpsalas 
ielā 6B, Rīgā;

5. tirdzniecības centra “Alfa” 
rekonstrukcija Brīvības 
gatvē 372, Rīgā;

6. energoefektivitātes 
paaugstināšana kultūras 
namā “Līvbērze”;

7. esošās skolas ēkas pārbūve 
ar funkcijas maiņu Sporta 
skolas un Veselības un 
sociālās aprūpes centra 
vajadzībām (2. kārta)  
Smilšu ielā 39, Viesītē;

8. Sporta skolas ēkas pārbūve 
par sporta halli Jelgavas  
ielā 6, Saldū;

9. Zaļenieku Komerciālās 
un amatniecības 

vidusskolas ēku kompleksa 
energoefektivitātes 
paaugstināšana 
(Restaurācijas nama 
izveidošana Zaļenieku 
Komerciālās un 
amatniecības vidusskolas 
Zirgu stallī un Katlu mājā);

10. Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs Jelgavas ielā 9, 
Olainē;

11. biroju ēka “Kalnciema biroji” 
Lielirbes ielā 1, Rīgā;

12. Jelgavas Valsts ģimnāzija 
Mātera ielā 44, Jelgavā;

13. sociālās aprūpes centrs 
“Jaungulbenes alejas” 
Jaungulbenē;

14. Drabešu Jaunās 
pamatskolas pirmsskolas 
iestāde Parka ielā 1, Līvos, 
Drabešu pagastā, Amatas 
novadā;

15. Valsts policijas Vidzemes 
reģiona pārvaldes Cēsu 
iecirkņa administratīvā ēka 
Piebalgas ielā 89, Cēsīs;

16. dzīvojamās mājas pārbūve 
par viesnīcu Brīvības 
ielā 187, Jēkabpilī;

17. Latvijas Republikas 
Prokuratūra Kalnciema  
ielā 14, Rīgā;

18. ēkas daļas – torņa – 
atjaunošana, restaurācija 
un pārbūve Liepājas ielā 37, 
Kuldīgā;

19. Valsts probācijas dienests 
Lomonosova ielā 9, Rīgā;

20. Talsu Galvenā bibliotēka 
Brīvības ielā 17a, Talsos.

Konkurence ir liela, bet turēsim 
īkšķus un gaidīsim rezultātus. 
Skates uzvarētāji tiks paziņoti 
martā. 

Turpinājums no 1. lpp.   



Olaines domes vēstis  •  3  

Jebkuras pašvaldības darbības finan-
siālo pamatu veido budžets, kas ir 

svarīgākais instruments pašvaldības 
ekonomisko un sociālo vajadzību saba-
lansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas 
ilgtermiņa attīstībai un autonomo funkci-
ju izpildes nodrošināšanai. Tāpēc Olaines 
novada dome, sagatavojot 2020.  gada 
pašvaldības budžetu, plāno nepiecieša-
mos finanšu resursus pašvaldības funk-
ciju izpildei, pašvaldības ekonomiskās un 
sociālās infrastruktūras attīstībai un pro-
jektu realizācijai. 
Olaines novada pašvaldības budžets 
2020. gadam izstrādāts, ievērojot pie-
ņemto valsts budžetu 2020.  gadam, li-
kumos “Par pašvaldību budžetiem”, “Par 
pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu 
vadību”, “Valsts un pašvaldību institūci-
ju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likums”, kā arī nodokļu likumos, Ministru 
kabineta noteikumos un citos normatīva-
jos aktos paredzētās prasības. 
Olaines novada pašvaldības budžets 
2020. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko 
veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu 
daļas un finansēšanas daļas. Pašvaldība 
ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un 
centusies sabalansēt pieejamos finanšu 
līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus 
sabiedrībai svarīgās jomās, lai pietiktu 
gan saimnieciskajiem darbiem, gan infra-
struktūras uzturēšanai un attīstībai, gan 
sociālajiem jautājumiem, izglītībai, kultū-
rai, sportam u. c.
Skaitliskā informācija par budžeta ie-
ņēmumiem un izdevumiem atbilstoši 
budžeta klasifikācijai ir norādīta Olaines 
novada domes saistošajos noteikumos 
“Par Olaines novada pašvaldības budže-
tu 2020. gadam” (pieejami www.olaine.lv 
sadaļā “Budžets”).

Ieņēmumi

Pamatbudžets ir Olaines novada pašval-
dības budžeta galvenā daļa, kura ieņē-
mumus veido nodokļu ieņēmumi – ie-
dzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā 
īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; 
nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst 
ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpa-
šuma, valsts un pašvaldību nodevām, so-
diem un sankcijām; pārējie nenodokļu 
ieņēmumi, kurus veido pārējie nenodok-
ļu ieņēmumi, un ieņēmumi no pašvaldī-
bas īpašuma iznomāšanas, pārdošanas 
un no nodokļu pamatparāda kapitali-
zācijas; ieņēmumi no budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
un citi pašu ieņēmumi un transferti, 
kurus veido valsts budžeta transferti un 
pašvaldību budžeta transferti jeb valsts 
mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no at-
sevišķām ministrijām un paredzētas gal-
venokārt pedagogu darba samaksai un 
pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai, 

kā arī dažādu Eiropas Savienības fondu 
finansēto projektu īstenošanai un pašval-
dību maksājumiem par izglītības pakal-
pojumiem.
Olaines novada pašvaldības budžeta 
plānotie kopējie ieņēmumi 2020. gadā 
ir 22  416 243 eiro, kas ir par 3% vairāk, 
salīdzinot ar 2019. gadam plānotajiem ie-
ņēmumiem un valsts mērķdotācijām (pe-
dagogu darba samaksai astoņiem mēne-
šiem un pašvaldību autoceļiem (ielām)). 

Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņē-
mumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim 
(ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma no-
dokļa sastāda 64,45% no kopējiem Olai-
nes novada pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumiem uz budžeta apstiprināšanas 
brīdi). 
Saskaņā ar Ministru kabineta noteiku-
miem “Noteikumi par pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to 
sadales kārtību 2020. gadā” pašvaldības 
vērtēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
prognoze – 14 446 251 eiro, kas ir par 3% 
vairāk nekā 2019. gadā. Pašvaldības bu-
džetā 2020. gadā plānots saņemt dotāciju 
no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fon-
da 1 594 702 eiro apmērā. Nekustamā īpa-
šuma nodokļa prognoze ir 1 416 960 eiro, 
azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 
16 000 eiro apmērā un dabas resursu no-
doklis – 60 960 eiro apmērā.
Valsts mērķdotācija pedagogu darba sa-
maksai un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 
plānota 2 131 055 eiro apmērā vispārizglī-
tojošo skolu, profesionālās ievirzes skolu 
pedagogu un speciālās izglītības peda-
gogu darba samaksai un darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāta-

jām iemaksām uz astoņiem mēnešiem.
Pašvaldības budžetā tiek iemaksātas 
šādas valsts nodevas:
•	 par	apliecinājumiem	un	citu	funkciju	

pildīšanu bāriņtiesās;
•	 par	civilstāvokļa	aktu	reģistrāciju,	

grozīšanu un papildināšanu;
•	 par	uzvārda,	vārda	un	tautības	

ierakstu maiņu personu apliecinošos 
dokumentos;

•	 par	dzīvesvietas	deklarēšanu.

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” ir 
noteiktas un pašvaldības budžetā tiek 
iemaksātas šādas pašvaldību nodevas:
•	 par	reklāmu;
•	 par	tirdzniecību	publiskā	vietā;
•	 par	būvatļauju	saņemšanu	u. c.

Budžeta iestāžu ieņēmumus 743 686 eiro 
apmērā jeb 3,32% no kopējiem pamatbu-
džeta ieņēmumiem veido vecāku maksas 
par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs, ieņēmumi par telpu, zemes 
nomu, mūzikas instrumentu nomu, inte-
rešu izglītības un sagatavošanas maksām, 
ieņēmumi par personu uzturēšanos soci-
ālās aprūpes iestādē, no peldbaseina un 
slidotavas sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem un citi ieņēmumi.
Budžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašval-
dības funkciju izpildes nodrošināšanai –  
izdevumiem no budžeta finansētu insti-
tūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, 
kultūras, sporta, sociālo, sabiedriskās 
kārtības iestāžu un struktūrvienību, paš-
valdības administrācijas, finansēšanai, 
novada infrastruktūras uzturēšanai, no-
vada pasākumu finansēšanai, pabalstiem 
trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvo-
tājiem un citiem izdevumiem, kas pare-

dzēti Olaines novada domes saistošajos 
noteikumos “Olaines novada pašvaldības 
budžets 2020. gadam”.
 
