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Futbola treneri Aleksejs
Gromovs un Jevgēņijs
Mihaļkovs

Sveicam pasaules
čempionus skeitbordā –
Jāni Kuzminu un
Artūru Liskovu

Atvērts Valsts un
pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas
centrs

Aktuāli – saistošie
noteikumi

Izsludināta pieteikšanās
lielgabarīta atkritumu
izvešanas akcijai novadā

Sveicam
Latvijas
valsts
svētkos!
09.11. plkst. 15.00
"Dziedāsim kopā Latvijai"
(Jaunolaines Kultūras namā)
11.11. plkst. 18.00
Neatkarības kara
atceres pasākums
(Pirmā pasaules kara vēstures
izziņas maršrutā)

15.11. plkst. 14.00
Olaines pilsētas politiski
represēto personu kluba
"Atbalss" pasākums
valsts svētkos
(Olaines Kultūras namā)

15.11. plkst. 19.00
Valsts svētku koncerts
"Ved uz zemi laimīgo"
(Jaunolaines Kultūras namā)
18.11. plkst. 17.00
Koncertprogramma
"Mūsu stāsti Latvijai"
(Olaines Kultūras namā)

Publiskā apspriešana

S

askaņā ar 23.10.2019. domes
lēmumu no 30. oktobra līdz
20. novembrim tiek organizēta
publiskā apspriešana par administratīvo teritoriju robežu
grozīšanu starp Olaines novada
pašvaldību un Ķekavas novada
pašvaldību. Saskaņā ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosināto

robežu novietojumu Olaines
novada teritorijai varētu tikt pievienota daļa no Ķekavas novada
teritorijas (Plakanciems, Mellupi, Dzērumi un lauku teritorija
aptuveni 5000 ha platībā). Pub
liskās apspriešanas klātienes
sanāksme plānota 19. novem
brī plkst. 18.00–21.00 Olaines
Kultūras nama mazajā zālē (Zei-

ferta ielā 11, Olainē). Informācija
par administratīvi teritoriālās
reformas gaitu un apspriešanai
izvirzīto robežas variantu pieejama Olaines novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.olaine.lv un
Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Zemgales ielā 33,
Olaines pilsētā, Olaines novadā,
pašvaldības darba laikā.
Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt publiskās apspriešanas laikā klātienē Olaines
novada Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas
centrā Zemgales ielā 33, Olaines
pilsētā, Olaines novadā, vai nosūtot pa pastu Olaines novada
pašvaldībai, Zemgales iela 33,
Olaine, Olaines novads, LV-2114,
vai elektroniskā veidā uz e-pasta
adresi pasts@olaine.lv.

Nobalso
par Olaines novadu,
ja Tu uzskati to par ģimenēm
draudzīgāko pašvaldību!
Rīgas > Olaines > balsot
www.vietagimenei.lv > pašvaldības > reģions
novads
Mums ir svarīgs Tavs vērtējums! Tava balss var būt izšķiroša.
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Jauna nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorija
nodokļa atvieglojuma saņemšanai

1
Tu esi deklarēts
Olaines novadā
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+

Tavs dzīvoklis atrodas uz citai
personai piederošas zemes

€

+

3
2020.
Dzīvoklis iegādāts pirms
2020. gada 1. janvāra

Nekustamā īpašuma
nodokļa atlaide –

25%

Turpinājums 4. lpp.

Piezīme
Deklarēt dzīvesvietu var
elektroniski www.latvija.lv
(bez maksas) vai klātienē
pašvaldībā (Dzimtsarakstu
nodaļā Zemgales ielā 33, Olainē;
valsts nodeva –
4,27 eiro, līdzi personu
apliecinošs dokuments).
Deklarējot dzīvesvietu klātienē,
valsts nodeva nav jāmaksā:
reģistrējot bērnu pirmreizējo
deklarēto dzīvesvietu; politiski
represētām personām;

invalīdiem; Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem;
pensionāriem, kuru pensija
nepārsniedz valsts noteikto
minimālo algu; personām, kuras
atzītas par trūcīgām Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā.
Portālā www.latvija.lv
persona var elektroniski bez
maksas deklarēt savu, sava
nepilngadīgā bērna, aizbildnībā
vai aizgādnībā esošas personas
dzīvesvietu Latvijā.
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Intervija: atmiņas, vēsture, aktualitātes

Futbola tradīcija atgriezusies uz palikšanu
Ar cerīgu skatu uz futbola attīstību Olainē un Latvijā dalās kluba "AFA Olaine" treneri
Aleksejs Gromovs un Jevgēņijs Mihaļkovs.

J. M. Mana futbola karjera veidojās līdzīgi kā Aleksejam – vispirms bija rokasbumba, kas pa-

infrastruktūra – to ļoti izjutām
pēc stadiona rekonstrukcijas
2009. gadā. Pēkšņi parādījās milzīga interese, strauji pieauga
bērnu skaits. Tātad pats būtiskākais bez laba trenera ir nodrošināt labus apstākļus treniņiem.
Šogad ar Futbola federācijas
atbalstu ir nomainīts laukuma
mākslīgais segums, ir ieceres
uzlabot arī citu stadiona infrastruktūru ar pašvaldības iesaisti,
šajā virzienā darbs turpinās.

niņu apstākļu un infrastruktūras
nozīmi.
Ko jūs minētu kā savus
lielākos sasniegumus līdz
šim?
A. G. Tagad sāk parādīties pirmie spilgtie rezultāti tam, ko ir
devis pirms 10 gadiem izveidotais stadions. Ja bērns tad sāka
trenēties, šobrīd viņš vai viņa ir
aptuveni 16 gadus vecs, un daži
mūsu talantīgākie audzēkņi jau
spēlē jauniešu izlasēs un arī pie-

Ja salīdzina pirmsākumus un
apmeklētāju skaitu tagad –
cik liela ir atšķirība?
J. M. Aleksejam sākumā bija kādi
40 bērni, man – ap 10. Šobrīd tie
ir aptuveni 250 cilvēku dažādās
vecuma grupās. Mūsu politika
ir tāda, ka nodrošinām iespēju
trenēties visās vecuma grupās –
puiši un meitenes no 6 gadu
vecuma līdz pat pieaugušajiem.
Es šobrīd trenēju tikai meitenes
un sievietes.

Kas veicina
cilvēku piesaisti
futbolam?
Vispirms jau tā
ir kvalitatīva
infrastruktūra

liels labu spēlētāju skaits, no kuriem var atsijāt pašus talantīgākos. Tad top spēcīga komanda.
Mums šobrīd ir komandas visās
vecuma grupās, kas piedalās
dažāda līmeņa turnīros, tāpēc ir
ielikts labs pamats attīstībai. Kas
veicina cilvēku piesaisti futbolam? Vispirms jau tā ir kvalitatīva
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Kas piesaista cilvēkus
futbolam, kā panākt to,
lai interese saglabātos un
augtu?
A. G. Mēs cenšamies izaudzināt
labus futbolistus. Spēcīgas komandas vairāk tomēr ir nākotnes jautājums, jo profesionālā
līmenī visu laiku notiek atlase,
proti, ir nepieciešams diezgan

lība ārvalstu futbola akadēmijās
un klubos ir viens no mūsu mērķiem, jo jaunajiem spēlētājiem
tas dod neatsveramu pieredzi
un iespējas attīstīties. Mūsu misija ir iedot labvēlīgu platformu
šādam startam. Tur gan ir milzīga konkurence, tāpēc jābūt arī
veiksmes faktoram.
Nākotnes redzējums mums, protams, ir no talantīgākajiem un
neatlaidīgākajiem jauniešiem
izveidot pieaugušo komandu.
Manuprāt, Olainē ir jābūt pirmās līgas komandai ["AFA Olaine" pašlaik spēlē Latvijas 2. līgā,
red.], un to mēs ar saviem spēkiem panākt varam.
J. M. Man kā šī stadiona vadītājam jāpiebilst, ka pie mums
notiek dažādas spēles, ne tikai
ar Olaines komandu dalību, kas,
protams, mums ir prioritāte. Piemēram, oktobrī notika Latvijas
kausa finālspēle sieviešu futbolā, kas bija ļoti skatāma, emocijām bagāta spēle.

