
 Daži no plānotajiem  
būvniecības darbiem:

• pirmsskolas izglītības iestādes 
telpu rekonstrukcija (1. un 

 2. kārta) un siltināšanas 
projekta realizācija Veselības 
ielā 7, Olainē; 

• multifunkcionālā kompleksa 
(Olaines bibliotēka, Olaines 
bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļa, Olaines Mūzikas un 
mākslas skola, Pieaugušo 
izglītības centrs) būvniecības 
uzsākšana Jelgavas ielā 23, 
Olainē; 

• apgaismojuma izbūve 
(tostarp gājēju un velosipēdu 
ceļam Olaine–Līdumu karjers 
Olaines novadā);

• Jaunolaines centrālā laukuma 
1. kārtas projektēšana un 
būvniecība;

• mikromobilitātes 
infrastruktūras attīstība, 
tostarp gājēju un velosipēdu 
ceļu būvniecība (piemēram, 
Gaismas iela–dzelzceļš  
(0,070 km gar V13 un īpašumu 
“Krēslas 1”); Rīgas ielā posmā 
no Rīgas ielas 10 līdz Rūpnīcu 
ielai Olainē; Baložu stacija–
Bērzpils ciemats (0,630 km 
gar V13 u. c.));

• u. c.

 Daži no plānotajiem  
projektēšanas darbiem:

• Meža ielā 2, Jaunolainē, 
ēkas (Jaunolaines Kultūras 
nams, Olaines sākumskola 
un Jaunolaines bibliotēka) 
renovācijas un Olaines 
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Vairāk 2. lpp.   

sākumskolas piebūves 
būvprojekta izstrāde;

• vīzijas un būvprojekta 
izstrāde RTU Olaines 
Tehnoloģiju koledžas 
laboratorijas korpusa (Zeiferta 
ielā 2, Olainē) pārbūvei par 
mācību telpām jaunāko klašu 
skolēniem;

• Medemciema divlīmeņu 
pārvada (krustojums ar A8 
un pašvaldības ceļu) tehniski 
ekonomiskā pamatojuma 
izstrāde un projektēšana;

• gājēju un velosipēdu ceļa 
posmā no Torņa ielas līdz 
Medemciema ielai autoceļa 
A8 nodalījuma joslā 
projektēšana (alternatīva 
gājēju tunelim zem A8);

• apgaismojuma projektēšana 
(tostarp Krasta ielā no Imantu 
ielas līdz Lubaušu ielai 
Jaunolainē, Lubaušu ciema 
apkaimē un citviet);

• Vītolu ielas Medemciema 
ciemā būvprojekta izstrāde;

• u. c.

 Labiekārtošanas darbi:
• Mežezera, Jāņupes karjera un 

karjera pie autoceļa Tīraine–
Jaunolaine labiekārtošana, 
kā arī Mežezera un Jāņupes 
karjera ūdenszāļu pļaušana;

• Olaines Mežaparka bērnu 
pilsētiņas papildināšana ar 
iekārtām, kas ir paredzētas 

jaunākajiem bērniem, kā arī 
DKS “Ezītis” rotaļu laukuma 
izveide;

• Ziemas kalna labiekārtošana 
(līdzdalības budžeta projektu 
konkursa ietvaros);

• tirgus nojumju izveidošana;
• u. c.

 Pašvaldība turpina 
atbalstīt:

• biedrības un dārzkopības 
sabiedrības, piešķirot 
līdzfinansējumu 
koplietošanas teritoriju 
labiekārtošanai;

• daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājus, kuri pieņēmuši 
lēmumu par mājas renovāciju 
(piešķirot finansējumu 
energoaudita veikšanai, 
tehniskā projekta un 
būvprojekta izstrādei un 
bankas procentu segšanai);

• iedzīvotāju idejas (projektus) 
līdzdalības budžeta projektu 
konkursa ietvaros;

• jauniešu projektus Olaines 
novada bērnu un jauniešu 
projektu konkursa ietvaros;

• vecākus, kuru bērni 
apmeklē privāto pirmsskolas 
izglītības iestādi vai saņem 
sertificēta bērna uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja 
(aukles) pakalpojumus;

• esošos un topošus uzņēmējus 
grantu programmu  
“(ie)dvesma” un “Augšup” 
ietvaros. 

Ar pasākumiem trīs dienu garumā aizvadīta Olaines pilsētas 
56. dzimšanas diena. Caurvijoties svētku moto “Kā pasakā”, 

piedzīvojām gan Salaspils kultūras nama bērnu un jauniešu 
kolektīvu koncertu “Dāvana draugiem”, gan pašmāju kolektīvu 
brīvdabas uzvedumu “Sūnu ciema zēni”, ledus disko, vizināšanos 
zirga pajūgā, stāstnieku vakaru un pasakainu lāzeru un projekciju 
šovu Olaines Mežaparkā. Paldies, ka bijāt kopā, baudījāt un 
priecājāties! 
Plašāka fotogalerija www.olaine.lv (autors – Intars Šupiņš).
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Lielākais īpatsvars pamatbudžeta 
ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma 
nodoklim (ieņēmumi no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa veido 67,45% no 
kopējiem Olaines novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumiem budžeta 
apstiprināšanas brīdī). Saskaņā ar 
Finanšu ministrijas tīmekļvietnē 
publicēto ministrijas 23.12.2022. 
rīkojumu Nr. 866 “Par valsts pagaidu 
budžetu 2023. gadam” Olaines novada 
pašvaldības vērtēto iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa prognoze ir 
20 948 170 eiro, kas ir par 28% vairāk 
nekā 2022. gadā. 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
prognoze ir 1 667 949 eiro, azartspēļu 
nodokļa ieņēmumi plānoti 15 000 eiro 
apmērā, bet dabas resursu nodoklis – 
55 880 eiro.

Valsts mērķdotācija vispārizglītojošo 
skolu, profesionālās ievirzes skolu 
pedagogu un speciālās izglītības 
pedagogu darba samaksai un darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām astoņiem 
mēnešiem ir plānota 3 020 940 eiro 
apmērā.

Pašvaldības budžetā tiek iemaksātas 
šādas valsts nodevas:
• par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, 

grozīšanu un papildināšanu;
• par uzvārda, vārda un tautības 

Olaines novada domes 31. janvāra 
sēdē ir apstiprināts Olaines novada 

pašvaldības budžets 2023. gadam. 
Budžets pieņemts, nodrošinot 
pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. 
Budžeta izdevumu kopējais apjoms 
2023. gadam plānots 38 316 858 eiro 
apmērā. Šogad Olaines novads atkal ir 
pašvaldība donore, kura veic iemaksu 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.

Plānojot budžeta izdevumu sadaļu, 
pašvaldība ņēma vērā visu nozaru 
un jomu intereses, taču īpašu vērību 
pievērsa izvirzītajām prioritātēm – 
izglītībai, sociālajai aizsardzībai, novada 
attīstībai un teritorijas labiekārtošanai.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī 
un pasaulē, kas ietekmē iedzīvotāju 
labklājību, pašvaldība atbalsta 
iedzīvotājus, gan palielinot pabalstu 
apmērus, gan nodrošinot iespēju 
saņemt atbalstu lielākam cilvēku 
skaitam, gan paplašinot pakalpojumu 
klāstu. Pašvaldība turpina īpaši atbalstīt 
ģimenes ar bērniem, kā arī personas, 
kurām ir nepieciešama sociālā aprūpe 
un rehabilitācija. Atbalsts tiks sniegts 
arī trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, 
bāreņiem, cilvēkiem ar invaliditāti 
(tostarp paredzēti līdzekļi atbalstam 
personām ar kustību traucējumiem vides 
pieejamības nodrošināšanai). Plānots, 
ka pavasarī uzsāks darbu Olaines 
Dienas aprūpes centrs pieaugušajiem 
ar garīgās attīstības traucējumiem un 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
centrs bērniem ar funkcionālās attīstības 
traucējumiem. Sociālajām vajadzībām 
no Olaines novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumiem paredzēti 
5 502 242 eiro, tas ir par 34,04% vairāk 
nekā iepriekšējā gadā.

Lai pilnveidotu iekļaujošo izglītību, 
nodrošinot tās īstenošanai nepieciešamo 
atbalstu, visās pirmsskolas izglītības 
iestādēs radīta iespēja pieņemt darbā 
papildu logopēdus un speciālos 
pedagogus. Lai nodrošinātu pēc iespējas 
vairāk mazo iedzīvotāju (kuru vecāki to 
vēlas) ar vietu pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs, 2023. gadā plānots 

atvērt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi 
“Čiekuriņš” ar četrām grupām (Veselības 
ielā 7, Olainē). Savukārt, lai varētu 
kvalitatīvi nodrošināt mācību procesu 
Olaines novada skolās, 2023. gadā ir 
paredzēta Olaines sākumskolas piebūves 
(Meža ielā 2, Jaunolainē) būvprojekta 
izstrāde un vīzijas un būvprojekta 
izstrāde RTU Olaines Tehnoloģiju 
koledžas laboratorijas korpusa (Zeiferta 
ielā 2, Olainē) pārbūvei par mācību 
telpām jaunāko klašu skolēniem.
Lai nodrošinātu ilgstošu vakanču 
aizpildījumu un samazinātu pedagoģiskā 
personāla trūkumu pašvaldības izglītības 
iestādēs, pašvaldība paredz kvalificētu 
speciālistu piesaisti, maksājot stipendijas 
studējošajiem, kuri, pabeidzot mācības, 
apņemas strādāt noteiktajā iestādē. 

2023. gadā paredzēts uzsākt 
multifunkcionālā kompleksa (Olaines 
Mūzikas un mākslas skola, Pieaugušo 
izglītības centrs, Olaines bibliotēka, 
Olaines bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļa) būvniecību Jelgavas ielā 23, 
Olainē.

2023. gadā plānots arī ieviest 
energopārvaldības sistēmu, kuras 
pasākumi būs virzīti uz to, lai samazinātu 
enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās un 
publiskajam ielu apgaismojumam un 
veicinātu atjaunojamo energoresursu 
plašāku lietojumu Olaines novada 
teritorijā atbilstoši novada ilgtspējīgas 
enerģētikas un klimata rīcības plānam 
līdz 2030. gadam.

Ņemot vērā, ka uz privātīpašuma, 
kas atrodas tagadējā tirgus teritorijā 
Olaines pilsētā, plānots būvēt veikalu 
“Mego”, aizstāvot iedzīvotāju intereses, 
pašvaldība plāno īstenot projektu 
“Tirgus nojumju izveidošana Olaines 
novadā”, paredzot Olaines pilsētā 
citu pastāvīgu tirdzniecības vietu ar 
tirgus nojumēm. Savukārt Jaunolainē 
ir iecerēta centrālā laukuma 1. kārtas 
projektēšana un būvniecība.
Lai paaugstinātu novada konkurētspēju, 
kas ir īpaši svarīgi pēc 2021. gada 
teritoriāli administratīvās reformas, un 
radītu iedzīvotājiem kvalitatīvu vidi 
dzīvei un darbam un labvēlīgu vidi 
uzņēmējdarbības attīstībai, budžetā ne 
tikai iekļauti saimnieciskie esošo objektu 
uzturēšanas darbi un izdevumi, bet arī 
liela vērība pievērsta infrastruktūras 
attīstībai.

Ieņēmumi

Plānotie kopējie Olaines novada 
pašvaldības budžeta ieņēmumi 
2023. gadā sastāda 31 058 889 eiro, 
kas ir par 24% vairāk, salīdzinot ar 
2022. gadam plānotajiem ieņēmumiem 
un valsts mērķdotācijām (pedagogu 
darba samaksai astoņiem mēnešiem un 
pašvaldību autoceļiem (ielām)). 

Pamatbudžets ir Olaines novada 
pašvaldības budžeta galvenā daļa, kura 
ieņēmumus veido:
• nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis, nekustamā 
īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; 

• nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst 
ieņēmumi no uzņēmējdarbības 
un īpašuma, valsts un pašvaldību 
nodevām, sodiem un sankcijām; 

• pārējie nenodokļu ieņēmumi, kurus 
veido pārējie nenodokļu ieņēmumi 
un ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 
iznomāšanas, pārdošanas un no 
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas; 

• ieņēmumi no budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
un citi pašu ieņēmumi;

• transferti, kurus veido valsts budžeta 
transferti un pašvaldību budžeta 
transferti jeb valsts mērķdotācijas, 
kas tiek saņemtas no atsevišķām 
ministrijām un paredzētas galvenokārt 
pedagogu darba samaksai un 
pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai, 
kā arī dažādu Eiropas Savienības fondu 
finansēto projektu īstenošanai, un 
pašvaldību maksājumi par izglītības 
pakalpojumiem.

Svarīgi

Olaines novada pašvaldības 
budžets 2023. gadam

2,45%

5,37%

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 
20 948 170 eiro

Pārējie ieņēmumi 
1 045 063 eiro

Valsts budžeta 
transferti 
6 637 757 eiro

Īpašuma nodokļi 
1 667 949 eiro

67,45% 

3,36%

21,37%
31 058 889 

eiro

Budžeta iestāžu ieņēmumi
759 950 eiro 

Turpinājums 3. lpp.   

Olaines novads

aktīvs
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no CB008 līdz dz. mājām 0,570 km 
divās kārtās asfaltbetons, 0,420 km 
divkārtu virsmas apstrāde, kopumā – 
0,990 km;

• Darvdedži–Kažoki (Stīpnieku ceļš) 
divkārtu virsmas apstrāde (2,050 km, 
posmi gar DKS);

• Mežezera stāvlaukuma šķembu 
seguma atjaunošana un aprīkošana 
(barjeru uzstādīšana, stāvlaukuma 
norobežošana);

• autobusu pieturu platformu izbūve 
novada teritorijā (Ezītis, Krasta iela, 
Vaivadi (apgriešanās vieta)), tostarp 
skolēnu autobusu vajadzībām;

• iekšpagalma seguma atjaunošana 
un trepju atjaunošana Meža ielā 14, 
Jaunolainē;

• pagalma seguma atjaunošana pie ēkas 
(renovēta) Baznīcas ielā 3, Jaunolainē, 
tostarp stāvvieta gar Baznīcas ielu;

• ietves izbūve Medemciemā gar 
Novadu ielu no Medemciema ielas 
līdz Ieviņu ielai un Novadu ielas 
asfaltbetona seguma pārbūve 
(projektēšana un būvniecība);

• gājēju un velosipēdu celiņa ceļa posmā 
no Torņa ielas līdz Medemciema 
ielai autoceļa A8 nodalījuma joslā 
projektēšana (alternatīva gājēju 
tunelim zem A8);

• gājēju un velosipēdu ceļš Baložu 
stacija–Bērzpils ciemats (0,630 km 
gar V13); pieturas un paplašinājuma 
būvniecība;

• gājēju un velosipēdu celiņa Gaismas 
iela–dzelzceļš (0,070 km gar V13 un 
īpašumu “Krēslas 1”) būvniecība;

• ietves atjaunošana pie pieturvietas 
Meža ielā, Jaunolainē.

Pašvaldība arī 2023. gadā turpinās 
atbalstīt biedrības un dārzkopības 
sabiedrības, kuras labiekārto 
koplietošanas teritoriju, līdz ar 
to budžetā atvēlēts finansējums 
179 022 eiro apmērā biedrību un 
dārzkopības sabiedrību infrastruktūras 
uzlabošanas projektu līdzfinansēšanai. 

Paredzēts finansējums līdzdalības 
budžetam, kas paredz iedzīvotāju 
iesaisti Olaines novada teritorijas 
attīstības jautājumu izlemšanā.

Uzņēmējdarbības veicināšanai 
paredzēti līdzekļi 107 480 eiro apmērā, 
no kuriem finansējums tiks ieguldīts 
Olaines novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centra nodrošināšanai un grantu 
programmu “(ie)dvesma” un “Augšup” 
turpināšanai sadarbībā ar SEB banku un 
Pierīgas novadiem.

Izdevumu sadaļa 
“Teritoriju un mājokļu attīstība
 un apsaimniekošana”

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
attīstībai un apsaimniekošanai 
paredzēti 7 026 661 eiro jeb 18,34% no 
plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem. 

2023. gadā plānots pabeigt iesāktos 
teritorijas attīstības dokumentus – 
Olaines novada pašvaldības attīstības 
programmu 2022.–2028. gadam un 
Olaines novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju līdz 2040. gadam –,  
kā arī plānots uzsākt “Piesārņotu 
un potenciāli piesārņotu vietu 
aktualizāciju”.

Pašvaldība turpinās atbalsta 
programmu daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes uzlabošanas 
(renovācijas) projektu realizēšanai, 
paredzot 423 451 eiro (energoaudita 
veikšanai, tehniskā projekta un 
būvprojekta izstrādei un bankas 
procentu segšanai).

Tāpat sadaļā “Teritoriju un mājokļu 
attīstība un apsaimniekošana” paredzēts 
finansējums:
• pirmsskolas izglītības iestādes 

telpu rekonstrukcijas 1. un 2. kārtai 
un siltināšanas projekta realizācijai 
Veselības ielā 7, Olainē; 

• multifunkcionālā kompleksa 
Jelgavas ielā 23, Olainē, 
būvniecības uzsākšanai (Olaines 
bibliotēka, Olaines bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļa, Olaines Mūzikas 
un mākslas skola, Pieaugušo izglītības 
centrs); 

Svarīgi

Turpinājums 4. lpp.   

  Turpinājums no 2. lpp. 

ierakstu maiņu personu apliecinošos 
dokumentos;

• par dzīvesvietas deklarēšanu.

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

Budžeta iestāžu ieņēmumus 759 950 eiro 
jeb 2,45% no kopējiem pamatbudžeta 
ieņēmumiem veido vecāku maksas par 
bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības 
iestādēs, ieņēmumi par telpu, zemes 
nomu, mūzikas instrumentu nomu, 
interešu izglītības maksām, ieņēmumi 
par personu uzturēšanos sociālās 
aprūpes iestādē, no peldbaseina 
un slidotavas sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi ieņēmumi.