Izdevumi

Budžeta izdevumu kopējais apjoms 
2020. gadam plānots 26 370 080 eiro ap-
mērā, kuri tiek segti no pamatbudžeta ie-
ņēmumiem 22 416 243 eiro un 2019. gada 
naudas atlikuma – 4 847 450 eiro.
Olaines novada pašvaldība 2020. gadā  
plāno ieguldīt 759 652 eiro kapitālsabied-
rību pamatkapitālā uzsākto projektu īste-
nošanai.

Izdevumi sadaļā “Izpildvaras un likum-
došanas varas institūcijas” plānoti 
2  335 677 eiro apmērā, kas ir 8,86% no 
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, 
tajos ietilpst finansējums bankas komisi-
jas apmaksai Latvijas Pastam, kas saistīta 
ar iemaksu pieņemšanu par nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksu, izdevumi par 
dalību projektos sadraudzības līgumu ie-
tvaros, skolēnu autobusa uzturēšanu un 
remontu, administrācijas darba nodroši-
nāšanu (t.  sk. tehniskais nodrošinājums, 
pasta, kancelejas izdevumi, licenču ap-
maksa par administrācijas darbā izman-
totajām lietojumprogrammām, atlīdzība, 
komunālie maksājumi u.  tml.), personu 
datu aizsardzības pakalpojuma, revi-
dentu pakalpojuma apmaksai, muzikālā 
pavadījuma nodrošinājumam laulību ce-
remoniju laikā, kā arī izdevumi, kas sais-
tīti ar svinīgā pasākuma “Olaines novada 
jaundzimušo reģistrācija” norisi, iedzīvo-
tāju informēšanu – pašvaldības informa-
tīvais izdevums “Olaines domes vēstis”, 
pašvaldības tīmekļa vietnes uzturēšana, 
videosižeti, informatīvā galda kalendāra 
izdošana gada nogalē, baneri u. c. 

Izdevumi sadaļā “Pārējie vispārējie val-
dības dienesti” ir 731 767 eiro jeb 2,77% 
no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, 
tie ir saistīti ar aizdevumu procentu un 
pakalpojuma par kredīta apkalpošanu 
nomaksu Valsts kasei 22 500 eiro apmērā, 
maksājumiem citām pašvaldībām par iz-
glītības pakalpojumiem, ja Olaines nova-
dā deklarētie skolēni apmeklē izglītības 
iestādi ārpus Olaines novada teritorijas 
(piemēram, Ķekavā, Rīgā, Jelgavā u.  c. 
pašvaldībās), saskaņā ar principu “nauda 
seko skolēnam” – 670 358 eiro, izdevu-
miem neparedzētiem gadījumiem (rezer-
ves fonds) 35 000 eiro apmērā un citiem 
izdevumiem.

Izdevumu sadaļā “Sabiedriskā kārtība 
un drošība” plānoti izdevumi pašvaldī-
bas policijas darbības nodrošināšanai –  

Olaines novada pašvaldības
budžets 2020. gadam

Ieņēmumi

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 
14 446 251 EUR

Valsts budžeta 
transferti 
5 269 668 EUR

Īpašuma nodokļi 
1 416 960 EUR

64,45%
23,51%

3,32%

2,4%

6,32%

22 416 243
EUR

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi
743 686 EUR 

Pārējie ieņēmumi
539 678 EUR 

Turpinājums 4. lpp.   

Aktuāli, informācija
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459 920 eiro jeb 1,74% no kopējiem pa-
matbudžeta izdevumiem. 2020.  gadā ie-
plānoti līdzekļi 12 285 eiro formas tērpu 
un speciālā apģērba iegādei, 22 000 eiro –  
automašīnu nomai. Novada teritorijā no-
drošinātas divas pašvaldības policijas eki-
pāžas 24 stundas diennaktī un tiek veikta 
nepārtraukta videonovērošana. 

Izdevumu sadaļā “Ekonomiskā darbī-
ba” 2020.  gadā kopējie izdevumi pare-
dzēti 2 240 205 eiro apmērā, kas ir 8,5% 
no budžeta kopējiem izdevumiem.

Plānots turpināt Olaines novada ielu 
un ceļu rekonstrukciju un turpināt Olai-
nes novada ceļu seguma rekonstrukci-
jas programmas īstenošanu, paredzot 
1 599 096 eiro. Ceļu uzturēšanai no valsts 
plānotais finansējums – 242 419 eiro. Tā 
kā ar šo finansējumu nepietiek, pašvaldī-
ba papildus pamatbudžetā paredzējusi 
121 985 eiro ceļu ikdienas un periodiska-
jai uzturēšanai un 40  000 eiro inventāra 
uzturēšanai un atjaunošanai (barjeras, 
ceļa zīmes u. c.). 
Plānotie darbi ielu, ceļu, ietvju un ve-
loceliņu projektēšanai, atjaunošanai, 
izbūvei:
•	 Rūpnīcu	ielas	Olainē	rekonstrukcija;
•	 divkāršās	virsmas	apstrāde	ceļa	

posmam Uzvaras Līdums–Ziemeļu 
mala (ceļš paralēli veloceliņam no 
Olaines uz Līdumu karjeru);

•	 asfaltbetona	seguma	izbūve	 
Vērdiņu ielā, Pārolainē;

•	 piebraucamā	ceļa	izbūve	 
Jelgavas ielā 23, Olainē;

•	 gājēju/velosipēdistu	ceļa	gar	V12	
Jāņupē projektēšana, būvniecība;

•	 iekšpagalma	seguma	atjaunošana	 
pie ēkām Meža iela 4, Meža iela 6, 
Meža iela 5 un 7, Meža iela 14, Meža 
iela 16 Jaunolainē;

•	 seguma	atjaunošana	stāvlaukumam	
pretī Kūdras ielai 19 Olainē;

•	 ietves	seguma	atjaunošana	 
Zeifertā ielā, Olainē (no tirgus līdz 
pasta nodaļai); 

•	 gājēju/velosipēdistu	ceļa	projektēšana	
un būvniecība gar V1088 (LVM) 
līdz Līdumu karjeram (turpinājums 
esošajam gājēju/velosipēdistu ceļam 
līdz Līdumu karjeram);

•	 gājēju	ietves	projektēšana	un	izbūve	
no Medemciema autobusa pieturas 
līdz VEF Baloži 686;

•	 projektēšana	un	būvniecība	gājēju	
pārejai pār dzelzceļu Rīga–Jelgava;

•	 gājēju	tuneļa	projektēšana	zem	A8	ar	
pieejām un autobusu pieturvietām 
(14,2. kilometrā).

Pašvaldība turpinās atbalstīt biedrības un 
dārzkopības sabiedrības, kuras labiekārto 
koplietošanas teritoriju, līdz ar to budže-
tā paredzēts finansējums 205 000 eiro 
apmērā biedrību un dārzkopības sa-
biedrību infrastruktūras uzlabošanas 
projektu līdzfinansēšanai.
56  700 eiro – uzņēmējdarbības veicinā-

šanai, no kuriem finansējums tiks iegul-
dīts Olaines novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centra darbības nodrošināša-
nai un granta programmas “(ie)dves-
ma” īstenošanai sadarbībā ar “SEB ban-
ku”, Mārupes novadu, Ķekavas novadu, 
Siguldas novadu, Ropažu novadu un Jūr-
malas pilsētu. 

Vides aizsardzībai izdalīti 935 716 eiro 
jeb 3,55% no pamatbudžeta plānotajiem 
izdevumiem. 
Novada teritorijas uzturēšanai ieplānoti 
664 593 eiro, kas paredzēti pilsētas un pa-
gasta koplietošanas teritoriju un kapsētu 
uzturēšanai. Klaiņojošo dzīvnieku sterili-
zācijai un ķeršanai ieplānoti 12  458  eiro. 
Tāpat ir paredzēts finansējums Olai-
nes novada meliorācijas sistēmas un 
lietus ūdens kanalizācijas tīklu re-
konstrukcijai un ikdienas uzturēšanai 
176 365 eiro apmērā, tai skaitā:

•	 lietus	notekūdeņu	sistēmas	un	
meliorācijas sistēmu ikdienas 
uzturēšanai;

•	 maģistrālā	lietus	kanalizācijas	
kolektora Rūpnīcu ielā skalošanai un 
tehniskajai apsekošanai;

•	 Jāņupes	karjera	tīrīšanai;
•	 meliorācijas	grāvja	Pupla–Rūpnīcas	

teknes nostiprināšanai un pārtīrīšanai 
(300 m posms);

•	 Stūnīšu	maģistrālā	meliorācijas	grāvja	
periodiskajai uzturēšanai (tīrīšanai);

•	 Olainītes	upes	tīrīšanai	(pirmie	400	m	
no Misas upes);

•	 meliorācijas	grāvja	Medemciemā	
tīrīšanai (KDS “Komutators”–Ostvalda 
kanāls; 0,65 km).