Kā ir ar bērnu interesi, kas
sportā parasti ir atkarīga arī
no valsts izlašu snieguma?
Ņemot vērā Latvijas futbola
izlases sniegumu.
A. G. Jā, bet bērni taču skatās
visas pasaules komandu spēles.
Viņi redz Ronaldo un Mesi, tāpēc
neatkarīgi no Latvijas izlases šis
magnētiskais spēks futbolam tik
un tā strādā. Apstākļi treniņiem
un spēlēm – tas gan ir izšķirošs
jautājums. Piemēram, ļoti gribētos, lai bērni var pilnvērtīgi
trenēties arī ziemā slēgtā hallē.
Šobrīd bērni no 14 gadu vecuma
trenējas āra stadionā visu ziemu.
J. M. Kad 2009. gadā atklāja šo
stadionu, mana meita vaicāja,
vai arī viņa nevarētu pamēģināt
futbolu. Piekritu. Arī Aleksejam
meita līdzīgā vecumā, un viņas
abas faktiski saorganizēja pirmo meiteņu grupu, kas sāka
trenēties. Šobrīd trenējas jau
aptuveni 50 meiteņu dažādās
vecuma grupās. Pašlaik Olaines
komanda spēlē virslīgā, jaunatnes čempionātā gandrīz vienmēr izcīnām medaļas un kausus.
Tā ka piekrītu Aleksejam par tre-
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Kā sākāt futbola trenera
gaitas?
A. G. Tas bija 2001. gads – futbols no Olaines faktiski bija izzudis. Gadsimtu mijā bija saujiņa
entuziastu, bijušie futbolisti un
cilvēki no citiem sporta veidiem,
kas sāka kopā sistemātiski trenēties. Piedalījāmies amatieru
turnīros, kas galvenokārt notika
Vidzemes un Latgales pusē –
Balvos, Gulbenē, Madonā. Zemgalē tādu sacensību tolaik nebija. 2001. gadā Dainis Kazakevičs
[šobrīd – LFF sporta direktors,
red.] piedāvāja sākt mērķtiecīgi
attīstīt futbola dzīvi Olainē. Jo
futbols agrāk šeit taču bija gana
attīstīts. Kāpēc to neatjaunot?
Apdomājos, pabeidzu Sporta
pedagoģijas akadēmijas futbola
skolu, nokārtoju trenera licenci
un sapulcināju pirmo bērnu grupiņu. Tā arī sākās.
Es pats gan vispirms nodarbojos ar rokasbumbu, vasarās pagalmā, protams, bija arī futbols.
Aptuveni 15 gadu vecumā sāku
trenēties "Olainfarm" futbola
komandā, taču 90. gadu sākumā
viss uz kādu laiku apstājās.

domju laikā Olainē bija ļoti labā
līmenī. Piedalījāmies turnīros
visā PSRS. Kad tas viss apstājās,
arī es sāku trenēties futbolā. Bet
trenera karjera man sākās 2006.
gadā. Ar sievu bijām dzirdējuši,
ka te viens cilvēks uzņemot bērnus futbola nodarbībās. Tas bija
Aleksejs. Vispirms es kādu laiku
sēdēju tribīnēs un vēroju, kā
trenējas mans dēls, bet tad saņēmos un piedāvājos Aleksejam
nākt palīgā. 2007. gadā jau bija
tik daudz bērnu, ka vienu grupu
sāku trenēt es. Protams, arī nokārtoju attiecīgo licenci.
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utbola vēsture Latvijā aizsākās 20. gadsimta sākumā, kad
šo komandu sporta veidu karali
pie mums atveda angļi. Laikā,
kad Olaine ieguva pilsētas statusu (1967. g.), Latvijā jau bija izaugušas vairākas profesionālas futbola komandas (zināmākā tolaik
bija "Daugava"), bet Olaini šajā
laikā pārstāvēja kūdras fabrikas
futbola komanda. Tātad sporta
veids ar pamatīgām tradīcijām,
kas pēdējo desmit gadu laikā
piedzīvo īpaši dinamisku attīstību. Olaine ir viens no šīs attīstības piemēriem – stadionā ar 500
skatītāju vietām regulāri notiek
dažāda līmeņa spēles, te trenējas bērni, jaunieši un pieaugušie,
kopumā ap 250 futbolistu.
Par futbola attīstību – jau paveikto un vēl iecerēto – stāsta
Olaines futbola kluba "AFA Olaine" galvenais treneris un kluba
direktors Aleksejs Gromovs
un sieviešu grupu treneris Jev
gēņijs Mihaļkovs, kurš divus
gadus pēc kārtas ir saņēmis Latvijas Futbola federācijas (LFF) titulu kā labākais sieviešu futbola
sacensību treneris Latvijā.

augušo komandās. Piemēram,
Latvijas pirmās līgas komandā
"Supernova" spēlē olainietis
Patriks Balodis. Cits talantīgs
spēlētājs – Rolands Bočs, kurš
vairākus gadus ir spēlējis Olaines komandā, – šogad pievienojās vienai no vadošajām vācu
futbola akadēmijām "TSG 1899
Hoffenheim". Tas ir ļoti augsts
sasniegums visas Latvijas mērogā, ar ko lepojamies. Vispār da-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A. G. Par Latvijas futbolu kopumā runājot, es redzu cerīgas
tendences, jo jaunatnes izlasēm
ir labi rezultāti, taču pāreja no
jauniešu grupas uz pieaugušo
ir sarežģīts posms. Tā tas ir visur
pasaulē, jo 16, 17 gadus jaunam
cilvēkam ir jāpieņem izšķirošs
lēmums – mana dzīve turpmāk
būs futbols vai kāda cita profesionālā karjera. Daudziem šī
ir smaga izvēle, tāpēc šajā vecumā ļoti nozīmīga ir spēlētāja
motivācija. Jāņem vērā, ka tie
daži gadi, kas dažkārt tiek izlaisti, profesionālajā sportā vēlāk
var kļūt par nepārvaramu šķērsli.
Tāpēc ceru, ka mēs spēsim nodrošināt labvēlīgus apstākļus
tam, lai talantīgākie spēlētāji
savu nākotni saskatītu futbolā.

Kluba "AFA Olaine" komandas
vīriešu komanda, spēlē Latvijas 2. līgā;
U18 komanda, spēlē Meistarības grupā;
U16 komanda, spēlē Elites grupā;
U15 komanda, spēlē Meistarības grupā;
U14 komanda, spēlē Attīstības grupā;
U13 komanda, spēlē Elites grupā;
vēl septiņas komandas, kurās spēlē bērni
vecumā no 6 līdz 12 gadiem;
sieviešu komanda, spēlē Latvijas virslīgā;
U16 meiteņu komanda, spēlē Elites grupā;
U14 meiteņu komanda, spēlē Elites grupā;
U12 meiteņu komanda, spēlē Elites grupā;
U10 meiteņu komanda.
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Olaines novada uzņēmējs

"(ie)dvesmas" naudas balvas ieguvēji – SIA "Klean"
2018. gada grantu programmā "(ie)dvesma" SIA "Klean" no Olaines ieguva 10 000 eiro no "SEB bankas" viedtālruņu
lietotnes attīstīšanai, kurā klienti var pasūtīt uzkopšanas pakalpojumus dzīvojamajām telpām vai komerctelpām.

U

zņēmumam šis gads ir pagājis attīstības zīmē, stāsta
uzņēmuma vadītājs Kristofers
Kozlovskis, to, protams, veicinājusi saņemtā "SEB bankas"
naudas balva 10 000 eiro apmērā grantu programmā "(ie)dvesma" un pašu neatlaidība.
"Esam uzlabojuši un attīstījuši
mūsu uzkopšanas platformu,
kurā šobrīd viegli un ērti klientam atrast telpu uzkopēju. Klientu ērtībām platformu papildinājām ar pakalpojuma abonēšanas
iespējām, piemēram, ja klients
vēlas, lai telpas tiktu tīrītas vienu
vai divas reizes mēnesī vai katru
nedēļu. Šobrīd platformā to var
norādīt, iepriekš tādas iespējas
nebija. Jāpiebilst, ka klientam un
tīrītājam visa saziņa notiek caur
platformu.
Paralēli tam šogad esam sākuši
attīstīt vēl divas jomas. Pirmā
no tām ir tīrītāju apmācību pakalpojumu sniegšana jeb tīrītāju
sertificēšana. Esam safilmējuši

Tīrītāja darbs nav smags, bet
gan fizisks. Esam izauguši līdz
desmit tīrītāju lielai komandai,
un šogad man pašam vairs nav
jāatbild par tīrītājiem, šo darbu
esam uzticējuši vienam no komandas. Tas arī ir būtisks solis
uzņēmēja laika menedžmentā.
Ko Jūs ieteiktu jaunajiem
uzņēmējiem?

pamācošus video, un tie pieejami mūsu mājaslapā ar domu, ka
katrs cilvēks var kļūt par tīrītāju.
Aptuveni 40 pamācošu video
ir privātiem objektiem un nedaudz mazāk – komercobjektiem. Izpildot testus, cilvēks iegūst teorētisko sertifikāciju, un
nākamais solis ir praktiskā ser-

tifikācija kvalificēta tīrītāja uzraudzībā. Tādējādi atvieglosim
citiem uzņēmumiem cilvēku atlasi un apmācību. Otrs virziens –
esam uzsākuši darbu pie tīrīšanas līdzekļu ražošanas."
Kāda ir jūsu pieredze ar
darbaspēku?