Olaines novada pašvaldības budžeta 
ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības 
funkciju izpildes nodrošināšanai – 
izdevumiem no budžeta finansētu 
institūciju, tajā skaitā pašvaldības 
izglītības, kultūras, sporta, sociālo 
iestāžu, struktūrvienību un iestādes 
“Olaines novada pašvaldība” 
finansēšanai, novada infrastruktūras 
uzturēšanai, novada pasākumu 
finansēšanai, pabalstiem trūcīgiem 
un maznodrošinātiem iedzīvotājiem 
un citiem izdevumiem, kas paredzēti 
Olaines novada domes saistošajos 
noteikumos “Olaines novada pašvaldības 
budžets 2023. gadam”.

Izdevumi

Budžeta izdevumu kopējais apjoms 
2023. gadam plānots 38 316 858 eiro 
apmērā, kuri tiek segti no pamatbudžeta 
ieņēmumiem – 31 058 889 eiro – un 
2022. gada naudas atlikuma – 
6 129 647 eiro. Olaines novada 
pašvaldība 2023. gadā plāno ieguldīt 
50 801 eiro kapitālsabiedrības 
pamatkapitālā uzsākto projektu 
īstenošanai.

Izdevumu sadaļa 
“Ekonomiskā darbība” 

2023. gadā kopējie izdevumi paredzēti 
2 170 741 eiro apmērā, kas sastāda 5,67% 
no kopējiem budžeta izdevumiem.

Plānots turpināt Olaines novada 
ielu un ceļu rekonstrukciju, tai 
skaitā Olaines novada ceļu seguma 

rekonstrukcijas programmas īstenošanu, 
paredzot 1 337 750 eiro. Ceļu uzturēšanai 
no valsts plānotais finansējums – 
273 472 eiro. Tā kā ar šo finansējumu 
nepietiek, pašvaldība papildus 
pamatbudžetā paredzējusi 242 957 eiro 
ceļu ikdienas un periodiskajai 
uzturēšanai un 45 000 eiro inventāra 
uzturēšanai un atjaunošanai (barjeras, 
ceļa zīmes u. c.). 
      
Plānotie darbi ielu, ceļu, ietvju 
un veloceliņu projektēšanai, 
atjaunošanai, izbūvei:
• piebraucamā ceļa un stāvvietas 

Veselības ielā 7, Olainē, projektēšana 
un būvniecība;

• Skolas ielas Olainē seguma 
atjaunošana;

• ceļa Elejas ielā, Olainē, būvniecība;
• stāvlaukuma pie ēkas Parka ielā 7, 

Olainē, atjaunošana (projektēšana un 
būvniecība);

• stāvlaukuma seguma atjaunošana pie 
ēkas (pašvaldības aģentūras “Olaines 
Sociālais dienests” Sociālās aprūpes 
centrs) Zeiferta ielā 8, Olainē;

• stāvvietas rekonstrukcija (pie 
Olaines slidotavas un pirmsskolas 
izglītības iestādes (PII) “Zīle” papildu 
iebrauktuve) Kūdras ielā 5, Olainē;

• stāvlaukuma pie ēkas (tirdzniecības 
centrs “Prasme”) Zemgales ielā 24, 
Olainē, atjaunošana;

• gājēju un velosipēdu ceļa pārbūve pie 
Puplas upes (t. sk. caurtekas izbūve, 
gājēju pārejas ierīkošana (posmā no 
Zemgales ielas līdz Puplas upei, četras 
vietas), projektēšana un būvniecība);

• gājēju un velosipēdu ceļa Rīgas ielā 
(Rīgas iela 10–Rūpnīcu iela), Olainē, 
būvniecība (pārejošais līgums);

• Medemciema divlīmeņu pārvada 
(krustojums ar A8 un pašvaldības ceļu) 
tehniski ekonomiskā pamatojuma 
izstrāde un projektēšana;

• Jaunolaines centrālā laukuma 
(pie Olainītes upes tilta) 1. kārtas 
(stāvlaukums un pulcēšanās laukuma 
daļa ar ietvi) projektēšana un 
būvniecība;

• Baznīcas ielas Jaunolainē seguma 
atjaunošanas darbu (t. sk. tilta pār 
Olainītes upi Jaunolainē nojaukšana 
un liela diametra caurtekas izbūve, 
Krasta ielas un Baznīcas ielas 
krustojuma pārbūve, Meža ielas 
pieturvietu pārbūve un centrālā 
laukuma 2. kārta) projekta izstrāde;

• ietves seguma atjaunošana Meža ielā 
(posmā no tilta pār Olainītes upi); 

• Vītolu ielas Medemciemā būvprojekta 
izstrāde;

• pieturvietas atjaunošana Medemciema 
ielā (pie dārzkopības kooperatīvās 
sabiedrības (DKS) “Rītausma”), 
Medemciemā;

• Rīgas apvedceļš–Birznieki–Jaunolaine 
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• Olaines Sociālā dienesta 
pakalpojumu centra aprīkošanai 
(Dienas centrs un Sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu centrs) 
Zeiferta ielā 6B, Olainē;

• Meža ielā 2, Jaunolainē, ēkas 
(Jaunolaines Kultūras nams, Olaines 
sākumskola un Jaunolaines bibliotēka) 
renovācijas un Olaines sākumskolas 
piebūves būvprojekta izstrādei;

• vīzijas un būvprojekta izstrādei 
RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas 
laboratorijas korpusa (Zeiferta ielā 2, 
Olainē) pārbūvei par mācību telpām 
jaunāko klašu skolēniem;

• daudzstāvu administratīvās ēkas 
Zemgales ielā 33, Olainē, būves 
konstrukciju un pagraba telpu 
atjaunošanai, energoefektivitātes 
paaugstināšanai;

• Olaines 1. vidusskolas un PII 
“Dzērvenīte” ventilācijas projektu 
izstrādei;

• Ziemas kalna labiekārtošanai 
(līdzdalības projekts no 2022. gada 
konkursa);

• Mežezera teritorijas labiekārtošanai 
(līdzdalības projekts no 2022. gada 
konkursa);

• brīvdabas trenažieru uzstādīšanai 
(līdzdalības projekts no 2022. gada 
konkursa);

• tiks uzsākta energopārvaldības 
sistēmas ieviešana un uzturēšana;

• pašvaldības ēku apsaimniekošanai;
• svētku noformējumam;
• apzaļumošanas pasākumiem; 
• citiem darbiem. 
       
2023. gadā apgaismojuma uzturēšanai 
un rekonstrukcijai piešķirti 611 055 eiro, 
tai skaitā:
• izdevumiem par elektroenerģiju;
• pašvaldības ēku un teritoriju 

elektroapgādes un apgaismojuma 
sistēmu uzturēšanai;

• elektrības pieslēguma projektēšanai 
(“Sadales tīkls”) Zeiferta ielā 6B, Olainē;

• apgaismojuma sistēmu 
projektēšanai:

- apgaismojumu līnijas rekonstrukcijai 
Parka ielā (Parka ielā 1, 7, Parka ielā 11 
līdz Zemgales ielai), Olainē;

- apgaismojuma izbūvei Stacijas ielā un 
Skolas ielā (ap Olaines 2. vidusskolu), 
Olainē;

- apgaismojuma rekonstrukcijas 
darbiem Jelgavas ielas ietves pusē  
(no Jelgavas ielas 16 līdz Jelgavas  
ielai 12), Olainē;

- Stacijas ielas ietves apgaismojumam 
no Stacijas ielas 12 līdz Zeiferta  
ielai 3 Olainē;

- apgaismojuma izbūvei Kūdras ielā, 
Olainē;

- apgaismojumam Krasta ielā no Imantu 
ielas līdz Lubaušu ielai, Jaunolainē;

- ielu apgaismojuma izbūvei (2. kārta) 
Vērdiņu ielā, Pārolainē; 

- apgaismojumam Medemciemā 
no A5 caur kokaudzētavu līdz A8 
(pašvaldības ceļš Rīgas apvedceļš–
Birznieki–Jaunolaine);

- apgaismojumam bērnu laukumā  
Ezītī 318B, Ezītī;

- apgaismojumam ceļa posmam 
Dzintari–Ansbaudas Olaines novadā 
(DKS “Ezītis” posmā);

- apgaismojuma izbūvei Olaines 
skeitparkam Zeiferta ielā 10A, Olainē;

- Jaunolaines centrālajam laukumam 
(apgaismojums, pieslēgums centrālajai 
eglei);

- apgaismojumam gājēju un  
velosipēdu celiņam Grēnes–Olaine  
(līdz Tīreļu ielai);

- apgaismojumam Krasta ielā no Pūres 
ielas 1 līdz autoceļam V8, Jaunolainē;

- apgaismojumam no Baznīcas ielas 4 
līdz autoceļam A8 Jaunolainē;

- apgaismojumam Tīreļu ielā, Olainē;
- apgaismojumam Lubaušu ciema 

apkaimē;

• apgaismojuma sistēmas 
rekonstrukcijai: 

- apgaismojuma līniju rekonstrukcijai 
Gaismās (Gaismas iela 3 un 4,  

gar garāžu pusi), Stūnīšos;
- apgaismojuma rekonstrukcijas 

darbiem Jelgavas ielas ietves pusē 
(Jelgavas ielas 16–26 pagalmi), Olainē;

- Stacijas ielas ietves apgaismojumam 
no Stacijas ielas 12 līdz Zeiferta ielai 3 
Olainē (pagalms);

• apgaismojuma izbūvei:
- papildu teritorijas apgaismojuma 

izbūvei DKS “Aurora – Dārziņi 1”, 
Viršos, Olaines novadā;

- apgaismojuma ierīkošanas darbiem 
Medemciemā (pa ST balstiem līdz 
īpašumam “Kaijas”), Olaines pagastā, 
Olaines novadā;

- apgaismojuma izbūvei gājēju pārejai 
šķērsojumā ar dzelzceļa posmu Rīga–
Jelgava no Stacijas ielas Olainē līdz 
Akāciju ielai Pārolainē;

- apgaismojumam Bērzpilī, Stūnīšos,  
līdz gājēju pārejai “Baložu stacija”;

- ielu apgaismojuma izbūvei Rīgas ielā 
no krustojuma ar Jelgavas ielu līdz 
krustojumam ar Rūpnīcu ielu Olainē;

- bērnu laukumam Ezītī 318B, Ezītī, 
Olaines novadā;

- apgaismojuma izbūvei Olaines 
skeitparkam Zeiferta ielā 10A, Olainē;

- Jaunolaines centrālajam laukumam 
(apgaismojums, pieslēgums centrālajai 
eglei);

- apgaismojuma ierīkošanas darbiem 
gājēju un velosipēdu celiņam Olaine–
Līdumu karjers Olaines novadā (gar 

attīrīšanas iekārtām un uz Līdumu 
karjeru).

Izdevumu sadaļa 
“Vides aizsardzība”

Vides aizsardzībai paredzēti 
1 300 242 eiro jeb 3,39% no 
pamatbudžetā plānotajiem izdevumiem.

Novada teritorijas uzturēšanai atvēlēti 
980 542 eiro, kas paredzēti pilsētas un 
pagasta koplietošanas teritoriju un 
kapsētu uzturēšanai. 
Klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai un 
sterilizācijai ieplānoti 13 000 eiro. 
Paredzēts finansējums Olaines novada 
meliorācijas sistēmas un lietusūdens 
kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai 
un ikdienas uzturēšanai 299 631 eiro 
apmērā, tai skaitā:
• lietus kanalizācijas sistēmu 

periodiskajai uzturēšanai (tīrīšanai/
skalošanai) pilsētā un pagastā;

• bebru aizsprostu likvidācijai un bebru 
izķeršanai pašvaldības nozīmes un 
pašvaldības meliorācijas sistēmās;

• maģistrālā lietus kanalizācijas 
kolektora Rūpnīcu ielā, Olainē, 
skalošanai;

• Olaines pilsētas un Jaunolaines ciema 
lietus kanalizācijas sistēmas remontam 
un atjaunošanai;

• meliorācijas grāvju pļaušanai Olaines 
novadā;

• Mežezera ūdenszāļu pļaušanai;
• Jāņupes karjera ūdenszāļu pļaušanai;
• meliorācijas grāvja 384242:2 posmā 

gar Rīgas ielu (Olainē) tīrīšanai;
• DKS grāvju uzturēšanai;
• ūdens ņemšanas vietu ierīkošanai DKS 

teritorijās ugunsdzēsības vajadzībām;
• caurteku atjaunošanai Akācijas ielas 

meliorācijas grāvim (Pārolainē);
• meliorācijas grāvju tīrīšanai pie 

pievedceļa Olaines stacijai;
• ūdenssūknim ar uzstādīšanu  

DKS “Ezītis” sūkņu stacijā.

Izdevumu sadaļa 
“Atpūta, kultūra un reliģija”

Izdevumu sadaļā “Atpūta, kultūra 
un reliģija” ieplānoti 3 475 957 eiro 
jeb 9,07% no kopējiem budžeta 
izdevumiem. 

Šajā sadaļā paredzēts finansējums 
kultūras un sporta iestāžu darbības 
nodrošināšanai:
• Olaines Sporta centram –  

1 523 843 eiro, 
• Olaines Vēstures un mākslas  

muzejam – 183 107 eiro,
• Olaines Kultūras centram ar 

Turpinājums 5. lpp.   

  Turpinājums no 3. lpp. 

36,41%
Izglītība  
13 950 790 eiro 9,07%

Atpūta, kultūra, reliģija  
3 475 957 eiro

7,83% 
Izpildvaras un 
likumdošanas varas 
institūcijas 2 998 729 eiro

3,19%
Pārējie vispārējie valdības 
dienesti 1 222 110 eiro 

5,67% 
Ekonomiskā darbība  
2 170 741 eiro

14,36% 
Sociālā 
aizsardzība  
5 502 242 eiro

18,34%
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 
7 026 661 eiro

0,17%
Veselība
65 000 eiro

3,39%
Vides aizsardzība
1 300 242 eiro

1,58%
Sabiedriskā kārtība un 
drošība 604 386 eiro

38 316 858 
eiro



Olaines Domes Vēstis  •  5  

Svarīgi

Turpinājums 6. lpp.   

  Turpinājums no 4. lpp. 

struktūrvienībām (Olaines Kultūras 
nams, Jaunolaines Kultūras nams, 
Jaunolaines bibliotēka, Gaismu 
bibliotēka, Olaines bibliotēka, Olaines 
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa) – 
1 449 805 eiro. 

Sadaļā “Atpūta, kultūra un reliģija” ir 
iekļauti arī faktiskie Olaines Sporta 
centra būvju (Olaines Sporta nama, 
peldbaseina, stadionu, slidotavas, 
Jaunolaines Sporta nama, skeitparku 
u. c.) uzturēšanas izdevumi. Jāatzīmē, 
ka pašvaldības sporta būvju uzturēšanas 
izmaksas ir lielākas nekā ieņēmumi 
no sniegtajiem pakalpojumiem šajos 
objektos, bet pašvaldība turpinās tās 
uzturēt, jo tās sniedz iespēju novada 
iedzīvotājiem nodarboties ar veselīga 
dzīvesveida aktivitātēm, pilnveidot 
sporta stundu piedāvājumu pašvaldības 
skolās, dažādot brīvā laika lietderīgas 
pavadīšanas iespējas gan bērniem, 
gan pieaugušajiem. Tāpat ir iekļauts 
finansējums dažādu sporta pasākumu 
organizēšanai, Olaines Sporta 
centra pulciņu/sekciju uzturēšanai 
un finansiālais atbalsts sportistiem 
(gan individuālajiem, gan komandām) 
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.

Šajā sadaļā paredzēts finansējums 
arī māksliniecisko pašdarbības 
kolektīvu darbības atbalstam, tai 
skaitā dalībai Vispārējos dziesmu 
un deju svētkos. 2023. gadā plānots 
saglabāt tradicionālos pasākumus 
Olainē, Jaunolainē, Jāņupē un citās 
apdzīvotajās novada vietās, organizēt 
Olaines 56. dzimšanas dienas pasākumus 
un aktivitātes. Ir iekļauts finansējums 
arī dažādu citu kultūras pasākumu 
organizēšanai, Olaines Kultūras 
centra pieaugušo un bērnu pulciņu 
uzturēšanai. 

Pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem 
bezmaksas brīvas pieejas internetu 
pašvaldības bibliotēkās (Olaines 
bibliotēkā (tai skaitā Olaines bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļā) – 10 datori, 
Jaunolaines bibliotēkā – seši datori, 
Gaismu bibliotēkā – trīs datori), kā arī 
Olaines novada Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā un 
citos Wi-Fi punktos.  

Tāpat paredzēts finansējums: 
• rotaļu laukumu remontam un 

atjaunošanai, Olaines Mežaparka 
bērnu pilsētiņas papildināšanai ar 
iekārtām, kas ir paredzētas maziem 
bērniem (līdz sešu gadu vecumam), kā 
arī DKS “Ezītis” rotaļu laukuma izveidei;

• Līdumu karjera boju, labiekārtojuma 

atjaunošanai un informācijas zīmju 
izveidošanai; 

• Mežezera, Jāņupes karjera un karjera 
pie autoceļa Tīraine–Jaunolaine 16. km 
labiekārtošanai;

• Olaines stadiona servisa ēkas 
būvniecības būvprojekta izstrādes 
pabeigšanai; 

• peldbaseina ēkas energoefektivitātes 
uzlabošanas darbu projektēšanai; 

• Olaines stadiona apgaismojuma 
atjaunošanai;

• Olaines bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļas jumta remontam. 

2023. gadā tiks pabeigta Latvijas lauku 
attīstības programmas projekta “Tirgus 
nojumju izveidošana Olaines novadā” 
realizācija, finansējums 60 000 eiro 
apmērā.