Pašvaldības teritoriju un mājokļu attīs-
tībai un apsaimniekošanai paredzēti 
2 704 338 eiro jeb 10,26% no plānotajiem 
pamatbudžeta izdevumiem. 
2020. gadā plānots pabeigt iesākto te-
ritorijas attīstības dokumentu izstrā-
di (Olaines novada teritorijas plānojums 
2018.–2030. gadam) un veikt Olaines 
pašvaldības energopārvaldības plāna 
izstrādi.
Pašvaldība turpinās uzsākto atbal-
sta programmu daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes uzlabošanas (re-

novācijas) projektu realizēšanai, pare-
dzot 282 650 eiro energoaudita veikšanai, 
tehniskā projekta un būvprojektu izstrā-
dei un 60 484 eiro procentu maksājumu 
segšanai, kas saistīti ar mājas renovācijas 
īstenošanu. Paredzēts, ka tiks veikta re-
novācija vairāk nekā 20 daudzdzīvokļu 
mājām.
Šajā sadaļā paredzēts finansējums:
•	 pirmsskolas iestādes telpu 

rekonstrukcijas 1. kārtai un 
siltināšanas projekta realizācijai 
Veselības ielā 7, Olainē (jo 2020. gadā 
plānots izveidot jaunu pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādi Veselības 
ielā 7); 

•	 multifunkcionālā kompleksa 
(kurā ietilpst bibliotēka, Olaines 
Mūzikas un mākslas skola) 
projektēšanas uzdevuma izstrādei 
un projektēšanai Jelgavas ielā 23, 
Olainē; 

•	 Sociālā dienesta pakalpojumu 
centra ēkas (dienas centra un 
rehabilitācijas centra) būvprojekta 
izstrādei un būvniecībai Zeiferta 
ielā 6B, Olainē;

•	 Sociālās aprūpes centra ēkas 
renovācijai Zeiferta ielā 8, Olainē;

•	 ēku renovācijas projekta izstrādei 
vairākiem objektiem (Zemgales 
iela 29 Olainē, Zemgales iela 31 
Olainē, Zemgales iela 33 Olainē);

•	 pašvaldības	ēku	apsaimniekošanai;
•	 svētku	noformējumam;
•	 apzaļumošanas	pasākumiem;	
•	 u. c.	pasākumiem.	

Apgaismojuma uzturēšanai un 
rekonstrukcijai piešķirti 411 170 eiro, 
tostarp:
•	 elektrības pieslēguma 

projektēšanai uz Jelgavas ceļa V13;
•	 apgaismojuma sistēmas 

rekonstrukcijai: 
- Jelgavas ielā 7, Olainē;
- Zemgales ielā 4, Zemgales ielā 6, 

Zemgales ielā 10, Olainē;
•	 apgaismojuma izbūvei:
- Stacijas ielā, Olainē (no Skolas ielas līdz 

Zeiferta ielai);
- Zeiferta ielā 10B, Olainē;
- Zemgales ielā, Olainē (no Rīgas ielas);

- Stacijas ielā 14, Olainē;
- Drustu gatvē 8, Olainē;
- Zemgales ielā 15, Olainē;
- Zeiferta ielā 5, Olainē;
- Zemgales ielā 31, Olainē;
- Jasmīnu, Īrisu ielā, Grēnēs;
- Krasta ielā, Jaunolainē;
- Meža ielā, Jaunolainē (no Meža ielas 3 

līdz Meža ielai 9 un Meža ielas 4, Meža 
ielas 6 pagalms);

- Pionieru ielā, Jaunolainē  
(Pionieru ielā 84, 87, 88, 89);

- Jelgavas ceļa V13 dzelzceļa pārejai;
- Medemciemā pie autoceļa A8 

krustojuma ar ceļu  CA016 A8 Kūdras 
fabrika;

- Vērdiņu ielā, Pārolainē;
•	 izdevumiem	par	elektroenerģiju;
•	 pašvaldības	ēku	un	teritoriju	

elektroapgādes un apgaismojuma 
sistēmu uzturēšanai.

Izdevumi sadaļā “Veselība” plānoti  
116 500 eiro apmērā, kas ir 0,44% no 
plānotajiem izdevumiem, – finansējums 
projekta SAM 9.2.4.2 ietvaros – “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasā-
kumi” Olaines novada iedzīvotājiem.

Izdevumi sadaļā “Atpūta, kultūra un 
reliģija” ieplānoti 2  995 255 eiro apmē-
rā, kas ir 11,36% no kopējiem budžeta 
izdevumiem. Sadaļā “Atpūta, kultūra un 
reliģija” ir paredzēts finansējums rotaļu 
laukumu un āra trenažieru izveidei un 
remontam, asfalta velotrases izveidei 
Olaines pilsētā, Zeiferta ielā 10A, sanitārā 
konteinera (sieviešu/vīriešu/invalīdu/ar 
pandusu) izgatavošanai, piegādei un uz-
stādīšanai Olaines Mežaparkā 30 000 eiro 
vērtībā, velonovietnes uzstādīšanai 
10  000 eiro apmērā, Mežakaķa rekons-
trukcijai (Olaines Mežaparkā) 20 000 eiro 
apmērā, karjeru labiekārtošanai, minifut-
bola laukumu izveidošanai. 
Tāpat šajā sadaļā tiek plānots finansējums 
Olaines Sporta centra darbības nodroši-
nāšanai 1  335 465 eiro, Olaines Vēstures 
un mākslas muzeja darbībai izdevumi 
tiek plānoti 144 799 eiro apmērā.
Olaines Kultūras centra ar struktūrvienī-
bām (Olaines Kultūras nams, Jaunolaines 
Kultūras nams, Jaunolaines bibliotēka, 
Gaismu bibliotēka, Olaines bibliotēka) 
darbības nodrošināšanai – 1 232 747 eiro. 
Šajā sadaļā arī paredzēts finansējums 
māksliniecisko pašdarbības kolektīvu 
darbības atbalstam.
Plānots saglabāt tradicionālos pasāku-
mus Olainē, Jaunolainē, Jāņupē un citās 
apdzīvotajās novada vietās, kā arī pieda-
līties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos. 
Pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem 
bezmaksas brīvas pieejas internetu paš-
valdības bibliotēkās (Olaines bibliotēkā 
(15  datori), Jaunolaines bibliotēkā (trīs 
datori), Gaismu bibliotēkā (trīs datori)), kā 
arī Olaines novada Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā un 
citos Wi-Fi punktos.
Paredzēts veikt remontdarbus Olaines 

  Turpinājums no 3. lpp. 

Turpinājums 5. lpp.   
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1. pirmsskolas izglītības iestādes telpu atjaunošana (1. kārta)  
un ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija  
Veselības ielā 7, Olainē;

2. multifunkcionālā kompleksa (bibliotēka, Olaines Mūzikas un mākslas 
skola, Pieaugušo izglītības centrs) projektēšanas uzdevuma izstrāde un 
projektēšana Jelgavas ielā 23, Olainē;

3. Sociālā dienesta pakalpojumu centra ēkas būvprojekta izstrāde un 
būvniecība (dienas centrs un rehabilitācijas centrs) Zeiferta ielā 6b, Olainē 
(īstenojot projektu Nr. 9.3.1.1./19/024 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība Olaines novadā”);

4. Rūpnīcu ielas Olainē rekonstrukcijas pabeigšana (īstenojot projektu 
“Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu ielā, 
Olainē”);

5. gājēju/velosipēdistu ceļa gar V12 Jāņupē projektēšana, būvniecība;
6. divkāršās virsmas apstrāde ceļa posmam Uzvaras Līdums–Ziemeļu mala 

(ceļš paralēli veloceliņam no Olaines uz Līdumu karjeru).