Mans ieteikums ir sākotnēji atrast klientu, piemēram, uzņēmumu, un pavērot, kas tam būtu
nepieciešams, lai atrisinātu tā
problēmu, un tikai tad ražot vai
piedāvāt attiecīgu pakalpojumu. Iespējams, sākumā pelnīsit
minimāli, bet tas ir vairāk, nekā
nepelnīt neko.
Ja esat atraduši investoru, kurš
vēlas ieguldīt jūsu uzņēmumā, –
naudu tērējiet atbildīgi ar attieksmi, it kā tas būtu jūsu pašu
kapitāls, ko ieguldāt. Tāpat iemācieties sajust naudas garšu.

Esam jau iepriekš rakstījuši, ka arī
šogad "SEB banka" kopā ar Jūrmalas pilsētu, Ķekavas, Mārupes,
Olaines, Ropažu, Siguldas un Stopiņu novadu īsteno grantu programmu "(ie)dvesma". Tās mērķis
ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā. 2019. gadā pieejamā finansiālā atbalsta summa ir
80 000 eiro, bet maksimālā summa vienam grantam – 10 000 eiro.
Atgādinām, ka pirmajā grantu
sezonā 2017. gadā Olaines novada pašvaldības balvu saņēma
novada uzņēmums SIA "Vurcs"
8000 eiro apmērā hidromasāžas
sistēmu izgatavošanai un uzstādīšanai akrila vannām biznesa
paplašināšanai, bet 2018. gadā
pašvaldības balvu 10 000 apmērā saņēma novada uzņēmēja Ilze
Kalāce-Bērziņa jauna pārtikas
produkta – smalkā mušļa – ražošanas aprīkojuma iegādei.
Šī gada grantu programmas
"(ie)dvesma" balvu saņēmēji tiks
paziņoti novembrī.

Latvija no troņa gāž ASV skeitborda slalomistus

P

asaules 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.
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 sportis-

sudraba medaļu līnijslalomā.
Tas ir arī G. Gailīša augstākais
sasniegums viņa skeitborda slaloma karjerā. Savukārt pirmajā
dienā liepājnieks Toms Dreiblats
iepriecināja savu treneri un līdzjutējus, hibrīda slalomā izcīnot
bronzas medaļu.
Sieviešu grupā liepājniecei Marei Ērikai Beltai kopvērtējumā
2. vieta, izcīnot sudrabu hibrīda slalomā un līnijslalomā un
bronzu giganta slalomā. Šajā
Pasaules čempionātā M. Ē. Beltai neizdevās "aizķert" ilggadējo
sieviešu līderi Līnu Krāmeri (Lynn
Kramer) no ASV.
Kopumā Latvijas skeitborda
slalomisti profesionāļu grupā

tam 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 ASV.
Lielisku dāvanu savā 30. dzimšanas dienā sagādāja rīdzinieks
Gustavs Gailītis, kurš izcīnīja

visās Pasaules čempionāta disciplīnās aizņēma divas vietas
uz pjedestāla. Tas vērtējams
kā fantastisks rezultāts sistemātiskiem treniņiem. Emocijas
Latvijas sportistiem un līdzjutējiem par sasniegumiem ir neaprakstāmas! Kā no ASV ziņoja
J. Kuzmins, pēc A. Liskova uzvaras giganta slalomā uz kalna
iestājās klusums – tādus rezultātus no mazpazīstamā sportista
nebija gaidījuši ne ASV slalomisti, ne viņu līdzjutēji.
Apsveicam čempionus ar fantastiskajiem rezultātiem!
Avots: Latvijas Skeitborda
federācija

Olaines novadā atvērts Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs

2019.

gada 1. oktobrī darbu uzsāka
Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Olaines novada
VPVKAC) Zemgales ielā 33, Olainē. Tas atrodas pašvaldības ēkā,
1. stāvā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra vietā.
Klientu apkalpošanas centra

speciālisti sniedz vispārīgu informāciju par Olaines novada pašvaldības kompetencē esošajiem
jautājumiem, pakalpojumiem,
to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem
iesniegšanai Olaines novada
pašvaldībai un izsniedz sagatavotās atbildes, lēmumus, izziņas
utt., sniedz informāciju un at-

balstu valsts portālā latvija.lv
ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, informāciju par e-parakstu
un e-adresi, sniedz telefoniskas
konsultācijas par klientu interesējošiem jautājumiem. Lai sa
ņemtu pakalpojumu VPVKAC,
jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments – pase vai identifikācijas (ID) karte. Lai saņemtu

e-pakalpojumu, nepieciešams
autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā
paraksta viedkarti.
Olaines novada VPVKAC sniedz
informāciju par šādu valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzību to lietošanā:
• Lauku atbalsta dienests;
• Nodarbinātības valsts

aģentūra;
• Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde;
• Uzņēmumu reģistrs;
• Valsts ieņēmumu dienests;
• Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra;
• Valsts zemes dienests;
• Lauksaimniecības datu centrs;
• Valsts darba inspekcija.
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Saistošie noteikumi Nr. SN10/2016
Turpinājums no 1. lpp.
2016. gada 28. septembrī.

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2016. gada 28. septembra sēdes lēmumu (9. prot., 33. p.). Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Olaines
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2019 (prot. 25.09.2019., Nr. 9, 16. p.), spēkā no 01.01.2019. Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta 2.1 daļu, 2. panta 8.1 daļu, 3. panta pirmo daļu, 1.4 un 1.6 daļu, 5. panta trešo un ceturto daļu,
9. panta otro daļu.

Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā Olaines novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem:
1.1.1. inženierbūvēm-laukumiem,
kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi;
1.1.2. vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm;
1.1.3. būvēm, kuru būvniecībā
pārsniegts normatīvajos aktos
noteiktais maksimālais būvdarbu
veikšanas ilgums;
1.1.4. nekustamajam īpašumam,
kas netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai
(papildināts ar Olaines novada
domes 25.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN5/2019, stājas spēkā
01.01.2020.);
1.2. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, un tai piederošo vai piekritīgo
zemi, uz kuras šīs mājas atrodas;
1.3. nodokļu maksātāju kategorijas, kurām var piešķirt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus, un nodokļu atvieglojuma apmēru atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem,
kas atbilstoši likuma "Par nekustamā
īpašuma nodokli" apliekami ar nekustamā īpašuma nodokli, un nodokļu
atvieglojuma piešķiršanas kārtību vai
piešķiršanas atteikuma nosacījumus;
1.4. administratīvā akta par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu vai atvieglojuma piešķiršanu apstrīdēšanas
kārtību;
1.5. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un administratīvo aktu
par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai
atteikumu pieņem Olaines novada pašvaldības izpilddirektors.
3. Olaines novada pašvaldības izpilddirektora šo noteikumu 2. punktā noteiktos
administratīvos aktus nodokļu maksātājs
var apstrīdēt Olaines novada domē, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa
likmes
4. Inženierbūves-laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas
stāvlaukumi, apliek ar nekustamā īpašu-