Izdevumu sadaļa 
“Izglītība”

Sadaļa “Izglītība” veido vislielāko 
izdevumu sadaļu Olaines novada 
pašvaldības 2023. gada pamatbudžetā, 
kas uz budžeta noteikumu 
apstiprināšanas brīdi sastāda 
13 950 790 eiro jeb 36,41% no kopējiem 
plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem, 
tai skaitā:
• PII “Dzērvenīte” – 1 328 081 eiro;
• PII “Zīle” – 1 616 229 eiro;
• PII “Magonīte” – 1 560 260 eiro;
• PII “Ābelīte” – 1 613 486 eiro;
• Olaines 1. vidusskolai (tai skaitā 

Olaines sākumskolai Jaunolainē) – 
3 652 098 eiro;

• Olaines 2. vidusskolai – 2 062 603 eiro;
• Olaines Mūzikas un mākslas skolai – 

545 283 eiro;
• Olaines Pieaugušo izglītības  

centram – 63 066 eiro;

kā arī šādiem mērķiem:
• bērnu uzturēšanai privātajās 

pirmsskolas izglītības iestādēs – 
350 000 eiro;

• dažādu izglītības pasākumu atbalsta 
fondam – 15 000 eiro;

• jauniešu aktivitāšu finansiālā atbalsta 
fondam – 132 862 eiro;

• izglītības funkciju nodrošināšanai – 
232 942 eiro;

• brīvpusdienu nodrošināšanai 
1.–4. klasēm – 246 440 eiro, tai skaitā 
pašvaldības līdzfinansējums  
122 403 eiro (sastāda 50% no 
pakalpojuma maksas).

Olaines Mūzikas un mākslas skolas 
budžetā paredzēts finansējums 
mūzikas instrumentu un aparatūras 
atjaunošanai un mācību līdzekļu iegādei. 
Olaines 1. vidusskola un Olaines 
2. vidusskola turpinās darboties dažādos 
starptautiskos “Erasmus+” projektos. 

Abās skolās tiks iegādāta jauna 
datortehnika, mēbeles un inventārs 
kompetenču pieejā balstīta mācību 
satura ieviešanai. Olaines 1. vidusskolā 
tiks veikta starpsienas izveide datorklasē 
un digitālā kabineta izbūve, kā arī telpu 
remontdarbi, lai palielinātu mācību telpu 
skaitu 1. un 4. klašu skolēnu uzņemšanai. 
Olaines 2. vidusskolā plānots veikt 
atsevišķu telpu remontdarbus un 
tiek paredzēts papildu finansējums 
pedagogu atalgojumam, ņemot vērā, 
ka plānots uzsākt vispārējās izglītības 
pamatizglītības programmas (21011111) 
apgūšanu 2023./2024. mācību gadā visās 
klašu grupās. 
    
2023. gadā turpinās izmaksāt 
pašvaldības stipendijas Olaines 
1. un 2. vidusskolas 10.–12. klašu 
sekmīgākajiem skolēniem, kopumā 
30 000 eiro.

Lai vecākiem būtu jāiegulda mazāk 
līdzekļu bērna sagatavošanā skolai 
un ievērojot Izglītības likuma 
prasības, pašvaldība nodrošinās 
visu nepieciešamo valsts izglītības 
standartiem atbilstošo mācību  
līdzekļu iegādi visās izglītības  
iestādēs – gan skolās, gan pirmsskolas 
izglītības iestādēs. 

Lai pilnveidotu iekļaujošo izglītību, 
nodrošinot tās īstenošanai nepieciešamo 
atbalstu, visās pirmsskolas izglītības 
iestādēs radīta iespēja pieņemt darbā 
papildu logopēdus un speciālos 
pedagogus.
 
PII “Zīle” plānots veikt lietus 
notekcauruļu un vēju kārbas 
atjaunošanu ēkā Kūdras ielā 9, Olainē,  
PII “Dzērvenīte” – apkures sistēmas 
atjaunošanu, PII “Magonīte” – pamatu 
sanācijas pasākumus un siltināšanu, 
PII “Ābelīte” – nojumju atjaunošanu. 
Visas pirmsskolas izglītības iestādes 
iegādāsies mēbeles un mīksto inventāru 
grupām. 2023. gadā plānots atvērt 
jaunu pašvaldības PII “Čiekuriņš” ar 

četrām grupām, kam paredzēti līdzekļi 
532 440 eiro apmērā. 

350 000 eiro dome paredz Olaines 
novada bērniem no pusotra gada 
vecuma (kuriem nevar nodrošināt vietu 
izvēlētajās pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs) uzturēšanai 
privātajās pirmsskolas izglītības 
iestādēs vai pie privātā bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.

Pašvaldība apmaksā pusdienas trūcīgo, 
maznodrošināto ģimeņu un daudzbērnu 
ģimeņu bērniem. Lai veicinātu 
bērniem un jauniešiem veselīga uztura 
paradumus un veselīga uztura normām 
atbilstošu pusdienu pieejamību 
pēc iespējas lielākam izglītojamo 
skaitam skolās, izrādot brīvprātīgo 
iniciatīvu, pašvaldība apmaksās vairāk 
nekā pusi no ēdināšanas maksas 

5.–12. klašu skolēniem, kuri ēd skolā 
kopgaldā. Līdzfinansējums ēdināšanas 
pakalpojumam ir paredzēts 2023. gada 
budžetā, tāpat arī atbalsts ēdināšanai 
Olaines pirmsskolas izglītības iestādēs. 
Papildus pašvaldība līdzfinansēs 50% 
no ēdināšanas maksas 1.–4. klašu 
skolēniem. 

Pašvaldība jau vairāku gadu garumā 
paredz finansējumu katrai klasei 
novada skolās mācību ekskursiju 
izdevumu segšanai un dāvanām 
Ziemassvētkos skolēniem un 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
bērniem, kā arī izlaidumos 
absolventiem, naudas balvām 
olimpiāžu uzvarētājiem.
 
Pašvaldība arī 2023. gadā turpinās 
kompensēt Olaines novada skolēniem 
pilnībā vai daļēji (katru gadījumu 
izvērtējot individuāli) braukšanas 
izdevumus, kas ir saistīti ar izglītības 
iestādes apmeklēšanu. Transporta 
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izdevumu kompensācijai skolēniem 
un skolēnu autobusu nodrošināšanai 
konkrētos maršrutos atvēlēti 
279 366 eiro. Nodrošina pašvaldības 
apmaksātos skolēnu autobusu reisus.

Paredzēts pašvaldības finansējums 
25 972 eiro apmērā nometņu 
organizēšanai: dienas ekonometņu 
organizēšanai 110 bērniem vasarā – 
Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā 
(Olaines sākumskolā) 50 bērniem un 
Olaines 2. vidusskolā 60 bērniem. 
Plānots līdzfinansēt septiņu dienu 
izbraukuma diennakts nometni 
“Pēddzinis” 45 bērniem 5.–8. klasēm no 
abām skolām, ko organizēs Olaines 
2. vidusskolas nometņu vadītāji.
 

Lai nodrošinātu plašākas iespējas 
bērniem vasarā lietderīgāk pavadīt brīvo 
laiku, plānots izsludināt Olaines novada 
pašvaldības bērnu un jauniešu 
vasaras nometņu projektu konkursu, 
kurā uz finansējumu varēs pretendēt 
sabiedriskās organizācijas, pašvaldības 
iestādes un juridiskas personas, kas 
apņemas organizēt nometnes. Plānotais 
finansējums šai aktivitātei ir 12 500 eiro.

Atbilstoši izstrādātajai Olaines novada 
jaunatnes politikas stratēģijai 
2019.–2025. gadam un Olaines novada 
jaunatnes politikas rīcības plānam 
ir atvēlēts finansējums aktivitātēm 
un pasākumiem par kopējo summu 
72 104 eiro, tostarp šis finansējums 
paredzēts dažādiem neformālās 
izglītības veicināšanas pasākumiem 
jauniešiem, piemēram, Jauniešu dienas 
aktivitāšu organizēšanai, Olaines 
novada konkursa “Jauniešu gada 
balva” organizēšanai, sarunu vakaru 
organizēšanai, patriotisko pasākumu 
organizēšanai skolu vidusskolēniem, 
brīvprātīgā darba popularizēšanas 
pasākumu organizēšanai, skolu 

jauniešu saliedēšanās ciklu, reģionālu 
un starptautisku pieredzes apmaiņas 
braucienu atbalstam. 

2023. gadā plānoti līdzekļi Olaines 
novada jauniešu centra “Popkorns” 
Veselības ielā 7, Olainē, darbības 
nodrošināšanai, mēbeļu un aprīkojuma 
iegādei.

Veicinot Olaines novada jauniešu 
iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos 
procesos Olaines novadā, 4500 eiro  
tiek novirzīti Olaines novada 
jauniešu projektu konkursa projektu 
atbalstīšanai. Projektu iesniedzēji var būt 
jebkuri Olaines novada administratīvajā 
teritorijā deklarēti jaunieši vai Olaines 
novadā esošas izglītības iestādes 
audzēkņi vecumā no 13 līdz 25 gadiem, 
kuri realizēs projektu Olaines novadā. 

2023. gadā 16 527 eiro novirzīti Olaines 
novada skolēnu nodarbinātības 
pasākumu organizēšanai pašvaldības 
iestādēs vasaras brīvlaikā, 
radot iespēju 15–17 gadu vecumu 
sasniegušiem skolēniem apgūt darba 
prasmes un iemaņas. 

Izglītības funkciju nodrošināšanai 
pašvaldībā 2023. gadā paredzēti 
līdzekļi 232 942 eiro apmērā, tai 
skaitā Pedagoģiski medicīniskās 
komisijas darbības nodrošināšanai, 
mācību priekšmetu novada olimpiāžu 
organizēšanai, skašu un valsts nozīmes 
pasākumu organizēšanai, skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu skates 
organizēšanai, starpnovadu skolēnu 
sporta sacensībām, tehniskās jaunrades 
dienas organizēšanai, pilsoniskās 
izglītības pasākumiem, izglītības iestāžu 
pedagogu konferencei, skolēnu mācību 
priekšmetu olimpiāžu (konkursu, 
skašu, sacensību) laureātu un viņu 
skolotāju godināšanai, pedagogu 
tālākizglītības pasākumu (pieredzes 
semināri) organizēšanai, studējošo 
stipendijām un citām aktivitātēm. 

Saistībā ar kompetencēs balstīta mācību 
satura ieviešanu strādās mācību jomu 
koordinatori. Paredzēts finansējums 
23 450 eiro apmērā Olaines novada 
izglītības attīstības stratēģijas 2022.–
2027. gadam izstrādes pabeigšanai. 

2023. gadā turpināsies Pieaugušo 
izglītības centra darbības paplašināšana, 
organizējot pedagogu tālākizglītības 
kursus, pieaugušo mūžizglītības un citus 
pasākumus atbilstoši Nacionālajam 
attīstības plānam. 

Izdevumu sadaļa 
“Sociālā aizsardzība”

Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko 
situāciju valstī un pasaulē, kas ietekmē 
mūsu iedzīvotāju labklājību, dome 
izvirza sociālo politiku par vienu no 
savas darbības prioritātēm. Sociālajām 
vajadzībām no Olaines novada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem 
plānoti 5 502 242 eiro, ir palielinājums 
par 34,04%, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu. No kopējā pamatbudžeta 
izdevumi sastāda 14,36%.

Olaines novada pašvaldības aģentūras 
“Olaines Sociālais dienests” 
pamatbudžeta izdevumi veido 
4 829 573 eiro. Sociālo pabalstu 
izmaksām paredzēti 1 883 813 eiro, 
kas ir par 35% vairāk nekā 2022. gadā. 
Pabalstu izmaksām paredzēto 
līdzekļu daudzums ir paaugstinājies, 
jo pašvaldība palielinājusi atbalstu 
mājokļa pabalstiem saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumu, kurā ir noteikti labvēlīgāki 
noteikumi mājokļa pabalsta saņemšanai. 
Visā valstī ievērojami ir cēlušās apkures, 
elektrības un gāzes cenas, kā rezultātā 
pašvaldībā varētu palielināties personu 
skaits, kurām ir tiesības saņemt mājokļa 
pabalstu. Lai atbalstu varētu saņemt 
pēc iespējas lielāks Olaines novada 
iedzīvotāju skaits, ir paaugstināts 
maznodrošinātās personas ienākumu 
slieksnis – 436 eiro pirmajai personai 
un 305 eiro pārējām personām 
mājsaimniecībā.

Ir palielināti pabalsti krīzes situācijā 
nonākušām personām (ģimenēm) 
līdz vienai valstī noteiktai minimālajai 
mēneša darba algai, ja mājsaimniecībā 
ir viena persona, un līdz divām valstī 
noteiktām minimālajām mēneša darba 
algām, ja mājsaimniecībā ir vairākas 
personas.

Vairāk līdzekļu tiek piešķirts, lai 
norēķinātos par ilgstošās sociālās 
aprūpes pakalpojumiem gan 
bērniem, gan pieaugušām personām, 
kas tiek pirkti no citiem pakalpojuma 

sniedzējiem. Pakalpojumu sniedzēji 
cenas ir cēluši vidēji par 20%. 

Ir paaugstināti pabalsti ēdināšanas 
izmaksu segšanai vispārējās izglītības 
iestādēs, jo cēlušās produktu cenas.

Pamatojoties uz to, ka aug pakalpojumu 
izmaksas, ir palielināts apbedīšanas 
pabalsts līdz 800 eiro par pilngadīgu 
personu un līdz 300 eiro par 
nepilngadīgu personu. 

Ir palielināts arī atbalsts Olaines 
novada bāriņtiesas ieceltam 
aizgādnim, ja tas nav aizgādnībā esošās 
personas laulātais vai bērns. 

Liels uzsvars tiks likts uz preventīvo 
darbu, īpaši darbā ar ģimenēm un 
bērniem, tāpēc Olaines Sociālais dienests 
Labklājības ministrijas projekta ietvaros 
veiks darbu ar klientu pēc jaunās 
metodes – psihosociālās konsultēšanas – 
un sadarbosies ar citām iestādēm.

Ir paredzēti līdzekļi atbalstam 
personām ar kustību traucējumiem 
vides pieejamības nodrošināšanai.

Olaines Sociālais dienests aktīvi 
piedalās projektā “Eiropas atbalsta 
fonds vistrūcīgākajām personām”, 
kura ietvaros trūcīgajām un krīzes 
situācijās nonākušām personām vai 
ģimenēm izsniedz pārtikas pakas, 
saimniecības preces un (ja skolēns) 
skolas piederumu komplektus. 

Turpinās aktīva darbība arī 
deinstitucionalizācijas projekta 
ietvaros līdz 2023. gada septembrim. 
Bērni ar īpašām vajadzībām un viņu 
vecāki tiks nodrošināti ar rehabilitācijas 
pakalpojumiem jaunajā un prasībām 
atbilstoši iekārtotajā Sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu centrā 
un Dienas aprūpes centrā personām 
ar garīgās attīstības traucējumiem. 
Budžets ir pieaudzis, jo palielinājies 
darbinieku skaits un izveidota jauna 
struktūrvienība.

Olaines novada nevalstisko 
organizāciju darbības atbalstam 
piešķirti 35 683 eiro.

Izdevumu sadaļa “Veselība”

Izdevumiem sadaļā “Veselība” paredzēti 
65 000 eiro jeb 0,17% no plānotajiem 
izdevumiem, finansējums projekta SAM 
9.2.4.2 ietvaros (“Veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasākumi Olaines 
novada iedzīvotājiem”).

Turpinājums 7. lpp.   

  Turpinājums no 5. lpp. 

Svarīgi
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Latvijas uzņēmums SIA “Birznieki 
Industrial Solutions” veic teritorijas 

sagatavošanas darbus industriālā 
parka būvniecībai Birznieku masīvā, 
Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines 
novadā.

No pērnā gada redzama aktīva rosība 
Birznieku masīva teritorijā, kas atrodas 
iepretim Rīgas apvedceļam netālu no 
Jaunolaines. “Esam beidzot pārgājuši no 
projektēšanas jeb biroja galdu darbiem 
uz tā saukto būvniecības nulles ciklu. 
Tas nozīmē, ka pakāpeniski rit teritorijas 

sagatavošana celtniecības darbiem,” 
stāsta SIA “Birznieki Industrial Solutions” 
izpilddirektors Oskars Matisons.
Teritorijā veikta daļēja atmežošana, 
piekļuves ceļu un infrastruktūras 
ierīkošana. Patlaban visvairāk laika 
aizņem darbi pie augstsprieguma 

apakšstacijas. Tās celtniecību paredzēts 
sākt līdz ar siltāku laiku.
“Industriālo teritoriju attīstība saistās 
ar ļoti apjomīgu projektēšanu un 
saskaņošanu pirms būvniecības 
sākšanas. Ģeopolitiskā situācija ar tai 
sekojošo cenu kāpumu nepadarīja 
visu vienkāršāku, bet man ir prieks, 
ka beidzot teritorijā ir iespējams veikt 
reālus darbus,” papildina O. Matisons, 
kurš atzinīgi vērtē gan pašvaldības 
atsaucību projekta izstrādes posmā, gan 
arī vietējo iedzīvotāju interesi un pat 

iesaisti atsevišķu palīgdarbu veikšanā. 
Galvenais darbības virziens industriālajā 
parkā ir atjaunojamā jeb zaļā enerģija, 
kas ietver saules paneļu zonu un koksnes 
pārstrādes rūpnīcu.
Novadnieki būs ievērojuši, ka dzīvība 
atdzimusi arī Birznieku masīva bijušajās 

koksnes žāvēšanas un galdniecības 
darbnīcās. To teritorija ir sakopta, tiek 
pakāpeniski atjaunota infrastruktūra, kā 
arī ierīkota transporta bāze. 