Lielākie investīciju projekti:
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Kultūras centra kinokoncertzāles priekš-
telpā, bērnu bibliotēkas jumta remontu, 
Jaunolaines Kultūras nama lielās zāles 
parketa grīdas un skatuves dēļu grīdas 
remontu 27 000 eiro apmērā, kā arī Jaun-
olaines Kultūras nama saimniecības tel-
pas remontdarbus.
Faktiskie Olaines Sporta centra būvju 
(sporta nama, peldbaseina, stadionu, sli-
dotavas, Jaunolaines Sporta nama, skeit-
parku u. c.) uzturēšanas izdevumi ir pare-
dzēti sadaļā “Atpūta, kultūra un reliģija”. 
Jāatzīmē, ka pašvaldības sporta būvju 
uzturēšanas izmaksas ir lielākas nekā ie-
ņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem 
šajos objektos, bet pašvaldība turpinās 
tās uzturēt, jo tās palīdz novada iedzīvo-
tājiem ievērot veselīgu dzīvesveidu, piln-
veido sporta stundu piedāvājumu paš-
valdības skolās, palīdz uzlabot veselību, 
dažādot brīvā laika lietderīgas pavadīša-
nas iespējas gan bērniem, gan pieauguša-
jiem. Tāpat sadaļā “Olaines Sporta centrs” 
ir iekļauts finansējums dažādu sporta pa-
sākumu organizēšanai, sporta centra pul-
ciņu/sekciju uzturēšanai un finansiālais 
atbalsts sportistiem (gan individuālajiem, 
gan komandām) saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem. 2020.  gadā paredzēts fi-
nansējums Olaines skeitparka remontam, 
Olaines peldbaseina silto grīdu automā-
tikas remontam, slidotavas angāra papil-
du elementu uzstādīšanai, Jaunolaines 
stadiona sētas remontam, dušu telpu 
pārbūvei Olaines Sporta namā (četras 
telpas) 20 000 eiro apmērā, stadiona ser-
visa ēkas projektēšanai un būvniecībai –  
300 000 eiro apmērā. Paredzēts papildi-
nāt stadiona apgaismojumu 20  000 eiro 
vērtībā.

“Izglītība” ir vislielākā izdevumu  
sadaļa Olaines novada pašvaldības  
2020. gada pamatbudžetā, kas uz 
budžeta noteikumu apstiprināšanas brīdi 
sastāda 10 573 271 eiro jeb 40,10% no 
kopējiem plānotajiem pamatbudžeta 
izdevumiem, tostarp:
•	 PII	“Dzērvenīte”	–	1 097 313	eiro;
•	 PII	“Zīle”	–	1 295 785	eiro;
•	 PII	“Magonīte”	–	1 269 291	eiro;
•	 SPII	“Ābelīte”	–	1 356 313	eiro;
•	 Olaines	1.	vidusskolai	(tai	skaitā	

Olaines sākumskolai Jaunolainē) – 
2 444 384 eiro;

•	 Olaines	2.	vidusskolai	–	1 732 872	eiro;
•	 Olaines	Mūzikas	un	mākslas	skolai	–	

461 935 eiro;
•	 Olaines	Pieaugušo	izglītības	centram	–	

50 474 eiro;
un šādiem mērķiem:
•	 bērnu	uzturēšanai	privātajās	

pirmsskolas izglītības iestādēs – 
390 000 eiro;

•	 dažādu	izglītības	pasākumu	atbalsta	
fondam – 15 000 eiro;

•	 jauniešu	aktivitāšu	finansiālā	atbalsta	
fondam – 99 055 eiro;

•	 izglītības	funkciju	nodrošināšanai	–	
170 460 eiro;

•	 brīvpusdienu nodrošināšanai  
1.–4. klasēm – 190 389 eiro, tai 

skaitā pašvaldības līdzfinansējums 
50% apmērā (87 416 eiro).

Olaines Mūzikas un mākslas skolas bu-
džetā paredzēts finansējums mūzikas ins-
trumentu un aparatūras tehniskās bāzes 
atjaunošanai, mēbeles un mācību līdzek-
ļu iegādei. Olaines 1. vidusskola un Olai-
nes 2.  vidusskola turpinās darboties da-
žādos starptautiskos projektos. Olaines 
2. vidusskolā tiks veikta ķīmijas labo-
ratorijas renovācija. Olaines 1. vidus-
skolā papildus uzstādīs projektorus, 
interaktīvos ekrānus, sistēmblokus, 
mēbeles jaunā kompetenču pieejā 
balstītā mācību satura ieviešanai. 
Skolās veiks klašu un gaiteņu kārtējos 
remont darbus.
Pašvaldība turpinās izmaksāt stipendi-
jas Olaines 1. un 2. vidusskolas 10. līdz 
12. klašu sekmīgākajiem skolēniem – 

30 eiro mēnesī katram, kopā 27 000 eiro.
Lai vecākiem būtu jāiegulda mazāk lī-
dzekļu bērna sagatavošanā skolai un ie-
vērojot Izglītības likuma prasības, pašval-
dība nodrošinās visu nepieciešamo valsts 
izglītības standartiem atbilstošu mācību 
līdzekļu iegādi visās izglītības iestādēs –  
gan skolās, gan pirmsskolas izglītības ies-
tādēs. 
Pirmsskolas izglītības iestādē “Zīle” plā-
nots veikt B korpusa kāpņu telpas, grupu 
un garderobes remontdarbus un uzstādīt 
interaktīvās nojumes un rotaļu iekārtas. 
Pirmsskolas izglītības iestādē “Dzērvenī-
te” plānots veikt atsevišķu telpu remon-
tdarbus, nojumes uzstādīšanu, turpināt 
automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes sistēmas uzstādīšanu. Pirms-
skolas izglītības iestāde “Magonīte” veiks 
atsevišķu telpu remontdarbus, bērnu 
rotaļlaukumu labiekārtošanu. Speciālā 
pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” 

veiks 5.  grupas telpas remontdarbus, 
1.  stāva tualetes telpu pārbūvi un pan-
dusa izbūvi pieejamības nodrošināšanai. 
Visas pirmsskolas izglītības iestādes ie-
gādāsies mēbeles un mīksto inventāru 
grupām. 
Pirmsskolas izglītības iestādēs, Olaines  
1. vidusskolā un Olaines 2. vidusskolā 
sagatavošanas grupās notiks 5–6 gadus 
veco bērnu sagatavošana skolai. 
390  000 eiro dome paredz Olaines 
novada bērniem no 1,5 gadu vecuma 
uzturēšanai privātajās pirmsskolas iz-
glītības iestādēs vai pie privātā bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, 
kuriem nevar nodrošināt vietu izvēlētajās 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestā-
dēs.
Pašvaldība apmaksā pusdienas trūcīgo 
ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu bērniem. 

Lai veicinātu bērniem un jauniešiem vese-
līga uztura paradumus un veselīga uztura 
normām atbilstošu pusdienu pieejamību 
pēc iespējas lielākam izglītojamo skai-
tam skolās, izrādot brīvprātīgo iniciatīvu, 
pašvaldība apmaksās vairāk nekā pusi no 
ēdināšanas maksas skolēniem, kuri ēd 
skolā kopgaldā, līdz ar to skolēnu vecā-
ku maksa par ēdināšanas pakalpojumu 
būs tikai 0,55 eiro dienā. Līdzfinansējums 
ēdināšanas pakalpojumam ir paredzēts 
2020.  gada budžetā, tāpat arī pabalsts 
ēdināšanai Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādēs. Papildus pašvaldība 50% ap-
mērā līdzfinansēs ēdināšanu 1.–4.  klašu 
skolēniem. 
Pašvaldība jau vairāku gadu garumā pa-
redz finansējumu katrai klasei novada 
skolās mācību ekskursiju izdevumu seg-
šanai un dāvanām Ziemassvētkos sko-
lēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu 
bērniem, kā arī izlaidumos absolventiem.