ma nodokļa likmi 1,5% apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības, sākot ar
nākamo mēnesi pēc tam, kad ir uzsākts
izmantot inženierbūvi kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumu.
5. Pamats maksāšanas paziņojuma sagatavošanai un 4. punktā noteiktās inženierbūves-laukuma nodokļa likmes piemērošanai ir Olaines novada pašvaldībā
iesniegts Olaines novada pašvaldības
būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) lēmums
ar konstatējumu par inženierbūves izmantošanu par transportlīdzekļu maksas
stāvlaukumu.
6. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās – būvei
piekritīgās zemes vai būves – kadastrālās
vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.
7. Pamats maksāšanas paziņojuma sagatavošanai un 3% nodokļu likmes piemērošanai 6. punktā noteiktajai būvei ir
Olaines novada pašvaldībā iesniegts Būvvaldes lēmums par būves atzīšanu par
vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka
drošību apdraudošu.
8. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par 6. punktā noteikto būvi veic likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā, sākot ar nākamo mēnesi
pēc Būvvaldes lēmuma pieņemšanas par
minētās būves statusa atcelšanu.
9. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais maksimālais
būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo
mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts
par būves pieņemšanu ekspluatācijā,
nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3%
apmērā no lielākās – būvei piekritīgās zemes vai būves – kadastrālās vērtības.
10. Pamats maksāšanas paziņojuma sagatavošanai un 3% nodokļu likmes piemērošanai 9. punktā noteiktajai būvei ir
Olaines novada pašvaldībā iesniegts Būvvaldes lēmums par normatīvajos aktos
noteiktā maksimālā būvdarbu veikšanas
ilguma neievērošanu.
10.1 Nekustamajam īpašumam, kas netiek
uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai, nekustamā īpašuma
nodokļa likme ir 3% apmērā (papildināts
ar Olaines novada domes 25.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN5/2019, stājas
spēkā 01.01.2020.).
10.2 Pamats maksāšanas paziņojuma
sagatavošanai un 3% nodokļa likmes
piemērošanai 10.1 punktā noteiktajam
īpašumam ir Olaines novada Administratīvās komisijas spēkā stājies lēmums par

normatīvajos aktos noteiktās kārtības
neievērošanu nekustamā īpašuma uzturēšanā (papildināts ar Olaines novada domes 25.09.2019. saistošajiem noteikumiem
Nr. SN5/2019, stājas spēkā 01.01.2020.).
III. Nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas kārtība par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās
daļu) un nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju kategorijas, kurām ir
piešķirams atvieglojums, un tā
apmērs
11. Nekustamā īpašuma nodokli par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu),
kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo
vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un
nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi
noslēgti ar pašvaldību vai pašvaldības
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieku (apsaimniekotāju), vai dzīvokļu
īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz īpašuma
tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā), vai
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
2. panta septītajā daļā noteiktie nodokļa
maksātāji.
12. Atvieglojumus no taksācijas gadam
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa
summas piešķir šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:

13. Nestrādājošas personas šo saistošo
noteikumu izpratnē ir personas, kuras
nesastāv darba tiesiskajās attiecībās taksācijas gadā.
14. (Svītrots ar Olaines novada domes
25.09.2019. saistošajiem noteikumiem
Nr. SN5/2019, stājas spēkā 01.01.2020.).
IV. Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma piešķiršanas kārtība
15. Nekustamā īpašuma atvieglojumu fiziskai personai (izņemot likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 1.1 un
1. 2 daļā noteiktās personas, kuras saņem
likumā noteikto atvieglojumu):
15.1. tikai par to nekustamo īpašumu,
kurā tai ir deklarēta dzīvesvieta Olai
nes novada administratīvajā terito
rijā uz taksācijas gada 1. janvāri un
uz 16. punktā noteiktā iesnieguma
iesniegšanas dienu;
15.2. ja nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda Olaines novada pašvaldības
budžetā par iepriekšējiem taksācijas
gadiem;
15.3. par to nekustamo īpašumu, kurš
netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un no kura netiek gūti cita veida
ienākumi (iznomāts, izīrēts, nodots
patapinājumā vai cita veida lietošanā).
16. Persona, kura vēlas saņemt nekustamā nodokļa īpašuma atvieglojumu,
Olaines novada pašvaldībā iesniedz
motivētu rakstveida iesniegumu (iz-

Nodokļu maksātāju kategorijas
12.1.

fiziskai personai par telpu grupām ar piekrītošām
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (grozīts ar
Olaines novada domes 25.09.2019. saistošajiem noteikumiem
Nr. SN5/2019, stājas spēkā 01.01.2020.):
1) kurā veikta ēkas pilna renovācija (atjaunošana) ar Eiropas
Savienības līdzfinansējumu, tajā skaitā:
- ēkas fasādes siltināšana;
- inženierkomunikāciju nomaiņa;
- apkures sistēmas nomaiņa;
- zibens aizsardzības sistēmas uzstādīšana
(nodokļu atvieglojums piešķirams ar nākamo taksācijas
gadu uz 5 (pieciem) gadiem pēc pilnas renovācijas darbu
pabeigšanas); pamats: darbu izpildes pieņemšanas akts;

Nodokļa
atvieglojums

90%

2) kurā veikta ēkas daļēja renovācija (atjaunošana) ar Eiropas
Savienības līdzfinansējumu – ēkas fasādes siltināšana
(nodokļu atvieglojums piešķirams ar nākamo taksācijas
gadu uz 5 (pieciem) gadiem pēc daļējas darbu izpildes
pabeigšanas); pamats: darbu izpildes pieņemšanas akts;

50%

3) kuras atrodas uz citai personai piederošas zemes un ir
īpašumā uz 2020. gada 1. janvāri un nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķina dienu (rakstisks iesniegums pašvaldībā
nav jāiesniedz) (papildināts ar Olaines novada domes
25.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN5/2019, stājas
spēkā 01.01.2020.);

25%
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Saistošie noteikumi Nr. SN10/2016
12.2.

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekam;

50%

12.3.

nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem
(vientuļie pensionāri šo saistošo noteikumu
izpratnē ir personas, kurām nav laulātā, nav pilngadīgu
bērnu, nav citu apgādnieku, nav noslēgts uztura līgums un
nav citu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta
(jāapliecina iesniegumā));

50%

12.4.

nestrādājošām personām ar I un II invaliditātes grupu;

90%

12.5.

personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu
ar invaliditāti vai nestrādājošu personu ar I un II invaliditātes
grupu, kura ir šīs personas vai tās laulātā lejupējie vai
augšupējie radinieki (grozīts ar Olaines novada domes
25.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN5/2019, stājas
spēkā 01.01.2020.);

90%

12.6.

maznodrošinātām personām
(rakstisks iesniegums pašvaldībā nav jāiesniedz);

90%

12.7.

Afganistānas kara dalībniekiem;

50%

12.8.

personai, kuras ģimenei piešķirts audžuģimenes
statuss;

50%

12.9.

personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam
taksācijas gada 1. janvārī ir divi bērni vecumā
līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā vai audžuģimenē
ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā
objektā deklarēta dzīvesvieta kopā ar šiem diviem
bērniem ir uz 1. janvāri un uz 16. punktā noteiktā
iesnieguma iesniegšanas dienu. Minēto atvieglojumu
piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no bērniem
līdz 18 gadiem;

50%

12.10.

12.11.

personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam
taksācijas gada 1. janvārī:
1) ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem
(arī aizbildnībā vai audžuģimenē ievietoti bērni) un
ja personai vai tās laulātajam šajā objektā deklarēta
dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem ir uz
1. janvāri (rakstisks iesniegums pašvaldībā nav jāiesniedz);

90%

2) ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 24 gadiem, kuri apgūst
augstāko izglītību pilna laika studijās Latvijas Republikā (arī
aizbildnībā vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai
vai tās laulātajam šajā objektā deklarēta dzīvesvieta kopā
ar vismaz trim no minētajiem bērniem ir uz 1. janvāri un uz
16. punktā noteiktā iesnieguma iesniegšanas dienu.
Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā
īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no bērniem
līdz 18 gadiem;

90%

3) aprūpē ir bērns līdz 18 gadiem (līdz 24 gadiem, ja bērns
apgūst augstāko izglītību pilna laika studijās Latvijas
Republikā), kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju
(papildināts ar Olaines novada domes 25.09.2019. saistošajiem
noteikumiem Nr. SN5/2019, stājas spēkā 01.01.2020.);

50%

juridiskai personai par ēkām, kurās ir
ieguldītas investīcijas (finanšu līdzekļi):
1. jaunu nekustamā īpašuma nodokļa objektu –
rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu – būvniecībā
(būvju klasifikācijas kods 1251 vai 1252)
vai
2. īpašumā esošo rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu
rekonstrukcijā (būves vai tās daļas (virs 50%) pārbūve),
renovācijā (būves kapitālais remonts ar mērķtiecīgu
funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešanu būvē)
vai pārbūvē (tiek radīta jauna būve ar noteiktu funkciju –
rūpnieciskās ražošanas ēka vai noliktava (būvju klasifikācijas
kods 1251 vai 1252)), ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
1) ēka/būve nodota ekspluatācijā;
2) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda Olaines novada
pašvaldības budžetā par iepriekšējiem taksācijas gadiem;
3) rūpnieciskās ražošanas ēkās notiek rūpniecības preču
ražošana un ir uzsākta saražotās produkcijas realizācija.