Atgādinām, ka novadā plašām 
uzņēmējdarbības iespējām ir atvēlētas 
divas perspektīvas industriālajai darbībai 
izmantojamas teritorijas. Viena no 
tām ir Olaines industriālā zona, kas ir 
pilsētas rūpnieciskās zonas turpinājums 
400 ha platībā, otra – industriālais 
parks Birznieku masīvā, kas ir dažādu 
jomu ražošanai un loģistikai paredzēta 
teritorija 300 ha kopplatībā. Perspektīvā 
šai teritorijai ir iespēja izveidot “Rail 
Baltica” dzelzceļa līnijas atzaru. 

Izdevumu sadaļa 
“Sabiedriskā kārtība un drošība”

Izdevumu sadaļā “Sabiedriskā kārtība un 
drošība” plānoti izdevumi pašvaldības 
policijas darbības nodrošināšanai 
604 386 eiro apmērā jeb 1,58% no 
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 
2023. gadā pašvaldības policijai 
palielināts algu fonds par 10%, atvēlēti 
līdzekļi 16 780 eiro apmērā formastērpu 
un speciālā apģērba iegādei,  
28 469 eiro – automašīnu nomai. 
Novada teritorijā nodrošinātas divas 

pašvaldības policijas ekipāžas 24 stundas 
diennaktī un tiek veikta nepārtraukta 
videonovērošana. 

Izdevumu sadaļa “Izpildvaras un
likumdošanas varas institūcijas”
 
Izdevumu sadaļā “Izpildvaras un 
likumdošanas varas institūcijas” 
paredzētais finansējums 2 998 729 eiro 
apmērā jeb 7,83% no kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem ietver 
finansējumu administrācijas 
darba nodrošināšanai, tai skaitā 
komunālajiem maksājumiem, 
tehniskajam nodrošinājumam, pasta un 
kancelejas izdevumiem, atlīdzībai, kā 
arī izdevumiem, kas saistīti ar svinīgā 

pasākuma “Olaines novada jaundzimušo 
reģistrācija” norisi, iedzīvotāju 
informēšanu (pašvaldības informatīvais 
izdevums “Olaines Domes Vēstis”, 
videosižeti, informatīvā galda kalendāra 
izdošana, tīmekļvietne www.olaine.lv, 
mobilā lietotne “Olaines novads” u. c.). 

Izdevumu sadaļa 
“Pārējie vispārējie valdības dienesti”
 
Izdevumu sadaļā “Pārējie vispārējie 
valdības dienesti” plānoti 1 222 110 eiro 
jeb 3,19% no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem, tajos ietilpst aizdevumu 
procentu un pakalpojuma par kredīta 
apkalpošanu nomaksa Valsts kasei 
141 500 eiro apmērā, maksājumi 

citām pašvaldībām par izglītības 
pakalpojumiem, ja Olaines novada 
skolēni apmeklē izglītības iestādi 
ārpus Olaines novada teritorijas 
(piemēram, Ķekavā, Rīgā, Jelgavā un 
citās pašvaldībās) saskaņā ar principu 
“nauda seko skolēnam” – 894 060 eiro, 
pašvaldības iemaksa pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā – 170 250 eiro, 
izdevumi neparedzētiem gadījumiem 
(rezerves fonds) un citi izdevumi. 

Papildu informācija par Olaines 
novada pašvaldības budžetu 
2023. gadam ir pieejama pašvaldības 
tīmekļvietnē www.olaine.lv.

  Turpinājums no 6. lpp. 

Aktuāli, praktiska informācija

Olaines novadā top industriālais parks

Biznesam
novadā
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• Noteikt pašvaldības 2023. gada 
budžeta prioritātes – izglītība, sociālā 
aizsardzība, novada attīstība un 
teritorijas labiekārtošana. Pieņemt 
iesniegtos saistošos noteikumus  
Nr. SN1/2023 “Olaines novada 
pašvaldības budžets 2023. gadam”.

• Apstiprināt šādā prioritārā secībā 
atbalstāmās studiju specialitātes un 
maksimālo stipendiātu skaitu katrā 
specialitātē:
1. logopēds/audiologopēds – 
 divi stipendiāti;
2. matemātikas skolotājs – 
 divi stipendiāti;
3. otrās svešvalodas (spāņu, franču, vācu) 

skolotājs – divi stipendiāti;
4. psihologs – divi stipendiāti;
5. ģeogrāfijas/dabaszinību skolotājs – 

viens stipendiāts;
6. fizikas skolotājs – viens stipendiāts;
7. mūzikas skolotājs – viens stipendiāts.
Paredzēt 2023. gada budžetā finanšu 
līdzekļus (četriem mēnešiem) trīs 
stipendiātiem 3720 eiro apmērā. 
Uzdot stipendijas piešķiršanas komisijai 
izsludināt konkursu atbalstāmo 
studiju specialitāšu stipendiātiem šā 
gada 1. jūlijā.

• Apstiprināt viena izglītojamā 
uzturēšanas izmaksas 2023. gadā Olaines 
novada pašvaldības izglītības iestādēs:
- pirmsskolas izglītības iestādē  

“Zīle” – 366,56 eiro mēnesī,
- pirmsskolas izglītības iestādē 

“Dzērvenīte” – 407,48 eiro mēnesī,
- pirmsskolas izglītības iestādē 

“Magonīte” – 342,42 eiro mēnesī,
- pirmsskolas izglītības iestādē  

“Ābelīte” – 509,66 eiro mēnesī,
- Olaines 1. vidusskolā –  

88,25 eiro mēnesī,
- Olaines 2. vidusskolā –  

94,51 eiro mēnesī.
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 
vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei 2023. gadā 
norēķiniem ar privātām pirmsskolas 
izglītības iestādēm: 
- 373,92 eiro mēnesī izglītojamajiem 

vecumā no pusotra gada līdz četriem 
gadiem; 

- 276,55 eiro mēnesī obligātās 
sagatavošanas vecuma 

izglītojamajiem.
Apstiprināt viena izglītojamā vecumā no 
pusotra gada līdz četriem gadiem, kas 
izmanto licencētas aukles pakalpojumus 
2023. gadā, vidējās izmaksas mēnesī 
281,47 eiro.

• Apstiprināt energopārvaldības 
sistēmas rokasgrāmatu. Uzdot domes 
priekšsēdētāja otrajam vietniekam 
sadarbībā ar Attīstības nodaļu organizēt 
energopārvaldības sistēmas ieviešanu un 
uzturēšanu Olaines novada pašvaldībā 
atbilstoši energopārvaldības sistēmas 
rokasgrāmatas prasībām.

• Piedalīties Latvijas lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
19.2. pasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” 2.1. rīcībā “Atbalsts 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” un 
īstenot projektu “Mācību organizēšana 
Olaines kopstrādes telpās” ar kopējām 
maksimālajām attiecināmajām izmaksām 
5000 eiro, no kuriem 4500 eiro paredzēti 
kā publiskais finansējums un privātā 
finansējuma daļa 500 eiro apmērā – 
kā pašvaldības līdzfinansējuma daļa. 
Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 
apmērā līdz 500 eiro no pašvaldības 
budžeta. 

• Piedalīties atklātā projektu konkursā 
Latvijas lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma 
“Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” 2.1. rīcības “Atbalsts 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” 
ieviešanai 15. kārtā un iesniegt 
Olaines novada pašvaldības projekta 
pieteikumu “Jāņupes karjera teritorijas 
labiekārtošana” ar kopējām izmaksām 
20 000 eiro, no kurām attiecināmās 
izmaksas ir 20 000 eiro, no tiem 
publiskais finansējums ir 18 000 eiro, 
t. i., 90% no kopējām attiecināmajām 
izmaksām, un pašvaldības 
līdzfinansējums – 2000 eiro no 
attiecināmajām izmaksām, kas ir 10% no 
kopējām izmaksām. Nodrošināt projekta 
līdzfinansējumu 2000 eiro apmērā no 
Olaines novada pašvaldības 2023. gada 
budžeta līdzekļiem.

• Grozīt Olaines novada domes 
2021. gada 27. oktobra sēdes lēmuma 
“Par nepieciešamā finansējuma 
apstiprināšanu Olaines novada 
pašvaldības līdzdalības budžeta 
projektu īstenošanai” (13. prot., 8. p.) 
1. punkta 1.1.1. apakšpunktu un izteikt 
to šādā redakcijā: “1.1.1. Dzeramā ūdens 
brīvkrāna uzstādīšana, izmaksas 

24 032.64 euro;”. Īstenot līdzdalības 
budžeta projektu līdz 2023. gada 
31. decembrim. 

• Palielināt AS “Olaines ūdens un 
siltums” pamatkapitālu ar mērķi 
nodrošināt sabiedrības uzņēmējdarbības 
veikšanu pamatdarbības nozarēs – 
dzīvojamo māju apsaimniekošanu, 
komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde 
un kanalizācija; siltumapgāde; 
notekūdeņu savākšana, novadīšana 
un attīrīšana) sniegšanu, pašvaldības 
administratīvās teritorijas labiekārtošanu 
par kopējo summu 7700 eiro, izdarot 
naudas ieguldījumu AS “Olaines 
ūdens un siltums” pamatkapitālā no 
pašvaldības budžeta, emitējot 7700 
vārda akcijas ar vienas akcijas nominālo 
vērtību 1,00 eiro. Uzdot: 
1) kapitāla daļu turētājam (pašvaldības 

izpilddirektoram) nodrošināt 
akcionāru sapulces sasaukšanu, 
lēmuma pieņemšanu par 
pamatkapitāla palielināšanu, 
pamatkapitāla palielināšanas 
noteikumu apstiprināšanu un statūtu 
grozīšanu; 

2) Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
lēmumā ieguldāmo naudas summu 
pārskaitīt AS “Olaines ūdens un 
siltums” saskaņā ar sabiedrības 
iesniegto rēķinu no pašvaldības 
budžeta izdevumu sadaļas līdz 

 2023. gada 31. martam; 
3) AS “Olaines ūdens un siltums” 

valdei nodrošināt ar sabiedrības 
pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanu 
komercreģistra iestādē saistīto 
darbību veikšanu līdz 2023. gada 

 31. maijam. 

• Grozīt Olaines novada domes 
2020. gada 25. marta sēdes lēmumu 
“Par akciju sabiedrības “Olaines ūdens 
un siltums” pamatkapitāla palielināšanu” 
(4. prot., 2.1. p.), papildinot lēmuma 
1. punktu pēc vārdiem “(četrdesmit 
deviņi tūkstoši deviņi simti četrpadsmit 
euro)” ar vārdiem “un nedzīvojamo 
ēku-kolektora ēku (liters Nr. 14, kadastra 
apzīmējums 8009 007 3310 002), kura 
netiek ekspluatēta un paredzēta 
demontāžai – bez atlīdzības (bez 
vērtības)”. Uzdot AS “Olaines ūdens un 
siltums” valdei nodrošināt nepieciešamo 
procedūrisko darbību veikšanu saistībā 
ar lēmuma 1. punkta grozījumiem.

• Apstiprināt Olaines novada 
pašvaldības iestādes “Olaines novada 
pašvaldība” darbinieku amatu sarakstu 
un darba samaksu (mēnešalgas). 
Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 
iestādes “Olaines novada pašvaldība” 

struktūrvienību darbinieku amatu 
sarakstu un darba samaksu (mēnešalgas). 
Lēmums stājas spēkā 2023. gada 
1. janvārī. 

• Apstiprināt Olaines novada 
pašvaldības iestāžu vadītāju un direktoru 
darba samaksu (mēnešalgu). Lēmums 
stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

• Noteikt bāriņtiesas priekšsēdētājam, 
vietniekam un bāriņtiesas locekļiem, kas 
pilda amata pienākumus uz pilnu slodzi, 
kas saistīti ar īpašu risku un ar amata 
(darba) specifiku, piemaksu par darbu 
20% apmērā no amata mēnešalgas 
saskaņā ar domes priekšsēdētāja 
rīkojumu. Lēmums spēkā no 2023. gada 
1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

• Atļaut Ģirtam Gabranovam savienot 
Olaines novada pašvaldības policijas 
inspektora amatu ar Olaines cietuma 
(Latvijas Cietumu slimnīcas) jaunākā 
inspektora amatu. 

• Piekrist atsavināt zemesgabalu 
dārzkopības sabiedrībā (turpmāk – d/s) 
“Stūnīši” Nr. 428A, Stūnīšos, kadastra 
apzīmējums 8080 001 0386, 0,0168 ha 
platībā zemes nomniecei S. F. Apstiprināt 
lēmumā atsavināmā zemesgabala 
pārdošanas cenu 1550 eiro. Noteikt 
S. F. maksāšanas un pirkuma līguma 
noslēgšanas termiņu – līdz 2023. gada 
31. martam. Uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma 
līgumu par zemesgabala d/s “Stūnīši” 
Nr. 428A, Stūnīšos, atsavināšanu, 
zemesgabala nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu. Noteikt: ja līdz 
2023. gada 31. martam (ieskaitot) nav 
veikta samaksa un nav noslēgts līgums, 
šis lēmums zaudē spēku.

• Piekrist atsavināt zemesgabalu d/s 
“Vizbuļi-2” Nr. 3849, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 021 0756, 0,0487 ha 
platībā (adrese: “Vizbule 164”, Jāņupe, 
Olaines pag., Olaines nov.) zemes 
nomniekam E. B. Apstiprināt lēmumā 
atsavināmā zemesgabala pārdošanas 
cenu 1120 eiro. Noteikt E. B. maksāšanas 
un pirkuma līguma noslēgšanas  
termiņu – līdz 2023. gada 31. martam. 
Uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
sagatavot pirkuma līgumu par 
nekustamā īpašuma (zemesgabala) 
d/s “Vizbuļi-2” Nr. 3849, Jāņupē, 
atsavināšanu, zemesgabala nodošanas 
aktu un nostiprinājuma lūgumu. Noteikt: 
ja līdz 2023. gada 31. martam (ieskaitot) 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (janvāris)

Turpinājums 9. lpp.   
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nekustamā īpašuma sastāvā, kas 
sastāv no vienas zemes vienības ar 
kopējo aptuveno platību 0,1304 ha 
(veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes 
vienības kopplatība un robežas var tikt 
precizētas). Saglabāt vienotu adresi 
apvienotajai zemes vienībai un ēkām 
ar kadastra apzīmējumu 8080 022 0105 
001, 8080 022 0105 003, 8080 022 0105 
004 – Lejas iela 12, Jāņupe, Olaines pag., 
Olaines nov., LV-2127. 
Piešķirt adresi ēkai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 022 0106 003 –  
Lejas iela 12, Jāņupe, Olaines pag., 
Olaines nov., LV-2127. Dzēst adresi –  
Lejas iela 14, Jāņupe, Olaines pag., 
Olaines nov., LV-2127. Dzēst nosaukumus 
“Lejas Nr. 529” un “Lejas Nr. 530”. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi apvienotajai zemes vienībai visā 
platībā – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve (NĪLM kods 0601). Piekļūšana 
lēmumā apvienotajai zemes vienībai 
nodrošināta pa Olaines novada 
pašvaldības tiesiskā valdījumā esošo 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8080 022 0722, d/s “Lejas – 1” 
koplietošanas zemi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam: 
1) veikt apvienotās zemes vienības 

kadastrālo uzmērīšanu; 
2) iesniegt saskaņošanai Olaines novada 

pašvaldībā kadastrālās uzmērīšanas 
dokumentus lēmumā apvienotajai 
zemes vienībai; 

3) veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
sastāvā zemesgrāmatā; 

4) uzsākt ēku tiesiskuma sakārtošanu, 
izstrādājot būvniecības ieceres 
dokumentāciju.

• Atdalīt no nekustamā īpašuma d/s 
“Bērziņi” koplietošanas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8080 015 0530 
zemes daļu aptuveni 0,0670 ha platībā, 
izveidojot jaunu pastāvīgu nekustamo 
īpašumu (kadastra objektu). Atdalāmās 
zemes vienības platība precizējama 
pēc kadastrālās uzmērīšanas. 
Piešķirt adresi lēmumā noteiktajai 
atdalāmajai zemes vienībai “Bērziņi 6A”,  
Rājumi, Olaines pag., Olaines nov.,  
LV-2127, un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve (NĪLM kods 0601). 
Nodrošināt lēmumā noteiktajai 
atdalāmajai zemes vienībai kadastrālo 
uzmērīšanu, aktualizāciju Valsts 
zemes dienesta kadastrā, ierakstīšanu 
zemesgrāmatā uz Olaines novada 
pašvaldības vārda un nekustamā 
īpašuma vērtības noteikšanu 
atsavināšanai. Noteikt, ka lēmumā 
noteiktos izpildes izdevumus veic fiziska 
persona, ieceres ierosinātājs uz Olaines 
novada pašvaldības pilnvaras pamata. 
Noteikt, ka lēmumā atdalītā zemes 
vienības daļa pēc iepriekš noteiktu 

darbību izpildes tiks atsavināta, ievērojot 
Publiskas personas atsavināšanas 
likuma 4. panta ceturtās daļas 3. punktu 
un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, 
pierobežniekam – “Bērziņi 6”, Rājumi, 
Olaines pag., Olaines nov., īpašniekam – 
uz atsavināšanas ierosinājuma pamata. 
Noteikt iepriekšējā teikumā minētās 
atsavinātās zemes vienības īpašniekam 
dibināt ceļa servitūta teritoriju atbilstoši 
Civillikuma 1231. pantam – ar līgumu, 
reģistrējot to zemesgrāmatā piekļūšanas 
nodrošināšanai zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 015 0140. 