Pašvaldība turpinās kompensēt Olaines 
novada skolēniem pilnībā vai daļēji (katru 
gadījumu izvērtējot individuāli) braukša-
nas izdevumus, kas ir saistīti ar izglītības 
iestādes apmeklēšanu. Transporta izde-
vumu kompensācijai skolēniem un skolē-
nu autobusu nodrošināšanai konkrētajos 
maršrutos atvēlēti 205  150  eiro. Pašval-
dība saglabā iepriekš un no jauna izvei-
dotos no pašvaldības puses apmaksātos 
skolēnu autobusu reisus.
Paredzēts pašvaldības finansējums 
33  765   eiro apmērā nometņu orga-
nizēšanai novadā 2020. gadā: dienas 
ekonometņu organizēšanai 110  bēr-
niem vasarā  – Olaines 1. vidus skolas 
struktūrvienībā “Olaines sākum-
skola” 40 bērniem un Olaines  
2. vidus  skolā 70 bērniem. Plānots līdzfi-
nansēt septiņu dienu izbraukuma dien-
nakts nometni “Pēddzinis” 50 bērniem 5.–
8. klasēm no abām skolām, ko organizēs 
Olaines 2. vidusskolas nometņu vadītāji.
Lai nodrošinātu plašākas iespējas bēr-
niem vasarā lietderīgāk pavadīt laiku, plā-
nots izsludināt “Olaines novada pašvaldī-
bas bērnu un jauniešu vasaras nometņu 
projektu konkursu”, kurā uz finansējumu 
varēs pretendēt sabiedriskās organizā-
cijas, pašvaldības iestādes un juridiskas 
personas, kas apņemas organizēt nomet-
nes. Plānotais kopējais finansējums šai 
aktivitātei ir 5350 eiro.
Veicinot Olaines novada jauniešu iniciatīvu 
un līdzdalību sabiedriskajos procesos, Olai-
nes novadā 6000 eiro tiek novirzīti “Olaines 
novada jauniešu projektu konkursa” pro-
jektu atbalstīšanai. Projektu iesniedzēji var 
būt jebkuri Olaines novada administratī-
vajā teritorijā deklarēti jaunieši vai Olaines 
novadā esošas izglītības iestādes audzēkņi 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri realizēs 
projektu Olaines novadā. 
2020. gadā īpaša vērība tiek pievērsta 
arī jaunatnes politikai Olaines novadā. 
Atbilstoši izstrādātajai Olaines novada 
jaunatnes politikas stratēģijai 2019.–
2025.  gadam un Olaines novada jaunat-
nes politikas rīcības plānam ir paredzēts 
finansējums aktivitātēm un pasākumiem 
par kopējo summu 50 080 eiro. Šis finan-
sējums ietver dažādus neformālās izglītī-
bas veicināšanas pasākumus jauniešiem, 
piemēram, Jauniešu dienas aktivitāšu 
organizēšanu, Olaines novada konkur-
sa “Jauniešu gada balva” organizēšanu, 
sarunu vakaru organizēšanu, patriotisko 
pasākumu organizēšanu skolu vidussko-
lēniem, brīvprātīgā darba popularizēša-
nas pasākumu organizēšanu, atbalstu 
skolu jauniešu saliedēšanās cikliem, re-
ģionāliem un starptautiskiem pieredzes 
apmaiņas braucieniem. 
Paredzēti līdzekļi Olaines novada jau-
niešu centra “Popkorns” Veselības ielā 7, 
Olainē, darbības nodrošināšanai.
9860 eiro tiks novirzīti nodarbinātības 
pasākumu organizēšanai pašvaldības 
iestādēs Olaines novada skolēnu vasaras 
brīvlaikā, radot iespēju 15 līdz 17 gadu 
vecumu sasniegušiem skolēniem apgūt 
darba prasmes un iemaņas. 

Aktuāli, informācija

Turpinājums 6. lpp.   

  Turpinājums no 4. lpp. 

Izdevumi

40,10%
Izglītība  
10 573 271 EUR

11,36%
Atpūta, kultūra, reliģija  
2 995 255 EUR

8,86%
Izpildvaras un 
likumdošanas varas 
institūcijas 2 335 677 EUR 

2,77%
Pārējie vispārējie valdības 
dienesti 731 767 EUR 

8,50%
Ekonomiskā darbība  
2 240 205 EUR

12,43%
Sociālā 
aizsardzība  
3 277 431 EUR 10,26%

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 
2 704 338 EUR

0,44%
Veselība
116 500 EUR

3,55%
Vides aizsardzība
935 716 EUR

1,74%
Sabiedriskā kārtība un drošība
459 920 EUR

26 370 080
EUR
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Izglītības funkciju nodrošināšanai paš-
valdībā paredzēti līdzekļi 170 460 eiro 
apmērā, tai skaitā Pedagoģiski medicī-
niskās komisijas darbības nodrošināšanai, 
mācību priekšmetu novada olimpiāžu or-
ganizēšanai, skašu un valsts nozīmes pa-
sākumu organizēšanai, skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu skates organizēšanai, 
starpnovadu skolēnu sporta sacensībām, 
tehniskās jaunrades dienas organizēša-
nai, pilsoniskās izglītības pasākumiem, 
izglītības iestāžu pedagogu konferencei, 
skolēnu mācību priekšmetu olimpiāžu 
(konkursu, skašu, sacensību) laureātu un 
viņu skolotāju godināšanai, pedagogu tā-
lākizglītības pasākumu (pieredzes semi-
nāri) organizēšanai un citām aktivitātēm. 
Saistībā ar kompetencēs balstīta mācību 
satura ieviešanu strādās mācību jomu ko-
ordinatori. 
2020. gadā turpināsies Pieaugušo izglītī-
bas centra funkciju paplašināšana, orga-
nizējot pedagogu tālākizglītības kursus, 
pieaugušo mūžizglītības un citus pasā-
kumus atbilstoši Nacionālajam attīstības 
plānam. 
Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situā-
ciju valstī, kas ietekmē mūsu iedzīvotāju 
labklājību, dome izvirza sociālo politiku 
par vienu no savas darbības prioritātēm.

“Sociālā aizsardzība”. Sociālajām va-
jadzībām no Olaines novada pašvaldī-
bas pamatbudžeta izdevumiem plānoti 
3 277 431 eiro, tas ir palielinājums par 9%, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu (tai skaitā 
algas palielinājums par apmēram 6,7% 
(tostarp palielinot darbinieku skaitu)), no 
kopējā pamatbudžeta izdevumi sastā-
da 12,43%. ONPA “Olaines Sociālais die-
nests” pamatbudžeta izdevumi plānoti 
2 841 364 eiro apmērā. Sociālo pabalstu 
izmaksām paredzēti 1  057  040 eiro, 
kas ir par 9,8% vairāk nekā 2019. gadā. 
Pabalstu izmaksām paredzēto līdzekļu 
daudzums ir palielinājies, jo pašvaldība 
palielinājusi atbalstu pensijas vecumu sa-
sniegušām personām, kuras dzīvo kopā 
ar darbspējīgiem bērniem, kas ir ilgstoši 
bezdarbnieki. Ir palielināti pabalsti bāre-
ņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, 
kas turpina mācības. Ir pieņemti atsevišķi 
noteikumi “Par Olaines novada pašvaldī-
bas materiālo palīdzību bārenim un bez 
vecāku gādības palikušam bērnam”. No-
teikumi paredz palielināt arī pabalstus 
mīkstajam inventāram un patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai. 
Vairāk līdzekļu tiek piešķirts sociālajām 
garantijām bāreņiem un audžuģimenēm, 
jo vairāk bērnu turpina mācības pēc piln-
gadības sasniegšanas un vairāk bērnu 
tiek ievietoti audžuģimenēs, bet ne ap-
rūpes iestādēs. Ir palielinājies garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa (120 eiro) pa-
balsta saņēmēju skaits, sevišķi ģimenes 
ar bērniem un pensijas vecuma personas, 
kuras saņem ļoti mazas pensijas. Trūcīgo, 
maznodrošināto un daudzbērnu ģime-
ņu bērni saņem bezmaksas ēdināšanu 

skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. 
Maznodrošinātās ģimenes, kurās ir darb-
spējīgas personas, saņem pabalstu vese-
lības aprūpei līdz 100 eiro vienai personai 
kalendārā gada laikā. Olaines novada 
iedzīvotājiem, kuri ir nonākuši krīzes situ-
ācijā, ir tiesības saņemt pabalstu 100 eiro 
apmērā pamatvajadzību nodrošināšanai. 
Olaines novada iedzīvotāji (trūcīgās un 
maznodrošinātās personas, daudzbērnu 
ģimenes un personas, kuras sasniegušas 
75 gadu vecumu) var izmantot autobusu 
kā satiksmes transporta līdzekli, norēķi-
noties par braucienu ar “Olaines novada 
iedzīvotāja karti”.
Liels uzsvars tiks likts uz preventīvo dar-
bu, īpaši darbā ar ģimenēm un bērniem. 
Ir izveidota atsevišķa nodaļa darbam ar 
ģimenēm un bērniem, lai savlaicīgi iden-
tificētu problēmu un nevajadzētu izņemt 
bērnus no ģimenes. Darbā esam piesais-
tījuši gan ģimenes asistentus, gan soci-
ālos rehabilitētājus.
Olaines Sociālais dienests piedalās pro-
jektā “Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgā-
kajām personām”, kura ietvaros izsniedz 
pārtikas pakas, saimniecības preces un 
skolēniem skolas piederumu komplektus 
trūcīgajām un krīzes situācijās nonāku-
šām personām vai ģimenēm. 2020. gadā 
iespējas saņemt šo atbalsta veidu ir per-
sonām, kurām ienākumi uz vienu perso-
nu nepārsniedz 242 eiro. 
Aktīvi darbojas arī deinstitucionalizācijas 
projektā. Bērnus ar īpašām vajadzībām 
un viņu vecākus nodrošina ar rehabilitāci-
jas pakalpojumiem, kā arī uzsākts darbs 
pie rehabilitācijas centra un dienas 
aprūpes centra personām ar garīgās 
attīstības traucējumiem projektēša-
nas.
Olaines novada nevalstisko organi-
zāciju darbības atbalstam piešķirti 
19 312  eiro.
Mēs lepojamies ar tādām tradīcijām Olai-
nes novadā kā Jaundzimušo svinīga re-
ģistrācija un zelta kāzu un dimanta kāzu 
jubilāru sveikšana. Paredzēts finansē-
jums 300 vai 400 eiro katra jaundzi-
mušā vecākiem un 200 eiro zelta kāzu 
pārim, kā arī tiek sveikti novada iedzī-
votāji 80, 85 gadu jubilejā ar 50 eiro lielu 
pabalstu un 90 līdz 99 gadu jubilejā ar 
100 eiro lielu pabalstu. Personām 100 un 
vairāk gadu jubilejās – 200 eiro.
Lai saglabātu autobusa reisus Olaine–Sila 
kapi–Pēternieku kapi–Jaunolaine un Vai-
vadi–Jaunolaine–Olaine, paredzēts finan-
sējums transporta izdevumu kompensā-
cijai, kuri rodas saistībā ar šo maršrutu 
nodrošinājumu.

Pašvaldības aizņēmumi un  
galvojumi

Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgu-
miem ar Valsts kasi 2020. gadā paredzēts 
atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 606 
161 eiro apmērā. 
Olaines novada pašvaldība 2020.  gadā 
plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmu-
mu “Olaines novada pašvaldības ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšanai 
pirmsskolas izglītības iestādes izveidei” 

Veselības ielā  7, Olainē, – 2  120 672 eiro 
apmērā (summa tiks precizēta pēc iepir-
kumu procedūras veikšanas un projektu 
apstiprināšanas).

Informācijai

Olaines novada iedzīvotāju skaits uz 
2020. gada 1. janvāri ir 20 614 cilvēki. 
Pašvaldības funkciju nodrošināšanai 
darbojas pašvaldības administrācija – 
iestāde “Olaines novada pašvaldība” – ar 
institūcijām:
1. pašvaldības iestādes:
1.1.  Olaines 1. vidusskola ar 

struktūrvienību “Olaines 
sākumskola”;

1.2.  Olaines 2. vidusskola;
1.3.  Olaines pirmsskolas izglītības 

iestāde “Dzērvenīte”;
1.4.  Olaines pirmsskolas izglītības 

iestāde “Zīle”;
1.5.  Olaines pirmsskolas izglītības 

iestāde “Magonīte”;
1.6.  Olaines speciālā pirmsskolas 

izglītības iestāde “Ābelīte”;
1.7.  Olaines Mūzikas un mākslas skola;

1.8.  Olaines Kultūras centrs ar 
struktūrvienībām: Olaines Kultūras 
nams; Jaunolaines Kultūras 
nams; Olaines bibliotēka; Gaismu 
bibliotēka; Jaunolaines bibliotēka;

1.9.  Olaines Sporta centrs ar 
struktūrvienībām: Olaines 
peldbaseins; Jaunolaines stadions 
un skeitparks; Olaines stadions; 
Olaines slidotava un skeitparks; 
Olaines 2. vidusskolas stadions; 
Olaines Sporta nams; Jaunolaines 
Sporta nams;

1.10. Olaines Vēstures un mākslas muzejs;
1.11. pašvaldības aģentūra “Olaines 

Sociālais dienests”;

2. kapitālsabiedrības:
2.1.  AS “Olaines ūdens un siltums” – 

pašvaldībai pieder 100% akciju;
2.2.  SIA “Zeiferti” – pašvaldībai pieder 

100% kapitāla daļu;
2.3.  SIA “Zemgales 29” – pašvaldībai 

pieder 54% kapitāla daļu;
2.4.  SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” – 

pašvaldībai pieder 2,32% kapitāla 
daļu. 

Aktuāli, informācija

  Turpinājums no 5. lpp. 

Olaines novada pašvaldības rīkotas

izsoles

Dārzkopības sabiedrībā “Atlantika” Nr. 151, 
Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums  
8080 020 0894, 0,0616 ha platībā (kadastra numurs 8080 020 0894).  
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 9. aprīlī plkst. 12.00.  
Izsole notiks 2020. gada 14. aprīlī plkst. 10.30 Olaines novada pašvaldības 
telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

Dārzkopības sabiedrībā “Vasara” Nr. 87, Virši, Olaines pagasts,  
Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 006 0245, 0,0822 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 006 0245). Izsoles sākumcena – 3500,00 eiro.  
Izsoles solis – 100,00 eiro. Drošības nauda – 350,00 eiro. 
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.  
Izsoles reģistrācijas maksa – 30 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 9. aprīlī plkst. 12.00.  
Izsole notiks 2020. gada 14. aprīlī plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības 
telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

Dārzkopības sabiedrībā “Plakanciema egles” Nr. 46, Vaivadi,  
Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 016 0657,  
0,0606 ha platībā (kadastra numurs 8080 016 0657). Izsoles sākumcena – 
1900,00 eiro. Izsoles solis – 100,00 eiro. Drošības nauda – 190,00 eiro.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.  
Izsoles reģistrācijas maksa – 30 eiro.
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 9. aprīlī plkst. 12.00.  
Izsole notiks 2020. gada 14. aprīlī plkst. 11.30 Olaines novada pašvaldības 
telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

Plašāka informācija par izsoles noteikumiem: www.olaine.lv/izsoles.
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•	 Noteikt	pašvaldības	2020.	gada	
budžeta prioritātes – izglītība, sociālā 
aizsardzība, novada attīstība un 
teritorijas labiekārtošana. Pieņemt 
saistošos noteikumus Nr. SN1/2020  
“Par Olaines novada pašvaldības 
budžetu 2020. gadam”.

•	 Grozīt	Olaines	novada	domes	 
2019. gada 28. augusta sēdes lēmuma 
“Par ēdināšanas pakalpojumu maksu 
Olaines 1. vidusskolā un 2. vidusskolā” 
1.1. punktu, izsakot to šādā redakcijā: 
“1.1. 1.–4. klases skolēna ēdināšanai 
EUR 1,42 dienā par vienas dienas 
ēdienkarti, tai skaitā EUR 0,71 no valsts 
mērķdotācijas līdzekļiem un EUR 0,71 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem”. 
Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada  
1. janvāri.

•	 Apstiprināt	viena	izglītojamā	
vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei 2020. gadā 
norēķiniem ar privātām pirmsskolas 
izglītības iestādēm: 
- 286,93 eiro mēnesī izglītojamajiem 

vecumā no pusotra gada līdz četriem 
gadiem; 

- 207,26 eiro mēnesī obligātās 
sagatavošanas vecuma 
izglītojamajiem. 

•	 Apstiprināt	viena	izglītojamā	vecumā	
no pusotra gada līdz četriem gadiem, kas 
izmanto licencētas aukles pakalpojumus 
2020. gadā, vidējās izmaksas mēnesī 
215,07 eiro.

•	 Apstiprināt	viena	izglītojamā	
uzturēšanas izmaksas 2020. gadā  
Olaines novada pašvaldības izglītības 
iestādēs:
- PII “Zīle” – 272,67 eiro mēnesī;
- PII “Dzērvenīte” – 314,81 eiro mēnesī;
- PII “Magonīte” – 259,84 eiro mēnesī;
- SPII “Ābelīte” – 470,67 eiro mēnesī;
- Olaines 1. vidusskolā –  

84,20 eiro mēnesī;
- Olaines 2. vidusskolā –  

82,43 eiro mēnesī.