ņemot šo noteikumu 12.1. apakšpunktā,
12.6. apakšpunktā un 12.10. apakšpunkta
1) punktā minētās personas), pievienojot
dokumentu kopijas, kas apliecina atvieglojuma piešķiršanas pamatu:
16.1. iesniedzot iesniegumu līdz taksācijas gada 30. aprīlim, atvieglojums tiek piešķirts par visu taksācijas
gadu (grozīts ar Olaines novada domes
25.09.2019. saistošajiem noteikumiem
Nr. SN5/2019, stājas spēkā 01.01.2020.);
16.2. iesniedzot iesniegumu taksācijas
gadā no 1. maija līdz 30. novembrim,
atvieglojumu piešķir ar nākamo kalendāro mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas (grozīts ar Olaines novada domes
25.09.2019. saistošajiem noteikumiem
Nr. SN5/2019, stājas spēkā 01.01.2020.).
17. Juridiskām personām, lai saņemtu
12.11. punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, jāiesniedz:
akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā,
rūpniecības ražošanas ēku gadījumā –
apliecinājums par rūpniecisko preču ražošanu un pierādījumi par saražotās produkcijas realizāciju.

70% –
pirmajā
gadā
50% –
otrajā gadā
25% –
trešajā gadā

18. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir tikai par vienu 12. pun
ktā minēto nodokļa atvieglojuma
kategoriju (atbilstoši vienam nodokļu
maksātājam vislabvēlīgākajam nosacījumam) (grozīts ar Olaines novada domes
25.09.2019. saistošajiem noteikumiem
Nr. SN5/2019, stājas spēkā 01.01.2020.).
19. (Svītrots ar Olaines novada domes
25.09.2019. saistošajiem noteikumiem
Nr. SN5/2019, stājas spēkā 01.01.2020.).
20. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos
sniegto ziņu patiesumu.
V. Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma piešķiršanas atteikums
un nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojuma piespiedu
izpildes termiņš
21. Olaines novada pašvaldības izpilddirektors atsaka piešķirt nekustamā īpa-

šuma nodokļa atvieglojumu, ja:
21.1. nodokļa maksātājs ir sniedzis nepatiesu informāciju;
21.2. nodokļa maksātājs neatbilst nevienai 17. punktā norādītajai nodokļa
maksātāju kategorijai;
21.3. tiek pieprasīts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par nekustamo īpašumu, kura nav nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta;
21.4. nodokļa maksātājam ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds (lielāks par 1
eiro) Olaines novada pašvaldības budžetā par iepriekšējiem taksācijas gadiem (izņemot likumā "Par nekustamā
īpašuma nodokli" 5. panta 1.1 un 1.2 daļā
noteiktās personas) (grozīts ar Olaines
novada domes 25.09.2019. saistošajiem
noteikumiem Nr. SN5/2019, stājas spēkā
01.01.2020.);
21.5. tiek pieprasīts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par nekustamo īpašumu:
21.5.1. kurš ar Būvvaldes lēmumu
atzīts par vidi degradējošu;
21.5.2. kuram ar Būvvaldes lēmumu
atzīts, ka ir pārsniegts normatīvajos
aktos noteiktais maksimālais
būvdarbu veikšanas ilgums;
21.5.3. par kuru nodokļu maksātājs
ir administratīvi sodīts ar naudas
sodu par būvniecības noteikumu
pārkāpumiem – uz laika periodu,
līdz nodokļu maksātājs saskaņā ar
normatīvajiem aktiem atzīstams
par nesodītu par šajā apakšpunktā
noteikto pārkāpumu;
21.6. nodokļa maksātājs pēc
atkārtotā Olaines novada pašvaldības
rakstiskā pieprasījuma nav iesniedzis
dokumentu kopijas (uzrādot
dokumenta oriģinālu), kas apliecina
atvieglojuma piešķiršanas pamatu, un
pašvaldība tos nevar iegūt ar saviem
spēkiem, vai tas prasa nesamērīgu
pašvaldību resursu patēriņu.
22. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7 (septiņu) gadu laikā
no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās
brīža.
VI. Noslēguma jautājumi
23. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi
zaudē spēku Olaines novada domes:
23.1. 2013. gada 27. novembra saistošie
noteikumi Nr. 35 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību Olaines novadā" (15. prot.,
37.3. p.);
23.2. 2013. gada 3. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 10 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves" (3. prot.,
31. p.);
23.3. 2014. gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr. 13 "Par nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību
Olaines novadā" (11. prot., 22. p.).
24. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2017. gada 1. janvārī.
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Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (septembris)
• Ievēlēt par Olaines novada
bāriņtiesas locekli ar stundas apmaksas
likmi uz bāriņtiesas pilnvaru laiku no
2019. gada 30. septembra līdz
2024. gada 29. septembrim: Sanitu
Reiniku-Gabranovu, Ingunu Bergmani,
Madaru Vilcāni.
• Pieņemt zināšanai
Olaines 1. vidusskolas direktora,
Olaines 2. vidusskolas direktores un
Olaines Mūzikas un mākslas skolas
direktora ziņojumus par skolu gatavību
2019./2020. mācību gadam.
• Pieņemt zināšanai Olaines
pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle"
vadītājas, Olaines pirmsskolas izglītības
iestādes "Dzērvenīte" vadītājas,
Olaines speciālās pirmsskolas izglītības
iestādes "Ābelīte" vadītājas un
Olaines pirmsskolas izglītības iestādes
"Magonīte" vadītājas ziņojumus par
iestāžu gatavību 2019./2020. mācību
gadam.
• Pieņemt zināšanai Olaines privātās
pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte"
vadītājas ziņojumu par iestādes gatavību
2019./2020. mācību gadam.
• Nodot Olaines 1. vidusskolai
pastāvīgā lietojumā telpas Meža ielā 2,
Jaunolainē, saskaņā ar telpu grupas
kadastrālās uzmērīšanas lietu telpas
kopējā platībā 277,40 kv. m. Uzdot
pašvaldības izpilddirektoram noslēgt
ar Olaines 1. vidusskolu vienošanos pie
2013. gada 25. septembra lietojuma
līguma.
• Uzdot izpilddirektora vietniecei
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. Apstiprināt viena izglītojamā
uzturēšanas izmaksas 2019. gadā Olaines
novada pašvaldības izglītības iestādēs:
- pirmsskolas izglītības iestādē "Zīle" –
261,63 eiro mēnesī,
- pirmsskolas izglītības iestādē
"Dzērvenīte" – 327,42 eiro mēnesī,
- pirmsskolas izglītības iestādē
"Magonīte" – 252,25 eiro mēnesī,
- speciālajā pirmsskolas izglītības
iestādē "Ābelīte" – 516,36 eiro mēnesī,
- Olaines 1. vidusskolā – 72,56 eiro
mēnesī,
- Olaines 2. vidusskolā – 58,34 eiro
mēnesī.
• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās
sabiedrības "Ozollejas" projektu "DKS
"Ozollejas" koplietošanas iekšējās
melioratīvās sistēmas atjaunošana"
par kopējo summu 4895,67 eiro ar
pašvaldības līdzfinansējumu 2937,40
eiro.