• Atdalīt no nekustamā īpašuma 
“Cīruļi” zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0222 zemes daļu 
aptuveni 2,4112 ha platībā, izveidojot 
jaunu pastāvīgu nekustamo īpašumu 
(kadastra objektu). Piešķirt adresi 
lēmumā noteiktajai atdalāmajai zemes 
vienībai “Cīruļi”, Olaines pag., Olaines 
nov., LV-2127, un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 
0601) ne mazāk kā 0,12 ha platībai un 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 
0101), pārējai platībai. Saglabāt adresi 
ēkām ar kadastra apzīmējumiem 
8080 011 0222 002, 8080 011 0222 005, 
8080 011 0222 006, 8080 011 0222 008, 
8080 011 0222 007, 8080 011 0222 009, 
8080 011 0222 010 – “Cīruļi”, Olaines 
pag., Olaines nov., LV-2127. Piešķirt 
nosaukumu atlikušajai zemes 
vienībai aptuveni 4,1335 ha platībā 
“Jauncīruļi”, Olaines pag., Olaines 
nov., LV-2127, un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 
Zemes vienību platības precizējamas 
pēc kadastrālās uzmērīšanas. Nodrošināt 
lēmumā noteiktajai atdalāmajai zemes 
vienībai kadastrālo uzmērīšanu, 
aktualizāciju Valsts zemes dienesta 
kadastrā, ierakstīšanu zemesgrāmatā 
uz Olaines novada pašvaldības vārda 
un noteikt nekustamā īpašuma vērtību 
tā atsavināšanai. Noteikt, ka lēmumā 
atdalītā zemes vienības daļa pēc 
iepriekš noteiktu darbību izpildes 
tiks atsavināta, ievērojot Publiskas 
personas atsavināšanas likuma 
4. panta ceturtās daļas 3. punktu un 
37. panta pirmās daļas 4. punktu, ēku 
ar kadastra apzīmējumiem 
8080 011 0222 002, 8080 011 0222 005, 
8080 011 0222 006, 8080 011 0222 008, 
8080 011 0222 007, 8080 011 0222 009, 
8080 011 0222 010 mantiniecei uz 
atsavināšanas ierosinājuma pamata. 
Noteikt Olaines novada pašvaldībai 

nav veikta samaksa un nav noslēgts 
līgums, šis lēmums zaudē spēku.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no Olaines novada 
pašvaldības bilances (ar uzskaitē iekļauto 
bilances vērtību) nekustamo īpašumu: 
1) zemesgabalu d/s “Bērziņi” Nr. 26, 

Rājumos, 0,0600 ha platībā  
(kadastra numurs 8080 015 0158); 

2) dzīvokli “Birznieki 1”-18 Jaunolainē; 
3) zemesgabalu d/s “Ezītis” Nr. 293, Ezītī, 

0,0716 ha platībā (kadastra numurs 
8080 012 0392); 4) zemesgabalu  
d/s “Tiltiņi” Nr. 245, Stīpniekos,  
0,0599 ha platībā (kadastra numurs 
8080 018 0537).

• Atļaut atsavināt dzīvokli Zeiferta  
ielā 3-21, Olainē, Olaines novadā, 
dzīvokļa īrniekam D. P. un uzdot Īpašuma 
un juridiskajai nodaļai: 
1) pasūtīt un saņemt sertificēta vērtētāja 

dzīvokļa novērtējumu; 
2) pēc iepriekš noteiktā izpildes iesniegt 

Finanšu komitejā domes lēmuma 
projektu par dzīvokļa pirkuma līguma 
slēgšanu. 

Noteikt, ka dzīvokļa Zeiferta ielā 3-21, 
Olainē, Olaines novadā, atsavināšanas 
ierosinātājam D. P.: 
1) jānoslēdz notariāli apliecināta 

vienošanās ar J. P. par dzīvokļa Zeiferta 
ielā 3-21, Olainē, iegūšanu īpašumā ne 
vēlāk kā mēneša laikā no šī lēmuma 
pieņemšanas; 

2) jāiesniedz lēmumā noteiktā 
vienošanās pašvaldībā.

• Piekrist, ka zemi d/s “Vasara 90”, 
Viršos, ar kadastra apzīmējumu 8080 006 
0006, 0,0600 ha platībā (adrese:  
“Vasara 90”, Virši, Olaines pag., Olaines 
nov.) ar zemes lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve – 
iegūst īpašumā Uzbekistānas  
pilsonis E. A. 

• Piekrist atsavināt nekustamā īpašuma 
Celtnieku ielā 2, Olainē, Olaines novadā, 
kadastra numurs 8009 006 2703, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
8009 006 2703 daļu 18 000 kv. m platībā 
(vairāk vai mazāk). Noteikt, ka nekustamā 
īpašuma Celtnieku ielā 2, Olainē, 
Olaines novadā, kadastra numurs 8009 
006 2703, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8009 006 2703 sadalīšanas 
process notiek par pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. Uzdot pašvaldības: 
1) būvvaldei uz 2023. gada februāra 

domes sēdi sagatavot un iesniegt 
lēmumu par zemes ierīcības projekta 
izstrādes nosacījumu nekustamajam 
īpašumam Celtnieku ielā 2, Olainē, 

Olaines novadā, kadastra numurs 
8009 006 2703, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8009 006 
2703 sadalīšanai, izveidojot jaunu 
pastāvīgu nekustamo īpašumu 
(reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā un 
zemesgrāmatā), ievērojot lēmumā 
noteikto; 

2) Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
apmaksāt no pašvaldības 2023. gada 
budžetā paredzētajiem līdzekļiem 
zemes ierīcības, mērniecības, 
zemesgrāmatas un VZD (aktualizācijas) 
izdevumus.

• Izbeigt 2011. gada 30. jūnijā noslēgto 
lauku apvidus zemes nomas līgumu 
Nr. 357 par zemesgabala 0,0714 ha 
platībā d/s “Tulpe” Nr. 103 ar kadastra 
apzīmējumu 8080 015 0333 iznomāšanu 
G. K. sakarā ar zemes nomnieka nāvi ar 
2022. gada 18. decembri.

• Izbeigt L. R. P. zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības uz nekustamā 
īpašuma d/s “VEF-Baloži” Nr. 59, 
Medemciemā, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 1350 
½ domājamo daļu. Noteikt, ka 
nekustamā īpašuma d/s “VEF-Baloži” 
Nr. 59, Medemciemā (adrese: Mežsarga 
iela 13B, Medemciems, Olaines pag., 
Olaines nov.), zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 1350 ½ 
domājamā daļa (kopplatība – 0,0480 ha) 
piekrīt Olaines novada pašvaldībai un 
ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Olaines 
novada pašvaldības vārda (zemes 
kadastrālā kopvērtība – 3072 eiro, ½ 
domājamās daļas kadastrālā vērtība – 
1536 eiro). Uzdot: 
1) Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

lēmumā noteiktās zemes vienības 
 ½ domājamo daļu iekļaut pašvaldības 

uzskaitē (bilancē) ar ½ domājamās 
daļas kadastrālo vērtību; 

2) Īpašuma un juridiskajai nodaļai: 
nodrošināt lēmumā noteiktās 
zemes vienības datu aktualizāciju 
Valsts zemes dienesta Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā (pašvaldības ierosinājuma 
iesniegšana); informēt nekustamā 
īpašuma d/s “VEF-Baloži” Nr. 59, 
Medemciemā, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, īpašnieci S. S. par 
pienākumu noslēgt zemes nomas 
līgumu par pašvaldības zemes 
īpašuma nomu; ierakstīt pašvaldības 
īpašuma tiesības Rīgas rajona tiesas 
Zemesgrāmatu nodaļas Olaines 
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā.

• Atļaut apvienot nekustamos 
īpašumus “Lejas Nr. 529” (kadastra 
Nr. 8080 022 0105) un “Lejas Nr. 530” 
(kadastra Nr. 8080 022 0106) viena 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (janvāris)

  Turpinājums no 8. lpp. 

Turpinājums 10. lpp.   
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atbilstoša trīspusēja līguma noslēgšanu 
ar V. L. S. un D. S. par lēmumā noteiktā 
pakalpojuma saņemšanu, nosakot, ka: 
1) beidzoties Covid-19 vakcinācijas 

vai pārslimošanas sertifikāta 
derīguma termiņam, V. L. S. apņemas 
nekavējoties veikt Covid-19 
revakcināciju vai vakcināciju; 

2) ja V. L. S. ir Covid-19 vakcinācijas 
kontrindikācijas, jāiesniedz ārsta izziņa 
par kontrindikāciju esamību Covid-19 
vakcinācijai.

• Uzņemt E. L. ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma saņemšanai Olaines 
novada p/a “Olaines Sociālais dienests” 
Sociālās aprūpes centrā uz pastāvīgu 
laiku. Uzdot Olaines novada p/a “Olaines 
Sociālais dienests” direktorei nodrošināt 
atbilstoša trīspusēja līguma noslēgšanu 
ar E. L. un A. L. par lēmumā noteiktā 
pakalpojuma saņemšanu, nosakot, ka: 
1) beidzoties Covid-19 vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāta derīguma 
termiņam, E. L. apņemas nekavējoties 
veikt Covid-19 revakcināciju vai 
vakcināciju; 

2) ja E. L. ir Covid-19 vakcinācijas 
kontrindikācijas, jāiesniedz ārsta izziņa 
par kontrindikāciju esamību Covid-19 
vakcinācijai.

• Piekrist, ka zemi d/s “Vīksnas” 
Nr. 1661, Jāņupē, kadastra apzīmējums 
8080 021 0492, 0,0600 ha platībā ar 
zemes lietošanas mērķi – kods 0601 
(individuālo dzīvojamo māju 
apbūve) – iegūst īpašumā Krievijas 
Federācijas pilsonis A. O. Informēt A. O. 
par pienākumu pieteikties dārzkopības 
kooperatīvajā sabiedrībā “Vīksnas” (pie 
valdes) kā jaunajam nekustamā īpašuma 
īpašniekam. 

• Piekrist, ka SIA “Demontāža” iegūst 
īpašumā zemi “Dardedzes” Olaines 
pagastā, Olaines novadā, kadastra 
apzīmējums 8080 003 0569, 48,4400 ha 
platībā ar zemes lietošanas mērķi – 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

Saeima 9. februārī galīgajā lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos 
grozījumus energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma 

pasākumu likumā, kas noteic valsts atbalstu arī tām mājsaimniecībām, kas 
apkurei izmanto sašķidrināto naftas gāzi (propānu-butānu) vai dīzeļdegvielu.

Sašķidrinātās naftas gāzes izmaksu pieaugumu kompensēs 50 procentu 
apmērā, ja izmaksas pārsniedz 0,91 eiro par kilogramu, bet ne vairāk 

kā 1,29 eiro par kilogramu. Uz vienu mājsaimniecību noteikts patēriņa 
slieksnis – viena tonna sašķidrinātās gāzes.

Dīzeļdegvielas izmaksu pieaugumu kompensēs 50 procentu apmērā, 
ja izmaksas pārsniedz 0,69 eiro par litru, bet ne vairāk kā 2,01 eiro par 

litru. Vienai mājsaimniecībai izmaksu pieaugumu kompensēs četru 
tūkstošu litru apmērā.

Valsts sniegto atbalstu neapliks ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, savukārt 
kompensācijas maksā paredzēts iekļaut arī pievienotās vērtības nodokli.

Lai pieteiktos atbalstam, iedzīvotājiem, kuri apkurei iegādājas dīzeļdegvielu 
vai sašķidrināto naftas gāzi, ar maksājumu attaisnojošiem dokumentiem 

jāvēršas pašvaldībā. Mājsaimniecības atbalstam var pieteikties no 
15. februāra, un to var saņemt par gāzi un dīzeļdegvielu, kas apkures 

vajadzībām iegādāta laika posmā no pagājušā gada 
1. maija līdz šī gada 30. aprīlim.

Iepriekš Saeima jau noteica pasākumus, lai iedzīvotājiem segtu daļu no 
energoresursu cenu pieauguma par centrālo apkuri, apkurē izmantoto 

elektrību, dabasgāzi, koksnes granulām, briketēm, malku.

un atsavināmajai zemes vienības 
īpašniecei dibināt ceļa servitūta teritoriju 
piekļūšanas nodrošināšanai lēmumā 
izveidotajām zemes vienībām ar 
nekustamā īpašuma, kadastra 
Nr. 8080 011 0152, īpašnieku atbilstoši 
Civillikuma 1231. pantam – ar līgumu, 
reģistrējot to zemesgrāmatā.

• Atcelt detālplānojumu 
nekustamajam īpašumam “Akači” 
(kadastra Nr. 8080 003 0518) un izdot 
saistošos noteikumus Nr. SN2/2023 
“Par Olaines novada domes 
2009. gada 30. septembra sēdes lēmumā 
apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 63 
“Par detālplānojuma apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam “Akači” 
(kad. Nr. 8080 003 0518)” pielikuma 
Nr. 53 atcelšanu”.

• Atcelt detālplānojumu 
nekustamajam īpašumam “Laines” 
(kadastra Nr. 8080 003 0516) un izdot 
saistošos noteikumus Nr. SN3/2023 
“Par Olaines novada domes 2009. gada  
30. septembra sēdes lēmumā 
apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 85 
“Par detālplānojuma apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam “Laines” (kad. 
Nr. 8080 003 0516)” pielikuma Nr. 75 
atcelšanu”.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas 
meža fonds” (kadastra Nr. 8080 002 
2105) zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumiem 8080 006 0568, 
8080 006 0569, 8080 006 0574, 
8080 001 0416, 8080 001 0417, 
8080 002 2110 un 8080 002 2109 
sadalei. Īstenot zemes ierīcības 
projektu četru gadu laikā, projektētās 
zemes vienības: kadastrāli uzmērot; 
reģistrējot Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā; 
ierakstot zemesgrāmatā kā patstāvīgus 
nekustamos īpašumus. Veicot kadastrālo 
uzmērīšanu, zemes vienības platības, 
apgrūtinājumi un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu platības var tikt 
precizētas. 
Uzdot Olaines novada pašvaldības: 
1) izpilddirektoram organizēt cenu 

aptauju zemes ierīcības projekta 
izstrādes veikšanai atbilstoši Ministru 
kabineta 2011. gada 27. decembra 
noteikumiem Nr. 1019 “Zemes 
kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”; 

2) Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
nodrošināt noteikto darbību 
izpildes, reģistrācijas un valsts un 
zemesgrāmatas nodevu apmaksu; 

3) Attīstības nodaļas ceļu inženierim 
Andim Šarkovskim veikt 21.03.2022. 

līguma “Nekustamā īpašuma maiņas 
priekšlīgums Nr. SRM-22-085-lī” 
koordinēšanu un izpildi. 

Lēmuma pilna versija pieejama 
www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – 
“Domes sēde” – “2023. gada domes 
sēdes”.

• Noslēgt dzīvojamās telpas 
Rīgas ielā 8-X, Olainē, kopējā platība 
28,55 kv. m, dzīvojamā platība 
18,20 kv. m, īres līgumu ar L. B. uz 
pieciem gadiem (līdz 2027. gada 
31. decembrim). Uzdot L. B. un AS 
“Olaines ūdens un siltums” viena mēneša 
laikā noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā 
8-X, Olainē, īres līgumu, iekļaujot līgumā:
1) īrnieka ģimenes locekļus – meitu O. S. 

un dēlu D. B.; 
2) īrnieka līgumisko pienākumu segt 

uz dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmuma pamata 
noteiktos izdevumus, kas nodrošina 
dzīvojamās mājas uzlabošanu un 
attīstīšanu – kopīpašumā esošo 
dzīvojamās mājas elementu, iekārtu 
vai komunikāciju nomaiņu, kuras 
rezultātā samazinās mājas uzturēšanas 
izmaksas –, kā arī citus izdevumus, 
kuru rezultātā samazinās izdevumi par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa 
lietošanu; 

3) īrnieka pienākumu ievērot dzīvojamo 
telpu īres līguma noteikumus un 
savlaicīgi veikt ikmēneša īres un 
komunālo pakalpojumu maksājumus.

• Nodot īres lietošanā M. Ž. dzīvojamās 
telpas (istabas ½ d. d.) Zemgales 
ielā 31-Y, Olainē, uz laiku līdz diviem 
gadiem. Uzdot SIA “Zemgales 29” 
noslēgt dzīvojamās telpas Zemgales ielā 
31-Y, Olainē, īres līgumu ar M. Ž., ņemot 
vērā lēmumā noteikto. Uzdot M. Ž. 
deklarēt savu dzīvesvietu Zemgales 
ielā 31-Y, Olainē.

• Ierādīt vietu V. K. sociālajā istabā 
Zemgales ielā 31-X, Olainē, uz sešiem 
mēnešiem. Uzdot SIA “Zemgales 29” 
noslēgt sociālās istabas Zemgales 
ielā 31-X, Olainē, īres līgumu ar V. K. 
uz sešiem mēnešiem. Uzdot Olaines 
novada p/a “Olaines Sociālais dienests” 
apmaksāt sešus mēnešus 100% apmērā 
īres maksu un 50% apmērā par siltumu 
V. K. par sociālās istabas Zemgales 
ielā 31-X, Olainē, lietošanu no sociālās 
palīdzības pabalstiem paredzētajiem 
līdzekļiem.

• Uzņemt V. L. S. ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma saņemšanai Olaines 
novada p/a “Olaines Sociālais dienests” 
Sociālās aprūpes centrā uz pastāvīgu 
laiku. Uzdot Olaines novada p/a “Olaines 
Sociālais dienests” direktorei nodrošināt 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (janvāris)

  Turpinājums no 9. lpp. 

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

Valsts atbalsts pieejams arī 
mājsaimniecībām ar sašķidrinātās  

naftas gāzes un dīzeļdegvielas apkuri
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Aktuāli

• Februāra sākumā klimata un 
enerģētikas ministrs Raimonds Čudars 
aizvadīja vizīti Olaines industriālajā 
parkā, lai iepazītos ar tā uzņēmumiem 
un diskutētu par energoefektivitātes 
jautājumiem. Industrijas pielāgošana 
klimata un ilgtspējas mērķiem ir tuvāko 
gadu uzdevums. Sarunās piedalījās arī 
Olaines novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Andris Bergs un pārrunāja 
pašvaldībai aktuālos jautājumus.

• Prezentēti gaisa kvalitātes Olaines 
pilsētā un tās apkārtnē monitoringa 
rezultāti. Prezentācijas ieraksts ir 
pieejams “Facebook” kontā un 
www.olaine.lv.