Uzdot izpilddirektora vietniecei 
K. Matuzonei noslēgt līgumus par 
pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību 
par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem ar citām pašvaldībām, 
kuru administratīvajā teritorijā deklarētie 
izglītojamie apmeklē Olaines novada 
pašvaldības izglītības iestādes.

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

•	 Piedalīties	Latvijas	lauku	attīstības	
programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2. “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” un īstenot 
projektu 2019/AL04/7/A019.22.05/5 
“Kapu digitalizācija Olaines novadā” 

ar kopējām attiecināmajām izmaksām 
16 927,90 eiro, no kuriem publiskais 
finansējums ir 9885,90 eiro, t. i., 58,40% 
no kopējām attiecināmajām izmaksām, 
un pašvaldības līdzfinansējums ir 
7042,00 eiro, t. i., 41,60% no kopējām 
attiecināmajām izmaksām. Nodrošināt 
projekta līdzfinansējumu 7042,00 eiro, 
t. i., 41,60% no noteiktajām kopējām 
attiecināmajām izmaksām, sadalot 
3430,00 eiro no Olaines novada 
pašvaldības 2020. gada budžeta 
līdzekļiem un 3612,00 eiro no Olaines 
novada pašvaldības 2021. gada budžeta 
līdzekļiem. Noteikt atbildīgo personu par 
projekta sagatavošanu, iesniegšanu un 
ieviešanu – Olaines novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vadītājs.

•	 Apstiprināt	Olaines	novada	
pašvaldības administrācijas – iestādes 
“Olaines novada pašvaldība” – 
darbinieku amatu sarakstu un darba 
samaksu (mēnešalgas). Apstiprināt 
Olaines novada pašvaldības 
administrācijas – iestādes “Olaines 
novada pašvaldība” – struktūrvienību 
darbinieku amatu sarakstus un darba 
samaksu (mēnešalgas). Lēmums stājas 
spēkā 2020. gada 1. februārī. 

•	 Apstiprināt	nolikumu	Nr.	NOL1/2020	
“Olaines novada pašvaldības atlīdzības 
nolikums”.

•	 Atzīt	par	spēku	zaudējušu	2016.	gada	
24. februāra nolikumu Nr. NOL3/2016 
“Olaines novada pašvaldības atlīdzības 
nolikums” (apstiprināts ar Olaines 
novada domes 2016. gada 24. februāra 
sēdes lēmumu (2. prot., 5.1. p.)). Lēmums 
stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

•	 Slēgt	pirkuma	līgumu	par	
zemesgabala dārzkopības sabiedrībā 
(turpmāk – d/s) “Plakanciema egles”  
Nr. 86A, Vaivados, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, kadastra apzīmējums 
8080 016 332, 0,0249 ha platībā 
(starpgabals) atsavināšanu N. A.

•	 Uzdot	Finanšu	un	grāmatvedības	
nodaļai izslēgt no Olaines novada 
pašvaldības bilances (ar uzskaitē iekļauto 
bilances vērtību) nekustamo īpašumu 
zemesgabalu d/s:
- “Ezītis” Nr. A, Ezītī, Olaines pagastā, 

0,0903 ha platībā;
- “Lazdas” Nr. S, Jāņupē, Olaines 

pagastā, 0,0605 ha platībā;
- “Lejas” Nr. E, Jāņupē, Olaines pagastā, 

0,0602 ha platībā;
- “Dzelmes” Nr. O, Jāņupē, Olaines 

pagastā, 0,0685 ha platībā.

•	 Iznomāt	un	slēgt	lauku	apvidus	
zemes nomas līgumu ar I. S. par 
zemesgabalu “Jāņupe-2” Nr. A/B 
(Jāņupē).

•	 Piekrist,	ka	P.	E.	iegūst	īpašumā	zemi	
d/s “Druva” Nr. F/D (Jāņupē).

•	 Atļaut	Stūnīšos	apvienot	zemes	

vienību ar kadastra apzīmējumu X un 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
Y viena nekustamā īpašuma sastāvā 
ar vienu zemes vienību un kopējo 
aptuveno platību 0,1194 ha.

•	 Grozīt	dzīvokļa	īres	līgumu	Stacijas	
ielā 14-G (Olainē) sakarā ar īrnieka maiņu.

•	 Pieņemt	no	L.	O.	dāvinājumu	–	
dzīvokļa īpašumu Jelgavas ielā 16-65, 
Olainē (ar kopējo platību 33,08 kv. m 
un sastāvošu no mājas kopīpašuma 
3308/434649 domājamajām daļām un 
zemesgabala kopīpašuma 3308/434649 
domājamajām daļām), ar visām 
tiesībām un pienākumiem, kas saistīti 
ar šo dzīvokļa īpašumu un attiecas uz 
to. Nodot dzīvokļa īpašumu Jelgavas 
ielā 16-65, Olainē, apsaimniekošanā 
un pārvaldīšanā AS “Olaines ūdens un 
siltums”.

•	 Pieņemt	no	R.	S.	dāvinājumu	–	
dzīvokļa īpašumu Zemgales ielā 8-41, 
Olainē, Olaines novadā (ar kopējo platību 
31,40 kv. m un sastāvošu no mājas 
kopīpašuma 314/22126 domājamajām 
daļām un zemesgabala kopīpašuma 
314/22126 domājamajām daļām), ar 
visām tiesībām un pienākumiem, kas 
saistīti ar šo dzīvokļa īpašumu un attiecas 
uz to. Nodot dzīvokļa īpašumu Zemgales 
ielā 8-41, Olainē, apsaimniekošanā un 
pārvaldīšanā AS “Olaines ūdens un 
siltums”.

•	 Uzņemt	Olaines	novada	p/a	“Olaines	
Sociālais dienests” Sociālās aprūpes 
centrā četras personas – L. O., R. S., Ļ. D., 
L. U.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz nekustamo īpašumu “Pumpuri A” 
(Jaunolainē).

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	uz	
nekustamo īpašumu “Ezītis” Nr. D (Ezītī) 

un piekrist, ka H. Q. X. S. iegūst šo zemi 
īpašumā.

•	 Pagarināt	2007.	gada	31.	janvāra	
nomas līgumu ar SIA “Tele 2”, izdarot 
šādus grozījumus nomas līgumā:
- izteikt līguma 2.1. apakšpunktu šādā 

redakcijā:
   “2.1. Nomas līgums ir spēkā ar tā 

parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 
2030. gada 31. janvārim.”

- izteikt līguma 2.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

 “2.3. Ja Nomnieks ir ievērojis Nomas 
līguma būtiskos noteikumus tā 
darbības laikā, mēnesi pirms Nomas 
līguma termiņa beigām Nomnieks ir 
tiesīgs prasīt līguma pagarinājumu. 
Nomas termiņš var tikt pagarināts, 
pamatojoties uz Līdzēju rakstisku 
vienošanos.”

- izteikt nomas līguma 3.1. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

 “3.1. Par 1.1. apakšpunktā noteiktā 
Nomas priekšmeta:

 zemesgabala lietošanu nomas maksa 
mēnesī EUR _ un likumā noteiktais 
pievienotās vērtības nodoklis;

 ūdenstorņa atsevišķas daļas nomas 
maksa EUR _ un likumā noteiktais 
pievienotās vērtības nodoklis.

 Kopējā nomas maksa mēnesī EUR _ un 
likumā noteiktais pievienotās vērtības 
nodoklis.”

-  papildināt nomas līgumu ar 
5.13.  apakšpunktu šādā redakcijā: 

 “5.13. Nomniekam pienākums līdz 
2020. gada 29. februārim iesniegt 
Iznomātājam (būvvaldē) mobilo 
telekomunikāciju bāzes stacijas 
antenas sistēmas izvietojuma plānu 
ar stāvokli uz 2020. gada 31. janvāri 
un viena mēneša laikā informēt 
Iznomātāju (būvvaldi) par Līguma 
priekšmeta izvietojuma izmaiņām, ja 
tādas notiek.” 