• Atbalstīt kooperatīvās
dārzkopības sabiedrības "Virši"
projektu "Koplietošanas (zemes) ceļu
labiekārtošana" par kopējo summu
2000 eiro ar pašvaldības līdzfinansējumu
1000 eiro.
• Samazināt AS "Olaines ūdens un
siltums" pamatkapitālu par 333 308 eiro,
dzēšot 333 308 kapitāla daļas.
Apstiprināt AS "Olaines ūdens un
siltums" pamatkapitālu 9 331 987 eiro
apmērā, kas sastāv no 9 331 987 kapitāla
daļām.
Uzdot: 1) kapitāla daļu turētājam
(domes priekšsēdētājam) nodrošināt
akcionāru sapulces sasaukšanu,
lēmuma pieņemšanu par pamatkapitāla
samazināšanu, pamatkapitāla
samazināšanas noteikumu
apstiprināšanu, statūtu grozīšanu
(jaunā redakcijā) un akciju sabiedrības
"Olaines ūdens un siltums" sporta
futbola laukuma ar mākslīgo segumu un
aprīkojumu, skrejceliņus ar vieglatlētikas
sektoru un aprīkojumu, tenisa laukumu
ar aprīkojumu Zeiferta ielā 4, Olainē,
nodošanu Olaines novada pašvaldībai;
2) Finanšu un grāmatvedības nodaļai
saskaņā ar pieņemšanas–nodošanas
aktu uzņemt sporta futbola laukuma
ar mākslīgo segumu un aprīkojumu,
skrejceliņus ar vieglatlētikas sektoru
un aprīkojumu, tenisa laukumu ar
aprīkojumu Zeiferta ielā 4, Olainē,
Olaines novada pašvaldības uzskaitē.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu "Gavana" Nr. A
(Stīpniekos) un piekrist, ka M. M. iegūst
šo zemi īpašumā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu "Ieviņa-99" Nr. B
(Medemciemā) un piekrist, ka O. I. iegūst
šo zemi īpašumā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu "Puriņi" Nr. D
(Jāņupē) un piekrist, ka Ļ. T. iegūst šo
zemi īpašumā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu "Zīles" Nr. V
(Vaivados) un piekrist, ka V. G. iegūst šo
zemi īpašumā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu "Bizness" (Stūnīšos).
• Piekrist, ka L. Z. iegūst īpašumā zemi
"Z" (Pārolainē).
• Atsavināt zemesgabalu dārzkopības
sabiedrībā (turpmāk – d/s) "Jāņupe-2"
Nr. B (Jāņupē), apstiprināt pirkuma
maksu un noslēgt pirkuma līgumu ar
zemes nomnieku.
• Atsavināt zemesgabalu d/s
"Jāņupe-2" Nr. F (Jāņupē), apstiprināt
pirkuma maksu un noslēgt pirkuma
līgumu ar zemes nomnieku.

• Atsavināt zemesgabalu d/s "Sputņiks"
Nr. O (Dāvos), apstiprināt pirkuma maksu
un noslēgt pirkuma līgumu ar zemes
nomnieku.
• Atsavināt zemesgabalu d/s
"Ieviņa-99" Nr. G (Medemciemā),
apstiprināt pirkuma maksu un noslēgt
pirkuma līgumu ar zemes nomnieku.
• Atsavināt zemesgabalu d/s
"Ieviņa-99" Nr. L (Medemciemā),
apstiprināt pirkuma maksu un noslēgt
pirkuma līgumu ar zemes nomnieku.
• Atsavināt zemesgabalu d/s "Ziediņi"
Nr. U (Jāņupē), apstiprināt pirkuma
maksu un noslēgt pirkuma līgumu ar
zemes nomnieku.
• Atsavināt zemesgabalu d/s "Ziediņi"
Nr. P (Jāņupē), apstiprināt pirkuma
maksu un noslēgt pirkuma līgumu ar
zemes nomnieku.
• Atsavināt zemesgabalu d/s "Lībieši"
Nr. E (Jāņupē), apstiprināt pirkuma
maksu un noslēgt pirkuma līgumu ar
zemes nomnieku.
• Atsavināt zemesgabalu d/s "Puriņi"
Nr. S (Jāņupē), apstiprināt pirkuma
maksu un noslēgt pirkuma līgumu ar
zemes nomnieku.
• Apstiprināt zemes d/s "Stars"
Nr. 1, Dāvos, 0,0874 ha platībā 2019. gada
17. septembra atsavināšanas izsoles
protokolu.
• Apstiprināt zemes d/s "Jaunība"
Nr. 119, Stīpniekos, 0,0507 ha platībā
2019. gada 17. septembra atsavināšanas
izsoles protokolu.
• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību)
zemesgabalu: d/s "Atlantika" Nr. 3,
Jāņupē, 0,0668 ha platībā; d/s "Gavana"
Nr. 75, Stīpniekos, 0,0594 ha platībā; d/s
"Ceriņi-M" Nr. 4632, Jāņupē, 0,0621 ha
platībā; d/s "Stars" Nr. 55, Dāvos,
0,0924 ha platībā; d/s "Ezītis" Nr. 277,
Ezītī, 0,0656 ha platībā; d/s "Liepkalnes-1"
Nr. 33, Jāņupē, 0,0668 ha platībā.
• Atsavināt publiskā izsolē pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu
zemesgabalu d/s: 1) "Druva" Nr. 93/94,
Jāņupē, 0,1158 ha platībā; 2) "Ostinieks"
Nr. 156, Stīpniekos, 0,0656 ha platībā.
• Mainīt zemes vienībai "Z" Jāņupē
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 "Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība"
1,1300 ha platībai uz:
- kodu 0101 "Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība" – 0,9000 ha platībai;
- kodu 0601 "Individuālo dzīvojamo
māju apbūve" – 0,1500 ha platībai;

- kodu 0801 "Komercdarbības objektu
apbūve" – 0,0500 ha platībai;
- kodu 0302 "Fizisko un juridisko
personu īpašumā vai lietošanā esošo
ūdeņu teritorijas" – 0,0300 ha platībai.
• Mainīt zemes vienībai "S" Jaunolainē
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no koda 0101 "Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība"
1,48 ha platībai uz:
a) kodu 0101 "Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība" – 1,33 ha platībai;
b) kodu 0601 "Individuālo dzīvojamo
māju apbūve" – 0,15 ha platībai.
• Atļaut apvienot nekustamā
īpašuma "Stars" Nr. C zemes vienību un
nekustamā īpašuma "Stars" Nr. V
zemes vienību viena nekustamā īpašuma
sastāvā ar vienu zemes vienību un
kopējo, aptuveno platību 0,138 ha.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi apvienotajai zemes vienībai –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
• Atļaut apvienot nekustamā
īpašuma "Vaivadi" Nr. X zemes vienību
un nekustamā īpašuma "Vaivadi" Nr.
Y zemes vienību viena nekustamā
īpašuma sastāvā ar vienu zemes vienību
un kopējo, aptuveno platību 0,1317 ha.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi apvienotajai zemes vienībai –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
• Atļaut apvienot nekustamā
īpašuma "Zīles" Nr. Y zemes vienību un
nekustamā īpašuma "Zīles" Nr. K zemes
vienību viena nekustamā īpašuma
sastāvā ar vienu zemes vienību un
kopējo, aptuveno platību 0,1196 ha.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi apvienotajai zemes vienībai –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
• Atļaut apvienot nekustamā īpašuma
"Jāņupietis K" zemes vienību un
nekustamā īpašuma "Jāņupietis N"
zemes vienību viena nekustamā īpašuma
sastāvā ar vienu zemes vienību un
kopējo, aptuveno platību 0,1781 ha.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi apvienotajai zemes vienībai –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
• Nodot publiskai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai detālplānojuma
projektu nekustamajam īpašumam
"Dālijas", nosakot publiskās apspriešanas
termiņu četras nedēļas no paziņojuma
publicēšanas Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā un
pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļā
www.olaine.lv/pasvaldiba/publiskaapspriesana, paziņojumā norādot
normatīvajos aktos noteikto informāciju.
Uzdot detālplānojuma izstrādātājai SIA
"Intergeo Baltic":
1) sagatavot publicējamo paziņojumu
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"Olaines ūdens un siltums" informē

Tiek izsludināta pieteikšanās lielgabarīta
atkritumu izvešanas akcijai

AS

"Olaines ūdens un siltums" sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību organizē lielgabarīta atkritumu
izvešanas akciju apdzīvotajās Olaines novada vietās (Dāvi, Gaismas, Galiņi, Grēnes,
Ielejas, Jāņupe, Lubauši, Medemciems,
Pārolaine, Pēternieki, Rājumi, Stīpnieki,
Stūnīši, Uzvaras Līdums, Vaivadi, Virši).
Akcija norisināsies no 2019. gada 25. no
vembra līdz 2019. gada 30. novembrim
(ieskaitot) katrā apdzīvotajā vietā dienā,
kad notiek sadzīves atkritumu izvešana.
Aicinām iedzīvotājus līdz 2019. gada
21. novembrim (ieskaitot) elektroniski,
rakstot uz e-pasta adresi atkritumi@ous.lv,
vai pa tālruni 67964163 pieteikt adreses, kurās būs nepieciešams nodrošināt
pakalpojumu. Pieteikumā arī jānorāda,
kādi lielgabarīta atkritumi tiks izlikti, to
apjoms (piemēram – viens divguļamais