• Olaines novada pašvaldība sadarbībā 
ar biedrību “Jāņupes iedzīvotāji” ir 
iesniegusi LEADER 15. kārtā projekta 
pieteikumu “Jāņupes karjera teritorijas 
labiekārtošana”. Projektā paredzēts 
labiekārtot Jāņupes karjeru un pastaigas 
taku. 

• Uzsākti projektēšanas darbi Meža 
ielā 2, Jaunolainē, – tiks izstrādāts 
siltināšanas projekts visai ēkai, kā 
arī piebūves projekts Jaunolaines 
sākumskolai, tāpat paredzēts esošo 
skolas telpu remonts.

• 15. februārī pašvaldības pārstāvji 
tikās ar Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) pārstāvjiem un RTU Olaines 
Tehnoloģiju koledžas direktori Daci 
Vilkenu, lai pārrunātu RTU Olaines 
Tehnoloģiju koledžas laboratorijas 
korpusa pārņemšanu un turpmāko 
sadarbību. Pašvaldība ir iecerējusi ēkā 
(koledžas laboratorijas korpusā) izveidot 
mācību telpas Olaines 1. vidusskolas  
1.–3. klašu skolēniem. 

• Olaines novada pašvaldība ir 
pieteikusi dalību Lielajā talkā, kas šogad 
norisināsies 22. aprīlī. Aktīvi gatavojoties 
Lielajai talkai, AS “Latvijas Valsts meži” kā 
talkas sadarbības partnere jau sagādājusi 
talkas maisus. Pavisam drīz – februāra 
beigās un marta sākumā – tie tiks 
piegādāti Latvijas pašvaldībām, kuras 
šogad pieteikušās Lielajai talkai.
Līdz talkai gan esi modrs! 
Sāc talkot “ar acīm”. Ja ieraugi kādu 
piesārņotu vietu, atzīmē to piesārņoto 
vietu kartē Lielās talkas tīmekļvietnē 
www.talkas.lv. Tādā veidā talkotāji 
zinās, kur sakopšana būtu visvairāk 
nepieciešama. Līdzīgi kā iepriekšējos 
gados pieteikt un reģistrēt savas talkas 
varēs sadaļā “Lielās talkas karte`23”, sākot 
no 21. marta.

• 15. februārī notika Olaines 
2. vidusskolas 1. un 2. klašu skolēnu 
vecāku sapulces, kurās pašvaldības 
pārstāvji un skolas administrācija 
informēja vecākus par iespēju viņu 
bērniem jau nākamajā mācību gadā 
pāriet no mācībām pamatizglītības 
mazākumtautību programmā uz 
pamatizglītības programmu, tādā 
veidā veicinot bērnu ātrāku adaptāciju 
mācībām latviešu valodā.

• Līdz 28. februārim (ieskaitot) 
aicinām iepazīties un izteikt viedokli 
par saistošo noteikumu projektu “Par 
atbalsta pasākumiem mājokļa vides 
pieejamības nodrošināšanai personām ar 
funkcionēšanas ierobežojumiem Olaines 
novadā”. Informācija pieejama vietnē 
www.olaine.lv.

• Notiek Olaines stadiona 
apgaismojuma rekonstrukcijas darbi. 
Plānots, ka tie tiks pabeigti martā.

• Gada sākumā tika veikti pamežu 
tīrīšanas darbi ceļā uz Olaines 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, bet 

šobrīd AS “Olaines ūdens un siltums” 
darbinieki veic bīstamo un veco koku 
zāģēšanu un aizvākšanu iedzīvotāju 
iecienītās pastaigu vietās pilsētas meža 
teritorijā.

• Uzsākti darbi Olaines pilsētas 
apstādījumos – augošo liepu vainagu 
veidošana. 
Vainagu kopšanas darbi ietver slimo, 
sauso, savijušos, aizlauzto un citādi 

bojāto zaru izgriešanu, nevēlamo 
galotnes konkurentu un nesamērīgi lielo 
sānzaru izgriešanu. Vainagu veidošanas 
darbi notiek Kūdras ielā, bet plānots tos 
turpināt Zeiferta un Zemgales ielā.

• Arī SIA “Rīgas meži” darbinieki 
novada teritorijā daļēji veikuši bīstamo 
koku zāģēšanu un aizvākšanu. Novākts 
apaugums gar meža ceļiem, grāvmalās, 
tiek izzāģēti egļu astoņzobu mizgraužu 
bojātie koki un veikta jaunaudžu 
kopšana un retināšanas darbi.

• AS “Augstsprieguma tīkls” un  
AS “Sadales tīkli” darbinieki vairākās 

vietās novadā veikuši elektrotrašu 
aizsargjoslu tīrīšanu no kokiem un krūmu 
apaugumiem. 

• VAS “Latvijas Valsts meži” veic 
jaunaudžu kopšanu un retināšanu, 
egļu astoņzobu mizgraužu bojāto koku 
savākšanu, kā arī notiek atjaunošanas 
cirsmu izstrāde. Iedzīvotājiem, kas 
pārvietojas pa VAS “Latvijas Valsts meži” 
teritorijā esošiem grants ceļiem, 
ir jārēķinās, ka ziemas atkušņa laikā 
grants ceļi ir pārmitrināti vai arī tos 
joprojām klāj apledojums, tāpēc šos 
ceļus nav iespējams kvalitatīvi greiderēt. 
Tiklīdz ceļi apžūs, sāksies greiderēšanas 
darbi. 

• Stacijas ielā (Stacijas un Skolas ielas 
krustojuma apkārtnē), Olainē, notiek 
ietves izbūves darbi. Darbu izpildes 
rezultātā šajā ceļa posmā tiks uzlabota 
satiksmes dalībnieku drošība, varēs 
arī droši nokļūt līdz gājēju pārejai pār 
dzelzceļa līniju Rīga–Jelgava, kuru 
plānots izbūvēt tuvākajā laikā (pretī 
topošajai pareizticīgo baznīcai – vietā, 
kuru jau iepriekš cilvēki izvēlējušies par 
dzelzceļa šķērsošanas vietu).

• Notiek ziemas dekoru pakāpeniska 
noņemšana, gaismas objektam  
“Olainei 55” veikts remonts, kā arī 
aktualizēts uzraksts “Olaine”. 
Lielformāta uzraksts, kas naktī tiek 
izgaismots pilsētas centrā, mūs priecēs 
arī turpmāk. Lūgums iedzīvotājiem 
fotografējoties saudzīgi un akurāti 
izturēties pret šo objektu. 
Atgādinām: ja redzat, ka tiek veikts 
vandalisms, ziņojiet pašvaldības 
policijai pa tālruni 67967196, 29198070, 
26613481.

• Olaines pilsētā nomainītas 
10 urnas suņu ekskrementiem. Šādas 
urnas ir pieejamas Olainē, Jaunolainē 
un Stūnīšos. Tos iedzīvotājus, kuri 
pagaidām kaut kādu iemeslu dēļ nesavāc 
sava mīluļa ekskrementus, aicinām 
to darīt un atgādinām, ka saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 266 
“Labturības prasības mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un 
demonstrēšanai publiskās izstādēs, 
kā arī suņa apmācībai” 9. nodaļas 
52.3. punktu apdzīvotu vietu teritorijā 
mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam 
vai turētājam ir pienākums savākt sava 
mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus. 
Protams, tajās vietās, kur tuvumā nav 
urnu suņu ekskrementiem, var 
izmantot parastās atkritumu urnas vai 
konteinerus. 

Olaines novada pašvaldības īsās ziņas
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AS “Olaines ūdens un siltums” informē

Saņem “Olaines 
Domes Vēstis” pa pastu

Ja vēlaties saņemt “Olaines Domes Vēstis” savā pastkastītē, 
tad piesakieties pakalpojuma saņemšanai. 

Pieteikuma forma pieejama www.olaine.lv.
Izdevuma numuri elektroniskā formātā atrodami www.olaine.lv. 

AS “Olaines ūdens un siltums” ir 
iesniegusi attīstības finanšu 

institūcijai “Altum” pirmos projektu 
pieteikumus jaunajā daudzdzīvokļu 
māju energoefektivitātes uzlabošanas 
programmā.
Kā vēstīts iepriekš, jaunā programma 
savu darbību sāka 2022. gada 
nogalē, jo pērn noslēdzās projektu 
pieņemšana iepriekšējā programmā, 
kurā AS “Olaines ūdens un siltums” 
ciešā sadarbībā ar aktīvajiem novada 
iedzīvotājiem un ar ievērojamu Olaines 
novada pašvaldības atbalstu veiksmīgi 
izmantoja Eiropas Savienības (ES) 
piešķirto finansējumu, lai novadā 
paaugstinātu 38 daudzdzīvokļu 
māju energoefektivitāti. Būvniecības 
darbi pie iepriekšējā atbalsta periodā 
iesāktajiem projektiem noslēgsies līdz 
augustam.
Jaunā atbalsta programma tiek 
finansēta no ES Atveseļošanās fonda, 
un pieejamais  programmas 

finansējums ir 57,2 miljoni eiro. 
Finansējums paredzēts aptuveni 
170 daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes uzlabošanai. 
Programma paredz segt līdz pat 
49% no kopējām energoefektivitātes 
projekta attiecināmajām izmaksām 
bez pievienotās vērtības nodokļa. 
Finansējumu projekta īstenošanai var 
iegūt, piesakoties bankas aizdevumam 
vai bankas atteikuma gadījumā “Altum” 
aizdevumam.
AS “Olaines ūdens un siltums” aicina 
Olaines novada daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājus pieteikt savus īpašumus 
pie apsaimniekotāja, lai varētu 
pieteikties atbalsta rezervēšanai. Vai 
māja atbilst programmas noteikumiem, 
iespējams noskaidrot, veicot mājas 
energoauditu, kā arī pēc energoaudita 
veikšanas ir jāsagatavo tehniskā 
dokumentācija. Pēc šo soļu veikšanas ir 
jāsasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, 
kurā jāvienojas par energoefektivitātes 

projekta sagatavošanas uzsākšanu un 
vēlāk arī realizāciju (nepieciešami vismaz 
50% + viena balss vai 100%, ja māja nav 
sadalīta dzīvokļu īpašumos).
Mājas, kas balsojušas par energoaudita 
un tehniskās dokumentācijas 
sagatavošanu vēl iepriekšējās 
programmas darbības laikā, saskaņojot 
ar AS “Olaines ūdens un siltums”, var 
turpināt pieteikumu sagatavošanu 
atbalsta saņemšanai arī jaunajā 
programmā.
Daudzdzīvokļu māju īpašnieku un 
iedzīvotāju ērtībām, kuri vēlas uzlabot 
ēkas energoefektivitāti, “Altum” ir 
izveidota 12 soļu karte kapitāla atlaides 
saņemšanai. Ar to var iepazīties vietnē 
www.altum.lv.

Lai veicinātu Olaines novada iedzīvotāju 
aktivitāti viņu īpašumu (daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju) sakārtošanā ar 
energoefektivitātes projektu īstenošanas 
palīdzību, Olaines novada pašvaldība 

no savas puses apņēmusies iedzīvotājus 
atbalstīt un paredzējusi finanšu līdzekļus 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju:
• energoaudita veikšanai,
• tehniskā projekta izstrādei,
• renovācijas projekta pieteikuma 

sagatavošanai ES finansējuma 
saņemšanai un bankas maksājumu 
procentu segšanai,

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

Jaunajā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 
uzlabošanas programmā iesniegti pirmie projektu pieteikumi

Par lielgabarīta atkritumu 
nodošanu

Jaunolaines iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus 
varēs izmest 11. un 25. martā, savukārt Stūnīšos nodot 

lielgabarīta atkritumus varēs 25. martā.

Lai veiksmīgi organizētu lielgabarīta atkritumu savākšanu Jaunolainē, 
iedzīvotāji divas reizes mēnesī lielgabarīta atkritumus var nodot pie sadzīves 

atkritumu laukumiem: Meža ielā (pie sporta nama) plkst. 9.00–12.00 un 
Pionieru ielā plkst. 13.00–15.00. Stūnīšos tiek piedāvāta iespēja nodot 

lielgabarīta atkritumus pie Gaismas ielas 6 sadzīves atkritumu laukuma katra 
mēneša ceturtajā sestdienā plkst. 15.00–16.30.

Jāņem vērā, ka speciālajos konteineros atļauts izmest mēbeles, matračus, 
lielākus sadzīves priekšmetus, taču aizliegts – riepas, sadzīves tehniku, svinu 
saturošus priekšmetus (akumulatori, baterijas), medikamentus, celtniecības 

un ražošanas atkritumus.

Plānotā kārtība paredz, ka lielgabarīta atkritumi uz konteineru jānogādā 
norādītā grafika konkrētos laikos, bet ir aizliegts tos atstāt iepriekš pie 

sadzīves atkritumu laukumiem.

Kaķi pagrabā rada siltuma zudumus 
un antisanitārus apstākļus 

koplietošanas telpās

Joprojām dažās daudzdzīvokļu  
mājās saglabājusies problēma, kas 

citur jau sen izskausta un aizmirsta, –  
kaķi. Pareizāk sakot, problēma nav 
kaķi, bet cilvēki, kas, vēloties būt 
dzīvniekiem draudzīgi, izturas nevērīgi 
un bezatbildīgi pret namu kopīpašumu, 
nodarot kaitējumu un materiālo 
zaudējumu visiem mājas iedzīvotājiem. 
Visbiežāk praksē ir viens cilvēks, kas 
ignorē noteikumus, un par to maksā visi.

Kaķi ne tikai rada antisanitārus 
apstākļus, bet arī, asinot nagus, noplēš 
siltumizolāciju no komunikāciju 
caurulēm, kas palielina mājas kopējo 
siltumenerģijas zudumu. Bezsaimnieka 
kaķi ir arī iemesls nepatīkamām 
smakām koplietošanas telpās un veicina 
blusu ieviešanos un pārvietošanos. 
Arī par dezinfekcijas pasākumiem 
daudzdzīvokļu mājā maksā visi dzīvokļu 
īpašnieki.
AS “Olaines ūdens un siltums” aicina 
iedzīvotājus būt atbildīgiem pret 
īpašumu, cienīt kaimiņus, izrunāties vai 
aizrādīt, ja ir zināmi cilvēki, kas mēģina 
bojāt kopīpašumu (piemēram, atlaužot 
pagraba logus vai tml.). Ja sarunas ar 
šādiem cilvēkiem paliek bez rezultātiem, 
tad par pārkāpumu jāinformē (vēlams, 

rakstveidā) pašvaldības policija 
(saistošie noteikumi Nr. 3/2020) un 
apsaimniekotāja “Olaines ūdens un 
siltums” namu pārziņi.

Olaines novada iedzīvotājiem ir 
jāievēro saistošie noteikumi Nr. 17 
“Olaines novada teritorijas un tajā 
esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas 
noteikumi”. Jāatceras, ka pagrabtelpas, 
bēniņi, terases, koridori un citas telpas 
ēkās ir koplietošanas telpas, kas visiem 
dzīvokļu īpašniekiem pieder kopīgi un 
par kurām viņiem jārūpējas kopīgiem 
spēkiem (Dzīvokļa īpašuma likuma 
10. panta pirmās daļas 6. punkts – 
“saudzīgi izturēties pret kopīpašumā 
esošo daļu, ievērot tās lietošanas 
noteikumus, kā arī normatīvajos aktos 
noteiktās sanitārās, ugunsdrošības un 
citas prasības, lai neradītu aizskārumu 
citu cilvēku drošībai un veselībai, 
apkārtējās vides kvalitātei, un raudzīties, 
lai šos noteikumus un prasības ievērotu 
personas, kas iemitinātas viņa dzīvokļa 
īpašumā”). Savukārt Olaines novada 
domes saistošie noteikumi Nr. 14 
“Dzīvnieku turēšanas un nodevas par 
dzīvnieku turēšanu samaksas noteikumi 
Olaines novadā” ir saistoši visiem novada 
dzīvnieku turētājiem. 
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Aktuāli, praktiska informācija

AS “Olaines ūdens un siltums”  
2023. gada 11. janvārī parakstījusi 

līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības 
fonda projekta “Fosilā kurināmā 
aizstāšana Olainē” (Nr. 4.3.1.0/22/A/036) 
īstenošanu.

Projekta realizācijas mērķis ir veicināt 
vietējo atjaunojamo energoresursu 
(AER) izmantošanu centralizētajā 
siltumapgādē, aizstājot fosilos 
energoresursus, tādā veidā nodrošinot 
nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas 
piegādi esošajiem patērētājiem, kā 
arī nodrošināt siltumenerģijas tarifa 
prognozējamību un stabilitāti ilgtermiņā.
Projekta ietvaros paredzēts Olaines 
pilsētā centralizētās siltumapgādes 
sistēmā uzstādīt un pieslēgt ar 
koksnes šķeldu kurināmu ūdens 
sildkatlu (8 MW jauda) un dūmgāzu 
kondensatoru (2 MW), veicot visas 
nepieciešamās saistītās darbības, 
kā arī biomasas padeves sistēmu, 

elektrostatisko filtru un citas 
nepieciešamās palīgiekārtas.
Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus 
ieguvumus:
• centralizētajā siltumapgādes avotā tiks 

aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar 
AER;

• samazināsies siltumavota CO2 emisijas;
• būs uzstādīta moderna siltumenerģiju 

ražojoša vienība (8 MW nominālā 
jauda) ar dūmgāzu kondensatoru  
(2 MW);

• tiks optimizētas uzņēmuma izmaksas, 
tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma 
darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu 
siltuma tarifa kāpumu;

• paaugstināsies siltumapgādes drošība.

Projekta kopējās izmaksas (neskaitot 
PVN) ir  8 391 750 eiro, no kuriem 
3 272 700 eiro ir Kohēzijas fonda 
finansējums, bet 5 119 050 eiro ir privātās 
izmaksas. Projektu plānots īstenot 
11 mēnešu laikā no līguma ar CFLA 
noslēgšanas. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi AS “Olaines siltums 
un ūdens” iesniegto siltumenerģijas tarifu, kas stāsies spēkā 2023. gada 

8. martā. Jaunais siltumenerģijas tarifs būs par 35,1% zemāks jeb 125,61 eiro par 
megavatstundu (MWh), salīdzinot ar tarifu, kas ir spēkā no šā gada 23. janvāra, – 

193,41 eiro/MWh. Maksa par siltumenerģiju iedzīvotājiem pēc valsts kompensācijas 
piemērošanas no 8. marta būs 96,80 eiro/MWh.