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (janvāris)
Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā 

"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā

Saskaņā ar grozījumiem Notariāta likumā un 2019. gada 28. maija Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 230 “Noteikumi par zvērinātu notāru amata 

vietām” Olainē ir izveidota viena zvērināta notāra amata vieta. Līdz ar to 
2020. gada 3. martā Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā Olainē 

darbu uzsāks zvērināta notāre Agita Macijevska. 
Ņemot vērā zvērināta notāra prakses vietas atvēršanu un pamatojoties uz 

Bāriņtiesas likuma 2. pantu, sākot ar 2020. gada 2. martu, Olaines novada 
bāriņtiesa vairs neveiks notariālo aktu apliecinājumus Olaines novada 

iedzīvotājiem. Turpmāk iedzīvotājus aicinām izmantot notāra pakalpojumus 
(protams, iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties jebkuru Latvijā praktizējošu 

notāru). Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Agita Macijevska sniegs 
pakalpojumus iedzīvotājiem mantojuma un dāvinājuma lietu nokārtošanā, 

pilnvaru apliecināšanā, nekustamā īpašuma sakārtošanā, notariāli apstiprinās 
darījumus un veiks citas notariālas darbības.

Uzziņai: Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Agita Macijevska
Prakses vietas adrese: Zeiferta iela 22, 2. st., Olaine, Olaines novads
Darba laiks: pirmdienās, ceturtdienās plkst. 13.00–18.00; otrdienās, 
trešdienās, piektdienās plkst. 11.00–16.00. Tālrunis: +371 25161033

E-pasta adrese: agita.macijevska@latvijasnotars.lv

Olainē praksi uzsāk Rīgas apgabaltiesas 
zvērināta notāre Agita Macijevska
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Pasākumi Olaines novadā martā

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 
17. februārī sniegtajiem datiem.

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

Belova Ingrīda – 28.08.1966.
Štekeļa Jekaterina – 10.05.1929.
Avdjukevičs Pjotrs  – 15.08.1931.
Tazberga Rima – 13.08.1932.
Juškeviča Helena – 09.11.1936.
Medvedins Georgijs – 17.06.1951.
Šeflere Ļubova – 20.05.1955.
Kruglova Janina – 12.06.1959.
Dubiņins Viktors – 08.11.1929.
Rjabova Jevdokija – 24.08.1925.
Marsiete Ilga – 24.09.1926. 
Naruševiča Viktorija – 01.01.1938.
Babuka Alda Ingrīda – 05.12.1937.
Timša Franciška – 04.06.1940.
Tutina Natalija – 04.11.1949. 
Mežecka Zinaida – 13.11.1953.
Gaumiga Rasma – 26.12.1927.
Dabasinskas Aleksandras – 
14.02.1939.
Pudžs Andris – 02.04.1970. 
Punga Normunds – 26.07.1966.
Kuvšinovs Aleksejs – 27.03.1940.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Sirsnīgi sveicam februārī 
dzimušos novada jubilārus! 

Vēlam stipru veselību un lai 
domas paliek tikai priekam!

Dzimtsarakstu nodaļā  
janvārī laulību noslēguši  
6 pāri. Dimanta kāzu jubileju 
svinēja viens pāris, bet zelta 
kāzu jubileju atzīmēja viens 
pāris.

Lai pārbaudītās un nemainīgās 
vērtības ir jūsu sabiedrotās! 
Sveicam jaunās un stiprās 
ģimenes svētkos!

2020. gada janvārī 
piedzimuši 15 puisīši un  
8 meitenītes.

Mīļuma un mīlestības nekad 
nevar būt par daudz! Lai silti, 
saulaini un mājīgi katrā mājā!
Sveicam mazos novadniekus un 
viņu vecākus!

KAD KAS KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

06.03. plkst. 19.00 Sieviešu dienas balle "Tu esi skaista visos niekos, sīkumos!", 
Varis Vētra un grupa "P.V.N." 
(vietu skaits ierobežots; 
galdiņu rezervācija Olaines Kultūras namā; biļetes cena 3 eiro)

Olaines Kultūras namā

08.03. plkst. 13.00 Olaines novada senioru saiets "Viss atkal ziedos plauks" Jaunolaines Kultūras namā

13.03. plkst. 16.00 Olaines novada bērnu deju kolektīvu sadancis Jaunolaines Kultūras namā

14.03. plkst. 16.00 Mūsdienu deju grupas "Vitamīni" piecu gadu jubilejas koncerts "Apsveikuma 
kartiņā ierakstīts…"

Jaunolaines Kultūras namā

21.03. plkst. 16.00 Sieviešu vokālā ansambļa "Undīne" 20 gadu jubilejas koncerts "Mīlestības 
krāšņais koks"

Olaines Kultūras namā

21.03. plkst. 19.00 8. latviešu dejas skolas absolventu koncerts Jaunolaines Kultūras namā

25.03. plkst. 14.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Olaines Kultūras namā

28.03. plkst. 16.00 Bērnu vokālā ansambļa "Serpentīns" piecu gadu jubilejas koncerts "Tikai 
mūsu mīļākās dziesmas"

Jaunolaines Kultūras namā

29.03. plkst. 11.00 Olaines mazo vokālistu konkurss "Olaines cālis 2020" Olaines Kultūras namā

30.03. plkst. 18.00 Tikšanās ar uztura speciālisti, grāmatas "Ar uzturu uz Tu" autori Alisi Kindzuli Jaunolaines bibliotēkā

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

01.03. Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāts 2020 Jaunolaines Sporta namā

07.03. Olaines novada turnīrs zolē (6. kārta) Olaines Sporta namā

07.03.–08.03. Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāts 2020 Jaunolaines Sporta namā

14.03.–15.03. Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāts 2020 Jaunolaines Sporta namā

21.03. Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāts 2020 Olaines Sporta namā

21.03. Olaines atklātais kauss vīriešu un sieviešu komandām badmintonā Jaunolaines Sporta namā

28.03. Olaines novada čempionāts galda tenisā 2019/2020 (6. kārta) Olaines Sporta namā

28.03.–29.03. Ūdenstūrisma tehnikas sacensības "Dīvaja 2020" Skrīveros

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

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

Olaines Vēstures un  
mākslas muzejā

07.03. plkst. 12.00 Tikšanās ar izstādes "Ļauj sev mirdzēt" autori Jeļenu Kažoku Olaines Vēstures un  
mākslas muzejā

Līdz. 14.03. Jeļenas Kažokas personālizstāde "Ļauj sev mirdzēt" Olaines Vēstures un  
mākslas muzejā

21.03.–16.04. Tautas daiļamata meistares Māras Marutas Auzas ilustrācijas latviešu 
tautasdziesmām "Latvju dainas rakstu zīmēs" izstādē "Saule savu pūru veda"

Olaines Vēstures un  
mākslas muzejā

25.03. plkst. 18.00 Tikšanās ar izstādes "Saule savu pūru veda" autori, tautas daiļamata meistari 
Māru Marutu Auzu

Olaines Vēstures un  
mākslas muzejā

18.03.–01.04. Muzejpedagoģiskās nodarbības "Pavasara saulgriežus gaidot" pirmsskolas un 
sākumskolas grupām (iepriekšēja pieteikšanās līdz 13. martam, zvanot pa tālr. 
20172030 (Liene))

Olaines Vēstures un  
mākslas muzejā

Sākot no 17.03. Pieteikšanās muzejpedagoģiskajām nodarbībām "Senā skola un Teodors 
Zeiferts" 5.–9. klašu skolēniem (iepriekšēja pieteikšanās līdz 31. martam, 
zvanot pa tālr. 20172030 (Liene))

Olaines Vēstures un  
mākslas muzejā

Sākot no 23.03. Pieteikšanās muzejpedagoģiskajām nodarbībām "Ceļojums laikā"
5.–9. klašu skolēniem
(iepriekšēja pieteikšanās līdz 3. aprīlim, zvanot pa tālr. 20172030 (Liene))

Pirmā pasaules kara  
vēstures izziņas maršrutā

OJC “Popkorns” (sīkāka informācija – www.facebook.com/olainesjauniesiem)

02.03. plkst. 18.00 Karaoke vakars OJC "Popkorns"

04.03. plkst. 00.00 Tēja ar iedvesmas garšu OJC "Popkorns"

11.03. plkst. 18.00 Spēļu vakars "Ticket to Ride" OJC "Popkorns”

13.03. plkst. 17.00 Spēļu vakars "Dungeons&Dragons" OJC "Popkorns"

16.03. plkst. 18.00 Slackline vakars OJC "Popkorns"

19.03. plkst. 18.00 Kino vakars OJC "Popkorns"

21.03. plkst. 14.30 Jauniešu stāstu vakars un Sēlijas virtuves iepazīšana OJC "Popkorns"

27.03. plkst. 18.00 Aktivitātes akcijas "Zemes stunda" ietvaros OJC "Popkorns"

31.03. plkst. 17.00 Akcija "Jaunieši iepazīstina seniorus ar viedierīcēm" OJC "Popkorns"

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