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

Turpinājums no 6. lpp.
par detālplānojuma publisko
apspriešanu;
2) nosūtīt paziņojumu par
detālplānojuma publisko apspriešanu
detālplānojuma teritorijā esošo
nekustamo īpašumu īpašniekiem
(tiesiskajiem valdītājiem).
• Atcelt dzīvokļa sociālo statusu
dzīvoklim Gaismas ielā 4-X (Stūnīšos).
• Uzņemt T. F. un M. S. Olaines novada
pašvaldības aģentūras "Olaines Sociālais
dienests" sociālās aprūpes centrā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu "Ežupe" Nr. X
(Jāņupē) un piekrist, ka I. I. iegūst šo zemi
īpašumā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu "Ežupe" Nr. Y
(Jāņupē) un piekrist, ka I. I. iegūst šo zemi
īpašumā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu "I" (Jaunolainē).
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu "Straume" Nr. F
(Jāņupē) un piekrist, ka V. Ļ. iegūst šo
zemi īpašumā.

dīvāns, divi virtuves skapīši) un pieteicēja
kontakttelefons.
Pieteiktajās adresēs lielgabarīta atkritumi
jāizvieto pie savas adreses sadzīves atkritumu konteinera izvešanas dienā plkst.
8.00, un dienas laikā atkritumi tiks aizvesti. Lūgums atkritumus novietot tā, lai tiem
varētu piekļūt ar speciālo transportu.
Lielgabarīta atkritumu izvešana Olaines
novada ciemu iedzīvotājiem akcijas ietvaros ir bez maksas, taču jāatceras, ka šī pakalpojuma izmaksas pilnībā sedz Olaines
novada pašvaldība. Tā kā ikdienā iedzīvotāji rada ievērojamu daudzumu lielgabarīta atkritumu, tad plānots, ka nākamajā
gadā pakalpojuma izmaksas tiks iekļautas sadzīves atkritumu tarifā. Iedzīvotāji ir
aicināti slēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot tīru
vidi un godprātīgu attieksmi.

Vēršam uzmanību, ka novembrī rīkotā
akcija attiecas tikai uz Olaines novada
ciemu iedzīvotājiem, jo Olaines pilsētas
iedzīvotājiem šobrīd ir iespēja izmest lielgabarīta atkritumus pie sadzīves atkritumu laukumiem izvietotajos lielgabarīta
atkritumu konteineros, savukārt Jaun
olaines daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem lielgabarīta atkritumu izvešana tiek
organizēta divas reizes mēnesī – katra
mēneša 2. un 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.
Pie lielgabarīta atkritumiem nav pieskaitāmi:
• remonta laikā radušies celtniecības/
būvniecības atkritumi un celtniecības

materiālu pārpalikumi (ķieģeļi, flīzes,
rīģipsis, krāsas, šķīdinātāji, šo vielu piesārņots iepakojums u. c.);
• keramikas izstrādājumu atkritumi (nolietotā santehnika u. c.);
• lapas, zari, dārza atkritumi;
• azbestu saturoši jumta apdares materiāli, kas tiek kvalificēti kā bīstami un
videi kaitīgi atkritumi;
• logu rāmji ar stiklu u. c.;
• elektriskās un elektroniskās iekārtas –
ledusskapji, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās krāsniņas un
radiatori, putekļu sūcēji, fēni, gludekļi,
kafijas automāti, tosteri, datori, monitori, printeri, televizori, radioaparāti,
urbjmašīnas, mobilie tālruņi un citas
iekārtas;
• visa veida un izmēra autoriepas.
Atkritumi, kas nav lielgabarīta atkritumi,
akcijas laikā netiks savākti!

Arī Stūnīšu sadzīves atkritumu konteineru
laukumi būs slēgti ar kodu atslēgām

Arī

Stūnīšu daudzdzīvokļu māju iemītnieki no 2019. gada 1. novembra sadzīves atkritumus varēs izmest ar
kodu atslēgām slēgtos atkritumu konteineru laukumos.
Pie daudzdzīvokļu namiem būs divi slēgtie sadzīves atkritumu laukumi – Gaismas ielā 3 un Gaismas ielā 6. Līdzšinējais
laukums Gaismas ielā 4 (pie meža) tiks
likvidēts, taču tajā esošie konteineri tiks
novietoti Gaismas ielā 6 un līdz ar to kopējais atkritumu konteineru skaits netiks
samazināts. Iedzīvotāji varēs turpināt samazināt rēķinus par aizvestajiem atkritumiem, šķirojot atkritumus, kuru izvešana
joprojām ir bezmaksas pakalpojums.
Plānots, ka, līdzīgi kā Jaunolainē, arī Stūnīšos tiks organizēta lielgabarīta atkritumu izvešana konkrētos laikos, kas iepriekš tiks izziņoti.
Jaunā kārtība tiks ieviesta, lai izskaustu
negodprātīgu privātmāju un vasarnīcu
iedzīvotāju rīcību, kuri savus atkritumus
izmet konteineros pie daudzdzīvokļu mājām, un arī tāpēc, ka ieviestā prakse no

augusta veiksmīgi darbojas Jaunolainē.
Jaunā kārtība paredz: katrs atkritumu
laukums ir piesaistīts konkrētām daudzdzīvokļu mājām, lai iedzīvotāji varētu
samazināt savus atkritumu apsaimniekošanas rēķinus. Rēķini būs mazāki arī
tad, ja daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji
atkritumus šķiros, jo par sašķiroto atkritumu izvešanu iedzīvotājiem nav jāmaksā.
Savukārt atkritumu laukumu aizslēgšana
nodrošinās to, ka tur savus atkritumus
vairs nevarēs izmest privātmāju un vasarnīcu īpašnieki.
Katram konteinera laukumam ir savs
kods, tāpēc lūgums to neizpaust citām
personām, jo tas palīdzēs novērst svešu
atkritumu vešanu uz šiem laukumiem.
Dzīvokļu īpašnieki informāciju par savu
pieejas kodu saņems pastkastītē.
Veiksmīgai mērķa sasniegšanai (līdzekļu ietaupīšanai) Stūnīšu daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājiem lūgums ievērot šādu
kārtību:
• vienmēr pēc atkritumu izmešanas
aizslēgt atkritumu laukuma durvis;

• sava konteinera laukuma kodu
neizpaust citām personām;
• ziņot Olaines novada pašvaldības
policijai par jebkādām nelikumībām
un saistošo noteikumu "Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Olaines
novadā" neievērošanu.
Jaunā kārtība tika ieviesta vairāku iemeslu dēļ:
• lai samazinātu atkritumu svaru,
ko var panākt, ja nepiederošas
personas nemet atkritumus slēgtajos
konteineros, savukārt jumts virs
konteineriem nerada lieku svara
pieaugumu nokrišņu dēļ;
• lai daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji
maksātu tikai par saviem atkritumiem,
proti, pēc principa "radītājs maksā";
• lai sakārtotu atkritumu plūsmu,
nodalot sadzīves atkritumus no
lielgabarīta atkritumiem;
• lai veicinātu atkritumu šķirošanu;
• lai sakārtotu vidi atkritumu laukumos
un ap tiem.

Ūdensskaitītāju rādījumus varēs nodot elektroniski

AS

"Olaines ūdens un siltums" (OŪS)
klienti turpmāk rādījumus par
patērēto ūdeni varēs nodot elektroniski
uzņēmuma tīmekļvietnē.
Lai nodotu ūdensskaitītāju rādījumus,
klientam ir jādodas uz tīmekļvietni
www.ous.lv, kur lapas kreisajā malā
ir sadaļa "E.ous.lv". Noklikšķinot uz
reklāmkaroga, atvērsies jauns logs, kurā
pirmreizēji ielogoties varēs, reģistrējot
savu kontu. Šim nolūkam ir jāievada sava
e-pasta adrese (vēlams, tā pati, uz kuru

elektroniski tiek sūtīts OŪS rēķins) un jāizdomā droša parole, kas jāievada atkārtoti.
Jāieraksta klienta numurs vai rēķina numurs (viens no abiem minētajiem), ko redzat savā rēķinā augšējā kreisajā stūrī, kā
arī jāievada pēdējā rēķinā redzamā summa, kas parādās ailītē "Kopā apmaksai".
Kad šīs darbības ir veiktas, reģistrācija noslēdzas un uz klienta norādīto e-pasta adresi pienāk vēstule ar reģistrācijas apliecinājumu. Skaitītāju nodošanas termiņš
(katra mēneša beigu datumi) ir redzams
katra klienta profilā.