15. maijā plkst. 13.00 Jaunolaines mehāniskajās darbnīcās notiks 
traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskā apskate. Vadītājam 
līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas 
apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Samaksa par apskati tiek 

veikta pie inspektora ar bezskaidras naudas maksājumu – bankas karti, 
internetbankas maksājumu vai rēķinu. 

Neskaidrību gadījumā vai pirms pakalpojuma saņemšanas skatīt tīmekļa 
vietni www.vtua.gov.lv vai jautāt tuvākajā Valsts tehniskās uzraudzības 

aģentūras birojā. Uzziņām tālruņi 29387160, 26603850, 26486660, 
25639696 vai www.vtua.gov.lv.

Noslēgts līgums par vietējo atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu 
centralizētajā siltumapgādē

8. martā apkures tarifs 
Olainē un Pārolainē 

samazināsies par 35,1%

Traktortehnikas un tās piekabju 
valsts tehniskā apskate Jaunolainē

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais 
tarifs

(bez PVN),
eiro/MWh

Noteiktais 
tarifs

(bez PVN), 
eiro/MWh

Noteiktā tarifa 
palielinājums/
samazinājums

(%)

Siltumenerģijas ražošana 162,00 103,06 -36,4%

Siltumenerģijas pārvade un sadale 30,50 21,64 -29,0%

Siltumenerģijas tirdzniecība 0,24 0,24 0%

Dabasgāzes akcīzes nodokļa 
komponente 0,67 0,67 0%

Siltumenerģijas gala tarifs 193,41 125,61 -35,1%

Pašvaldības mobilā lietotne

“Olaines novads”
Mobilo lietotni bez maksas var lejupielādēt 
“App Store” (“iOS” ierīcēm) un “Google Play” 
(“Android” ierīcēm).
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Saskaņā ar Olaines novada domes 
saistošajiem noteikumiem Nr. 

SN1/2018 “Olaines novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 
funkcijas īstenošanas kārtība” pašvaldība 
līdzfinansē privātās pirmsskolas izglītības 
iestādes apmeklējumu vai licencētas 
aukles pakalpojumu. 

Lai atbalstītu vecākus, pašvaldība 
palielina līdzfinansējuma apmēru. 
2023. gadā ir noteikts šāds 
līdzfinansējuma apmērs:
• līdzfinansējums privātās pirmsskolas 

izglītības iestādes apmeklējumam 
vienam bērnam vecumā no pusotra 
gada līdz četriem gadiem ir 373,92 eiro 
mēnesī (līdz šim – 328,71 eiro);

• līdzfinansējums privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes apmeklējumam 
vienam obligātās sagatavošanas 
vecuma bērnam ir 276,55 eiro mēnesī 
(līdz šim – 232,34 eiro);

• līdzfinansējums licencētas aukles 
pakalpojumam (bērns vecumā no 
pusotra gada līdz četriem gadiem) ir 
281,47 eiro mēnesī (līdz šim – 

 246,56 eiro).

Lai saņemtu līdzfinansējumu, bērnam 
un vismaz vienam no vecākiem jābūt 
deklarētiem Olaines novadā.

Aicinām iepazīties (grafikā), kā ir 
mainījies pašvaldības līdzfinansējuma 
apmērs kopš 2018. gada. 

Palielināts līdzfinansējums 
privātā bērnudārza 

apmeklējumam un aukles 
pakalpojumam

Olaines novada pašvaldība izstrādā 
Olaines novada izglītības attīstības 

stratēģiju 2023.–2028. gadam 
(turpmāk – Stratēģija).  Stratēģijas 
mērķis ir izvērtēt esošo situāciju, 
izglītības nozares, pakalpojumu un 
katras izglītības iestādes stiprās puses un 
attīstības potenciālu un noteikt Olaines 
novada būtiskākos izaicinājumus, 
attīstības tendences un nepieciešamās 
rīcības izglītības nozarē. Stratēģijas 
uzdevums ir sekmēt kvalitatīvu, 
daudzpusīgu, iedzīvotāju vajadzībām 
un aktuālajām tendencēm atbilstošu 
izglītības pakalpojumu nodrošinājumu 
un pieejamību Olaines novadā.

Aicinām visus interesentus 2023. gada  
13. martā plkst. 18.00 Olaines 
Kultūras namā Zeiferta ielā 11, Olainē, 
piedalīties Stratēģijas sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmē.

No 2023. gada 22. februāra līdz 
13. martam var iepazīties ar Stratēģiju 
elektroniskajā versijā  un iesniegt 
priekšlikumus:
• pa pastu (pasta zīmogs līdz 2023. gada 

13. martam), adresējot Olaines novada 
pašvaldībai, Zemgales iela 33, Olaine, 
Olaines novads, LV-2114;

• elektroniski parakstītu iesniegumu 
nosūtot uz e-pasta adresi 

 pasts@olaine.lv;
• klātienē – Olaines novada Valsts 

un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Zemgales iela 33, 
Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Papildu informāciju par Stratēģiju 
iespējams iegūt, sazinoties ar Olaines 
novada pašvaldības Izglītības un kultūras 
nodaļas vadītāju Andri Jokstu 
(tālrunis 67146038, e-pasta adrese
andris.joksts@olaine.lv). 

Par Olaines novada izglītības 
attīstības stratēģijas 
2023.–2028. gadam  

sabiedrisko apspriešanu

Aicinām topošo pirmklasnieku 
vecākus iepazīties ar bērnu 

reģistrācijas kārtību uzņemšanai  
1. klasē, kas ir noteikta noteikumos  
Nr. NOT3/2022 “Par bērnu reģistrācijas 
kārtību 1. klasē Olaines novada 
pašvaldības izglītības iestādēs”. 
Iesniegumu pieņemšana izglītības 
iestādēs norisināsies no 2023. gada 
1. februāra līdz 10. marta plkst. 16.00. 

Iesniegumu varēs iesniegt elektroniski 
vai personīgi, iesniedzot konkrētajā 
izglītības iestādē. 
Ja topošo pirmklasnieku vecākiem rodas 
jautājumi, lūdzam sazināties ar Olaines 
novada pašvaldības Izglītības un kultūras 
nodaļas vadītāju Andri Jokstu, tālrunis 
29411336, e-pasta adrese 
andris.joksts@olaine.lv. Ar noteikumiem 
var iepazīties www.olaine.lv.

Gaidām pirmklasniekus Olaines 
novada izglītības iestādēs:
• Olaines 1. vidusskolā (adrese: 

Zeiferta iela 4, Olaine), trīs 1. klases ar 
maksimālo izglītojamo skaitu 90;

• Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā 
“Olaines sākumskola” (adrese: Meža 
iela 2, Jaunolaine), trīs 1. klases ar 
maksimālo izglītojamo skaitu 57;

• Olaines 2. vidusskolā (adrese: Skolas 

iela 1, Olaine), no trim līdz četrām 
1. klasēm ar maksimālo izglītojamo 
skaitu vienā klasē 27.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar 
2022. gada 29. septembra grozījumiem 
Izglītības likumā no 2023./2024. mācību 
gada 1. septembra visā valstī mācības 
1. klasē notiks tikai valsts valodā, tajā 
skaitā Olaines 2. vidusskolā. 

Turpinās reģistrācija bērnu uzņemšanai 1. klasē

Izglītība

Līdzfinansējuma apmērs (eiro) vienam bērnam mēnesī

2023. gads
276,55

373,92
281,47

232,34
328,71

246,56

170,96
232,44

185,82

100 150 200 250 300 350 400500

2022. gads

2018. gads

Līdzfinansējums privātās PII apmeklējumam obligātās 
sagatavošanas vecuma bērniem

Līdzfinansējums privātās PII apmeklējumam bērniem 
vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem

Līdzfinansējums licencētās aukles pakalpojumam
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Lai nodrošinātu ilgstošu vakanču 
aizpildījumu un samazinātu 

speciālistu trūkumu pašvaldības 
iestādēs, īpaši izglītības iestādēs, 
pašvaldība paredz kvalificētu speciālistu 
piesaisti, izmaksājot stipendijas 
studējošajiem, kuri, pabeidzot mācības, 
apņemas strādāt noteiktajā iestādē.
Saskaņā ar noteikumu Nr. NOT4/2022 

“Kārtība, kādā piešķir stipendijas 
studējošiem” 3. punktu Olaines novada 
dome līdz ar kārtējā gada budžeta 
apstiprināšanu ar atsevišķu lēmumu 
nosaka stipendiju piešķiršanai konkrētajā 
gadā atbalstāmās studiju specialitātes.

Šogad pieņemts lēmums apstiprināt 
šādā prioritārajā secībā atbalstāmās 
studiju specialitātes un maksimālo 
stipendiātu skaitu katrā specialitātē:
1. logopēds/audiologopēds – 
 divi stipendiāti;
2. matemātikas skolotājs – 
 divi stipendiāti;
3. otrās svešvalodas (spāņu, franču,  

vācu) – divi stipendiāti;
4. psihologs – divi stipendiāti;
5. ģeogrāfijas/dabaszinību skolotājs – 

viens stipendiāts;
6. fizikas skolotājs – viens stipendiāts;
7. mūzikas skolotājs – viens stipendiāts.

Kopumā 2023. gadā paredzēts 
finansējums trīs stipendiātiem. Konkurss 
atbalstāmo studiju specialitāšu 
stipendiātiem tiks izsludināts šā gada 
1. jūlijā. Aicinām interesentus sekot līdzi 
informācijai. Noteikumi Nr. NOT4/2022 
“Kārtība, kādā piešķir stipendijas 
studējošiem” pieejami vietnē 
www.olaine.lv. Jautājumu gadījumā 
vērsties pie Olaines novada pašvaldības 
Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja 
Andra Joksta, tālrunis 29411336, e-pasta 
adrese andris.joksts@olaine.lv. 

Studē, saņem pašvaldības stipendiju 
un nāc strādāt uz Olaines novada 
pašvaldības izglītības iestādi!

Ar saukli “Tava komanda startam” 
Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūras (LIAA) Jūrmalas Biznesa 
inkubators izziņo 2023. gada pavasara 
uzņemšanu pirmsinkubācijas 
programmā. No 1. līdz 20. martam sešu 
mēnešu mācību programmā kopumā 
tiks uzņemti 250 biznesa ideju 
autori. No 2017. gada līdz šim brīdim šo 
programmu apguvuši jau 2986 biznesa 
ideju autori.
“Uzdrošināšanās sākt uzņēmējdarbību 
prasa pārvarēt aizspriedumus un 
potenciālos riskus, nebaidīties no 
neizdošanās un mērķtiecīgi virzīties uz 
jaunu panākumu sasniegšanu. Dalība 
biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas 
programmā ir ne tikai pirmais 
nopietnais atspēriena punkts 
topošajiem uzņēmējiem, bet arī ir viens 
no inovatīvas un uz produktivitātes 
kāpināšanu orientētas uzņēmējdarbības 
ekosistēmas elementiem Latvijā, 

kas spēs nodrošināt iedzīvotājiem 
nepieciešamās darbavietas visā valstī, 
stabilu labklājību un drošību par nākotni. 
Tāpēc nenovērtējami svarīga ir valsts 
palīdzība jaunas uzņēmējdarbības 
sākšanai un attīstīšanai,” norāda 
ekonomikas ministre Ilze Indriksone.
Pirmsinkubācijas programma ir 
piemērota biznesa ideju autoriem, kam 
vēl nav sava uzņēmuma, kā arī jaunajiem 
uzņēmējiem pašā uzņēmējdarbības 
sākumā, kad produkts vēl nav pieejams 
plašam klientu lokam. Programma ilgst 
sešus mēnešus, un tās laikā dalībnieki 
piedalās mācībās, apgūstot svarīgākās 
uzņēmējdarbības prasmes, apmeklē 
uzņēmēju pieredzes stāstu sesijas 
un individuālās konsultācijās saņem 
mentoru atbalstu jau detalizēta rīcības 
plāna izstrādei biznesa idejas attīstīšanai.
Dalība programmā nodrošina arī pieeju 
ar biroja tehniku aprīkotām darba telpām 
jeb kopstrādei jebkurā no divpadsmit 

LIAA biznesa inkubatoriem un deviņām 
atbalsta vienībām, kā arī iespēju 
pievienoties lielākajai jauno uzņēmēju 
kopienai Latvijā. 
“Programmas ietvaros dalībnieki strādā 
pie savas biznesa idejas validācijas un 
sava minimālās dzīvotspējas produkta 
vai pakalpojuma izstrādes. Lekcijās, 
praktiskās nodarbībās un uzņēmēju 
pieredzes stāstu sesijās dalībnieki gūst 
papildu zināšanas par svarīgākajiem 
uzņēmējdarbības veikšanas aspektiem 
un kā pārliecināties par savas biznesa 
idejas dzīvotspēju,” par līdzšinējo 
dalībnieku pieredzi stāsta LIAA Jūrmalas 
Biznesa inkubatora pirmsinkubācijas 
programmas vadītājs Uldis Siliņš.
Pieteikties pirmsinkubācijas programmai 
varēs no 1. līdz 20. martam, iesniedzot 
pieteikumu vienotajā valsts platformā 
biznesa attīstībai www.business.gov.lv. 
Visi interesenti, kas vēlas apgūt 
uzņēmējdarbības pamatus bez maksas 

un spert pirmos soļus sava biznesa 
attīstībā, tiek aicināti uz individuālajām 
konsultācijām ar pirmsinkubācijas 
programmas vadītāju Uldi Siliņu, 
lai iepazītos ar programmas norisi 
un saņemtu informatīvu atbalstu 
pieteikuma aizpildīšanai. Pieteikties uz 
konsultāciju var, rakstot uz e-pasta adresi 
jurmala@liaa.gov.lv.

LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir 
atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un 
konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi 
un attīstību. LIAA biznesa inkubatorus 
finansē Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projekta “Reģionālie biznesa 
inkubatori un radošo industriju 
inkubators” ietvaros. Plašāka informācija 
par LIAA biznesa inkubatoriem pieejama 
tīmekļvietnē www.liaa.gov.lv. 

LIAA Jūrmalas Biznesa inkubators

Jūrmalas Biznesa inkubators piesaka jaunu 
dalībnieku uzņemšanu

Noteiktas atbalstāmās studiju 
specialitātes Olaines novada 

pašvaldības stipendiju piešķiršanai

Aktuāli

Biedrība “Pierīgas partnerība” ir 
izstrādājusi nevalstisko organizāciju 

(NVO) infopunkta rīcības plānu, kura 
mērķis ir sniegt mērķtiecīgu atbalstu 
Mārupes un Olaines novada NVO. 

“Mūsu lielākā vērtība ir iedzīvotāji! 
Teritorijā ir vairāk nekā 600 nevalstisko 
organizāciju, mūsu biedru organizācijas 
apvieno gandrīz 600 cilvēkus. Rīcības 
plānā iekļautas konkrētas darbības, 
kas jāveic, lai sniegtu atbalstu aktīviem 
iedzīvotājiem, kā arī stiprinātu līdzdalību. 
Kopā varam veidot sabiedrību, kurā 
vēlamies būt!” ar sajūtām par rīcības 
plānu dalās biedrības valdes locekle 
Alīna Lukjanceva. 
Viens no “Pierīgas partnerības” mērķiem 
ir veicināt pilsonisko līdzdalību, 
kā ietvaros nepieciešams spēcināt 
NVO. Rīcības plāna izstrādes laikā 
tika apzinātas 22 biedrorganizāciju 
vajadzības. Tika izvērtētas rīkotās 
aktivitātes, par vērtīgākajām atzīti 
pieredzes braucieni, iedzīvotāju forumi, 
apmācības un NVO datubāze. Papildus 
tika organizētas tematiskās fokusa 
grupas (tematiskie virzieni: apkaimes, 
kopienas; izglītība, jaunieši, sports un 
kultūra; vides jautājumi), kā arī sniegti 
ieteikumi komunikācijai ar biedriem un 
sabiedrību. 
“Līdzdalībai ir jābūt jēgpilnai, balstītai uz 
reālām vajadzībām. Rīcības plāns atbild 

uz dažādajām vajadzībām un kļūs par 
atbalsta punktu sadarbībai un nākotnes 
plānu īstenošanai,” norāda rīcības 
plāna izstrādātājs, biedrības “Alianse 
pārnozariskai ilgtspējīgai attīstībai” 
prezidents Āris Ādlers. 

NVO infopunkta uzdevumi: 
- NVO vajadzību apzināšana; 
- stiprināt NVO kapacitāti un  

savstarpējo sadarbību; 
- NVO interešu pārstāvniecība 

pašvaldības iestādēs; 
- sabiedrības informēšana. 
Ar izstrādāto “Pierīgas partnerības” 
rīcības plānu, NVO infopunkta 
aktivitātēm, Mārupes un Olaines 
novada NVO var iepazīties 
nvo.pierigaspartneriba.lv. Ja vēlies 
iesaistīties vai nepieciešams atbalsts, 
raksti uz e-pasta adresi
info@pierigaspartneriba.lv. 

Rīcības plāns ir izstrādāts projektā 
“Biedrības “Pierīgas partnerība” 
kapacitātes stiprināšana efektīvai 
līdzdalībai”, kas tiek īstenots Eiropas 
Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu 
instrumentu 2014.–2021. gadam Aktīvo 
iedzīvotāju fonda Latvijā programmas 
“Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta 
līgums Nr. AIF/2022/KAPAC2/126. 