Savukārt klientiem, kuri joprojām izvēlēsies nodot ūdensskaitītāju rādījumus papīra formā, būs jāizmanto rēķina apakšā
redzamā veidlapa, kas tāpat kā iepriekš
būs jāaizpilda un jānogādā uzņēmuma
"Olaines ūdens un siltums" pastkastītē,
kas atrodas katrā kāpņu telpā. Veidlapas
skaitītāju rādījumu nodošanai OŪS klientu pastkastītēs vairs netiks piegādātas.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties
ar Klientu apkalpošanas daļu pa tālruni
67965693.
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Pasākumi Olaines novadā novembrī
KAD

KAS

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

01.11. plkst. 19.00

Kinofilma "Jelgava 94" (ieejas maksa 3 eiro)

Olaines Kultūras namā

02.11. plkst. 14.00

Senioru ansambļu koncerts "Tikšanās mūzikā"

Jaunolaines Kultūras namā

06.11. plkst. 18.00

"Mārteņi" – vakarēšana ar folkloras kopu "Dzedzieda"

Olaines Kultūras namā

09.11. plkst. 15.00

"Dziedāsim kopā Latvijai"

Jaunolaines Kultūras namā

11.11. plkst. 18.00

Jauktā kora "Dziesma" patriotisko dziesmu koncerts un
sadziedāšanās, svecīšu nolikšana, karavīru tēja

1. pasaules kara vēstures
izziņas maršrutā

13.11. plkst. 9.00

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas
"Svētki ziemeļos" ietvaros – lasījums "Rīta stunda"

Olaines bibliotēkas Bērnu nodaļā

13.11. plkst. 18.00

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas "Svētki ziemeļos"
ietvaros – lasījums "Krēslas stunda"

Olaines bibliotēkā

14.11. plkst. 19.00

Olaines Mūzikas un mākslas skolas orķestra un
pedagogu koncerts

Olaines Kultūras namā

15.11. plkst. 14.00

Olaines pilsētas politiski represēto personu kluba "Atbalss"
pasākums valsts svētkos

Olaines Kultūras namā

15.11. plkst. 19.00

Valsts svētku koncerts "Ved uz zemi laimīgo"

Jaunolaines Kultūras namā

18.11. plkst. 17.00

Koncertprogramma "Mūsu stāsti Latvijai"
(ieeja ar ieejas kartēm, kuras var saņemt Olaines Kultūras centra
administrācijā no 05.11.2019. darba dienās plkst. 9.00–17.00)

Olaines Kultūras namā

23.11. plkst. 17.00

Karina Tatarinova un Andrejs Pakepovs ar teātra mūzikas
koncertprogrammu (ieejas maksa 2 eiro un 3 eiro)

Jaunolaines Kultūras namā

29.11. plkst. 18.00

Pilsētas egles iedegšanas svētki

Laukumā pie strūklakas

30.11. plkst. 15.00

Cēsu mazais teātris "Antālija" (ieejas maksa 2 eiro un 3 eiro)

Jaunolaines Kultūras namā

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

Top tūrisma piedāvājums "Apkārt Rīgai"

Ar

mērķi attīstīt vienotu,
konkurētspējīgu tūrisma
produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem Rīgas
apkārtnes vietējās rīcības grupas
un novadu pašvaldības vienojās
par sadarbību projekta "Apkārt
Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums" īstenošanā. 15. oktobrī
Olaines 1. vidusskolas konferenču zālē visas 20 projektā iesaistītās puses (sešas vietējās rīcības
grupas un 14 pašvaldības) parakstīja sadarbības līgumu, šādi
apstiprinot reģiona vienotu interesi par tūrisma attīstību.
"Pierīga ir daudzveidīga un interesanta. Te ir ko redzēt! Lai mēs
būtu konkurētspējīgi un varētu
piedāvāt kvalitatīvu produktu
tūristiem, jāapvienojas kopīgā
tūrisma produkta izveidē un
popularizēšanā," norāda biedrības "Pierīgas partnerība" valdes
priekšsēdētāja Nadīna Millere.
Projekta idejas iniciatori ir pašvaldības un tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kas atrodas partnerību teritorijās ap Rīgu un kas
izveidoja reģionālo sadarbības
klasteri "Daugavas lejtece", kā
arī biedrība "Pierīgas partnerība", kas īsteno sadarbības projektu "Tūrisms kopā", kurā tiek
veicināta sešu novadu sadarbī-

ba kopīga tūrisma piedāvājuma
attīstīšanai.
Sadarbības projekta aktivitātes
paredz veicināt Rīgas apkārtnes
novadu kā tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrādājot jaunu,
vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu, mājaslapu,
kā arī kopīgu interaktīvu tūrisma
karti ar maršrutēšanas iespējām.
Projekta rezultātu prezentācija
notiks starptautiskajā tūrisma
izstādē "Balttour 2020" nākamā
gada sākumā.
Lai popularizētu jaunizveidoto
tūrisma reģionu un informācija
par to sasniegtu pēc iespējas vairāk potenciālo tūristu – gan Latvijas iedzīvotājus, gan iebraucējus –, kā arī informētu partnerību
teritoriju iedzīvotājus, projekta
ietvaros tiks izveidots mobilā
tūrisma informācijas centra pakalpojums. Projekta aktivitātes
tiks īstenotas līdz 2021. gada
30. jūlijam. Projekta ietvaros tiks
radīts un attīstīts tūrisms Pierīgā
bez robežām.
Projektu īsteno sešas vietējās rīcības grupas (biedrība "Pierīgas
partnerība" (vadošā partnere),
biedrība "Partnerība Daugavkrasts", biedrība "Ropažu Garkalnes partnerība", biedrība
"Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"",

biedrība "Stopiņu un Salaspils
partnerība" un biedrība "Gaujas
partnerība") un 14 Rīgas apkārtnes novadi – Babīte, Olaine, Mār
upe, Ķekava, Baldone, Salaspils,
Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži,
Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde –, lai kopīgi veidotu Pierīgas tūrisma reģionu kā vienotu
tūrisma galamērķi.

Projekts "Apkārt Rīgai – vienots
tūrisma piedāvājums" tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
pasākumā "Starpteritoriālā un
starpvalstu sadarbība".
Alīna Lukjanceva,
biedrības "Pierīgas partnerība"
administratīvā vadītāja

29. novembrī
plkst. 18.00
Svētku egles iedegšana Olainē
•
•
•

Būs:
dziesmas un dejas, piparkūkas un tēja,
radošās darbnīcas,
Pierīgas mājražotāju svētku tirdziņš
(autostāvvietā pie Zemgales ielas 29. nama)
Piedalās bērnu deju kolektīvs "Oļi" un pasaku varoņi.
Aicināti pieteikties tirgotāji:
e-pasts: onuac@olaine.lv, tālrunis: 29417886

Olaines novada pašvaldības informatīvs izdevums "Olaines domes vēstis". Tirāža 5000 eks. Foto: Miervaldis Šteinbergs, Jānis Kuzmins,
Olaines novada pašvaldības foto arhīvs. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 27838129.

Sirsnīgi sveicam oktobrī
dzimušos novada jubilārus!
Novēlam labu veselību, možu
garu un nesteidzīgi izbaudīt
laiku!

Dzimtsarakstu nodaļā
septembrī noslēgtas
10 laulības. Sirsnīgi
sveicam jaunās ģimenes.
Zelta kāzu jubileju
atzīmējis viens pāris.
Dzīve ir vienkārša, un lai
katra tās diena ir laba!

2019. gada septembrī
piedzimuši 5 puisīši un
16 meitenītes.
Lai prieka un brīnumu
pilna katra diena!

2019. gada septembrī
mūžībā aizgājuši
(uzvārds, vārds,
dzimšanas datums)
Oļičevs Igors
02.01.1966.
Ščerbakovs Marks
02.11.1940.
Skripņiks Vasilijs
06.01.1946.
Avotiņa Inta
08.10.1928.
Fjodorovs Sergejs
11.07.1936.
Pupiņa Anele
16.11.1934.
Mohylnyy Mykola
17.03.1934.
Bērziņa Inta
19.10.1938.
Moskaļenko Valentīna
19.10.1944.
Sundušņikova Tamāra
22.05.1949.
Burkevica Erna
25.08.1918.
Pauliņš Antons
25.10.1937.
Vucena Lauma
25.10.1940.
Valovs Vladimirs
29.08.1948.
Izsakām līdzjūtību
piederīgajiem!

Informācija sagatavota saskaņā
ar Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Rīgas 1. nodaļas 2019. gada
17. oktobrī sniegtajiem datiem.