Biedrība “Pierīgas partnerība” 

Izstrādāts Mārupes un Olaines novada 
nevalstisko organizāciju infopunkta 

rīcības plāns
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Pasākumi Olaines novadā martā
Olaines Kultūras centrs

Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta Piezīmes

04.03.  20.00 Marta balle ar grupu “Pipari” Olaines Kultūras nams
Ieeja – 5 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā no 
22. janvāra. Informācija pa tālr. 29143922 
darbdienās plkst. 9.00–17.00

09.03. 16.00
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 
2022./2023. gada ekspertu 
apbalvošanas pasākums

Olaines bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa 

Īpašā viešņa – grāmatu autore Ilze Skrastiņa. 
Vietu skaits ierobežots

11.03. 18.00 Ainara Mielava koncerts Jaunolaines Kultūras 
nams

Ieejas maksa – 5 eiro. Biļetes 
iepriekšpārdošanā no 27. februāra 
Jaunolaines Kultūras namā darbdienās 
plkst. 9.00–17.00. Informācija pa tālr. 29257870

17.03. 19.00
Izrāde ar Zani Daudziņu
“Sieviete kā konfekte” – brieduma 
komēdija stand-up stilā

Olaines Kultūras nams
Ieeja – 7 un 10 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā 
no 8. marta. Informācija pa tālr. 29143922 
darbdienās plkst. 9.00–17.00

20.03. 18.00 Pavasara saulgrieži. Vakarēšana ar 
folkloras kopu “Dzedzieda” Olaines Kultūras nams Ieeja brīva

24.03. 19.00 Filma “Mātes piens” Jaunolaines Kultūras 
nams

Ieejas maksa – 3 eiro. Biļetes 
iepriekšpārdošanā no 13. marta Jaunolaines 
Kultūras namā darbdienās plkst. 9.00–17.00. 
Informācija pa tālr. 29257870

26.03. 16.00 “Willa” teātra izrāde bērniem 
“Augusts, zupas neēdājs” 

Jaunolaines Kultūras 
nams

Ieejas maksa – 3 eiro pieaugušajiem, 
2 eiro bērniem. Biļetes iepriekšpārdošanā 
no 13. marta Jaunolaines Kultūras namā 
darbdienās plkst. 9.00–17.00. Informācija pa 
tālr. 29257870. Izrāde ieteicama no piecu 
gadu vecuma

Olaines Sporta centrs

Datums Pasākums Vieta

Otrdienās no 20.15 Olaines novada atklātais amatieru hokeja čempionāts “Olaines Sporta 
centra kauss 2022/2023” Olaines slidotava

04.–05.03. Olaines novada komandu čempionāts badmintonā Jaunolaines Sporta nams

11.03. Olaines novada čempionāts galda tenisā Olaines Sporta nams

18.03. Olaines crossfit sacensības Olaines slidotava

23.03. Olaines skolu šorttreka sacensības Olaines slidotava

25.03. Olaines Sporta centra balvas izcīņa galda tenisā, 7. posms Olaines Sporta nams

Februāra domes sēdē Olaines novada 
domes priekšsēdētājs Andris Bergs 

pasniedza pašvaldības apbalvojumu – 
Atzinības rakstu – Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādes “Magonīte” vadītājas 
vietniecei saimnieciskajā darbā Nataļjai 
Lagutinskai par apzinīgu, profesionālu 
un ilggadēju darbu Olaines novadā.
Viņa strādā Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādē “Magonīte” no 1983. gada 
(darba stāžs – 40 gadi). Godprātīgi, ar 
augstu atbildības sajūtu pilda savus 
darba pienākumus, sekmīgi organizē 
iestādes saimniecisko darbu. Prot strādāt 
komandā, veido pozitīvas, sadarbībā 
balstītas attiecības ar kolēģiem.

Lepojamies un pievienojamies 
sveicieniem! 

18. februārī Olaines Vēstures un mākslas 
muzejā notika stāstnieku vakars “Olaines 
pilsētas stāsti”, kas veltīts Olaines pilsētas 
56. dzimšanas dienai. Vakara gaitā 
apmeklētājiem bija iespēja gan dzirdēt, 
gan dalīties ar stāstiem par Olaines 
pilsētas būvniecību, Olaines Mežaparka 
attīstību, dažādiem sadzīviskiem 
notikumiem, kā arī smieklīgiem 
atgadījumiem. 

Daudzi cilvēki atcerējās laikus, kad pa 
Olaines Mežaparku vijās iestaigātas 
taciņas, nevis bruģēti gājēju celiņi. Kāds 
no stāstniekiem iesmēja par to, ka ar 
katriem Ziemassvētkiem Mežaparkā 
palika aizvien mazāk eglīšu. Atcerējās arī 
par milzīgajām peļķēm Olaines pilsētas 
ieliņās, īpaši liela peļķe esot bijusi pie 
veikala “Rimi”. Kāds atcerējās laiku, 
kad uzsāka mācības kādā no Olaines 
izglītības iestādēm vai pārcēlās uz dzīvi 
Olainē, lai strādātu kādā no rūpnīcām. 

Liels paldies visiem, kuri piedalījās 
stāstnieku vakarā un dalījās atmiņās par 
Olaini! 

Nataļjai Lagutinskai pasniegts 
pašvaldības Atzinības raksts

Stāstnieku 
vakars

#teirdarbs
Darbs Olaines novadā

Ieskaties vakancēs
www.olaine.lv
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Pasākumu plāns, vieta un laiki var mainīties. Aicinām sekot līdzi informācijai tīmekļa vietnēs www.olaine.lv, www.olaineskultura.lv, 
www.olainesmuzejs.lv, www.olainessports.lv, iestāžu “Facebook” kontos, kā arī informācijas stendos. 

Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Jelgavas iela 9)

Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta Piezīmes

01.–25.03. Marinas Beikmanes gleznu izstāde “Dzīves krāsas” Olaines Vēstures un mākslas muzejs Muzeja izstāžu siena 

02.–25.03. Olenas Kažokas gleznu izstāde “Neparasts ieskats jūrā” Olaines Vēstures un mākslas muzejs Muzeja skatlogi

03.–24.03. Aelitas Zāles sajūtu glezniņu izstāde “Saskarsme” Olaines Vēstures un mākslas muzejs Muzeja izstāžu palodzes

03.03. 16.20
Olenas Kažokas gleznu izstādes “Neparasts ieskats jūrā” atklāšana 
un tikšanās ar mākslinieci

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

04.03. 14.00 Marinas Beikmanes gleznu izstādes “Dzīves krāsas” atklāšana Olaines Vēstures un mākslas muzejs

10.03. Tikšanās ar Aelitu Zāli par sajūtu glezniņu izstādi “Saskarsme” Olaines Vēstures un mākslas muzejs

18.03. 12.00 Radošā sestdiena – fraktāļu zīmēšana; vadīs Aelita Zāle Olaines Vēstures un mākslas muzejs Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 20172030

25.03.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums 
kopā ar Pieaugušo izglītības centru

Pie represēto pieminekļa

Citi pasākumi

Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta

04.03. 11.00 “Lielā andele” Jaunolaines Kultūras nams

13.03. “Veselības centra 4” mobilais mamogrāfs. Iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālruni 27866655 (darbdienās plkst. 9.00–17.00) Pie veselības centra (Veselības iela 5, Olaine)

19.03. 11.00 “Jaunolaines sajūtu meklētava” Jaunolaines Kultūras nams

28.03. 19.00 “Vilnas ziepju darbnīca” Jaunolaines Kultūras nams 

1. februārī savu simto jubileju 
svinēja novadnieks Igors 

Viskovatovs. Apsveikt jubilāru 
devās Olaines novada domes 
priekšsēdētāja pirmā vietniece 
Līga Gulbe un Olaines Sociālā 
dienesta vadītāja Anda Liepiņa.

Plašākai Olaines sabiedrībai 
Viskovatova kungs ir pazīstams 
kā automotosporta aizsācējs 
Olainē un drošsirdīgs Latvijas 
valsts patriots, kurš cīnījies par 
Latvijas brīvību, tostarp ticis 
izsūtīts. Katru gadu Viskovatova 
kungs 25. martā represēto 
upuru piemiņas dienā stalti tur 
mastā Latvijas valsts karogu 
Olaines politiski represēto 
personu kluba “Atbalss” 
rīkotajā piemiņas pasākumā. 
Viņa dzīvesstāstu var lasīt 
Anitas Mellupes grāmatā “Ar 
Olaini sirdī”, kas pieejama visās 
Olaines novada bibliotēkās. 

Sveicot dižajā jubilejā, 
pašvaldība dāvināja arī 200 eiro 
veselības saglabāšanai un 
uzlabošanai, kā to paredz 
Olaines novada saistošie 
noteikumi. Lielajā dienā 
jubilāru sveikt bija ieradušies 
arī Latvijas Motosporta 
federācijas Motosporta 

vēstures un veterānu komisijas 
pārstāvji. Vēlam stipru veselību, 
gaišas dienas un tuvo cilvēku 
mīlestību!

Ieskatam jubilāra 
dzīvesstāsts no grāmatas:
1966. gadā izgāju DOSAAF 
automotosporta tiesnešu 
kursus Rīgā. Pirmais žigulis 
Olainē bija Valdim Lazdam-
Lazdiņam, otrais – man. 
Kad gāju tiesāt auto un moto 
sporta sacensības, iedomājos, 

ka arī olainieši ar kaut ko tādu 
varētu nodarboties! Mani 
ievēlēja par sporta sekcijas 
priekšsēdētāju. Ļizunovs 
Toļiks PPR presēšanas 
cehā strādāja par mašīnu 
iekārtu atslēdznieku, viņam 
automotoklubā “Daugava” jau 
bija pieredze braucienos ar 
blakusvāģi.

Sacīkšu močus nekur 
nepārdeva, kur dabūt? 
Aizbraucām uz Brocēnu klubu, 

sapirkām pa daļām: motoru, 
rāmi, riteņus. Vienā ceha stūrī 
iekārtojām sev telpu un sākām 
to braucamo montēt kopā. 
Neatceros, kā, bet iepazinos ar 
Gunāru Rutkovski no Popova 
radiorūpnīcas, pieņēmu viņu 
darbā par mālderi, priekšniecība 
par to neko nezināja. Gunāram 
bija vajadzīgie gali, no Centrālā 
armijas sporta kluba sev 
sadabūjām nedaudz lietotu 
sporta motociklu! 
Mums sāka piepulcēties 
rūpnīcas puiši, arī jaunieši no 
Rīgas (dziedātājs Normunds 
Rutulis trenējās ar mopēdu). 
Transporta cehs mums 
uzdāvināja norakstītu gaziku 51. 
Dabūjām vadības atļauju 
pārcelties uz neizmantoto 
bumbu patversmi (zem liešanas 
ceha), tur bija ventilācija. Kad 
vajadzēja naudu jauniem 
močiem, taisījām barteru: 
rūpnīcas spaiņus, bļodas un 
visādas trupiņas (medicīniskās 
derēja sporta moču benzīna 
vadiem) – veselu kravu – 
vedām uz Maskavas centrālo 
automotoklubu. Olaines 
produkciju iemainījām pret 
gandrīz jauniem ižiem un 
čežetām, kuri vissavienības 
treniņu nometnēs bija lietoti 

pāris nedēļu. Sagatavojām 
mūsu sekcijā pat divus 
sporta meistarus daudzdienu 
braucienā – Stikānu un 
Fjodorovu –, kā arī daudzus 
sporta meistara kandidātus un 
klases sportistus. (Kad barikāžu 
laikā Stikāns ar cementa vedēju 
stāvēja sardzē pie TV torņa, 
es arī tur biju un vienu nakti 
pārlaidu viņa auto kabīnē.) 
Vienam plastmasu rūpnīcā 
norakstītam moskvičam ielikām 
otrus pedāļus, tā tapa pirmā 
autoamatieru apmācību 
mašīna. 
Apmācības notika liešanas 
ceha telpā, tur ierīkojām klasi ar 
maketiem un plakātiem. Teoriju 
lasīja Aldonis Laukmanis, 
braukšanas instruktori bija 
Apfelbaums u. c. Kopumā 
apmācījām 13 grupas. 369 
Olaines pilsētas cilvēki dabūja 
tiesības. Tikai daži apmācāmie 
pie stūres izrādījās netalantīgi. 
Viena cienījama pārvaldes 
darbiniece, kad eksāmens 
bija jākārto Rīgā, braucot ap 
prefektūru, pat tramvajam 
nedeva priekšroku, kā jau 
vecāka dāma uzskatīdama, 
ka priekšroka viņai. Es pats 
sēdēju kursos pie Laukmaņa un 
klausījos. 

Simto jubileju nosvinējis novadnieks 
Igors Viskovatovs
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Nosaukums: vidējās paaudzes deju kolektīvs “Janita”.

Vadītājs(-i): Anita un Jānis Precinieki.

Darbojas no: 1999. gada septembra. Dalībnieku skaits: 28 dejotāji.

Moto: mēs mīlam dejā.

Skate notiks: 12. martā.

Lielākie sasniegumi, ar kuriem lepojas: ikviens deju uzvedums 
ir kā sasniegums. Protams, dejotājiem atskaites punkts ir deju 
svētki, kuros piedalīsimies jau piekto reizi.

Jaunākais dalībnieks: 36 gadi. Vecākais dalībnieks: 65 gadi.

Nosaukums: bērnu deju kolektīvs “Oļi”.

Vadītājs(-i): Jānis un Anita Precinieki, repetitore Dārta Zaļkalne.

Darbojas no: 2004. gada septembra. Dalībnieku skaits: ap 100.

Moto: ikkatru mazu akmentiņu var noslīpēt par cēlu dārgakmeni.

Skate notiks: 12. martā (jauniešu grupai) un 28. aprīlī 
(pirmsskolas un 1.–7. klašu grupām).

Lielākie sasniegumi, ar kuriem lepojas: 
lepojamies ar savām deju izrādēm.

Jaunākais dalībnieks: 3 gadi. Vecākais dalībnieks: 20 gadi.

Nosaukums: vidējās paaudzes deju kopa “Viducis”.

Vadītājs(-i): Regīna Grebežniece 
(Elīna Grebežniece pašlaik bērna kopšanas atvaļinājumā).

Darbojas no: 2014. gada. Dalībnieku skaits: 24 dejotāji.

Moto: dejas priekā griežas dzīve!

Skate notiks: 12. martā.

Lielākie sasniegumi, ar kuriem lepojas: dalība deju svētkos un 
kolektīva pastāvēšana pandēmijas laikā.

Jaunākais dalībnieks: 26 gadi. Vecākais dalībnieks: 55 gadi.

Nosaukums: jauniešu deju kolektīvs “Kalējs”.

Vadītājs(-i): Mārcis Zeibots.

Darbojas no: 2013. gada 3. oktobra. Dalībnieku skaits: 20.

Moto: katrs pats ir savas laimes kalējs.

Skate notiks: 12. martā. 

Lielākie sasniegumi, ar kuriem lepojas: priecājamies par katru 
mazāku vai lielāku uzvaru, kas ir bijusi, taču smagais darbs 
nodarbībās turpinās un viss vēl ir priekšā.

Jaunākais dalībnieks: 19 gadi. Vecākais dalībnieks: 34 gadi.

Nosaukums: Olaines Kultūras nama 
folkloras kopa “Dzedzieda”.

Vadītājs(-i): Silvija Silāre.

Darbojas no: 2005. gada. Dalībnieku skaits: 7.

Moto: vai tādēļ nedziedāt, ka man grūti strādājas.

Skate notikusi: 2022. gada oktobrī, iegūta 1. pakāpe.

Lielākie sasniegumi, ar kuriem lepojas: aktīvas dalībnieces 
folkloras festivālā “Baltica”, kurā piedalījušās jau piecas 
reizes. Lielākais sasniegums – dalība Eiropas koru olimpiādē 
Magdeburgā, Vācijā, kur saņēma sudraba diplomu. 

Par sevi saka: dalībnieces ar lielu dzīves pieredzi un dziedātprieku. 
Saglabā un nes tautās gan latviešu tautas sadzīves tradīcijas, gan 
savu pieredzi.

Jaunākais dalībnieks: 20 gadi. Vecākais dalībnieks: 82 gadi.

Dziesmu un deju svētki 
tuvojas! Šogad nozīmīgajai 

tradīcijai aprit jau 
150. gadskārta, un gatavošanās 
svētkiem ar katru nedēļu 
pieņemas spēkā. Dažās 
nozarēs šā gada svētku skates 
jau ir aizvadītas, citiem – viss 
vēl priekšā. Interesanti, ka 
sākotnēji, kad pirms sestajiem 
dziesmu svētkiem (1926) radās 
ideja veikt koru pārbaudes, 
presē parādījās arī ļoti negatīvi 
viedokļi par šādu aktivitāti. 
Daži diriģenti to uzskatīja par 
komponistu mēģinājumu 
uzspiest koristiem sarežģītāku 
repertuāru un viltīgu iespēju 
atsijāt tos dalībniekus, kas to 
nespēj izpildīt. Tomēr, tā kā 
koru pārbaudes rezultējās 
labākā kopkora sniegumā, 
iebildumiem vairs neatlika 
daudz vietas. Laika gaitā koru, 
vēlāk arī deju, orķestru un 
citu nozaru skates ir kļuvušas 
par neatņemamu svētku 
sagatavošanas daļu.

Šajā izdevumā iepazīsimies 
ar kolektīvu vizītkartēm, kuri 
pretendē uz dalību XXVII 
Vispārējos latviešu dziesmu 
un XVII deju svētkos. 

Dziesmu svētkus gaidot
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Visvairāk vēstures faktu Olaines 
Vēstures un mākslas muzejā 
var atrast par kori “Dziesma”. 
1966. gadā Olaines Plastmasu 
pārstrādes rūpnīcā tika 
dibināts rūpnīcas jauktais koris 
“Dziesma”, kas aktīvi darbojas 
vēl šodien. Koris pirmo koncertu 
diriģenta Ilgvara Matroža 
vadībā sniedza 1967. gadā 
Olaines 

Nosaukums: Olaines Kultūras centra 
sieviešu vokālais ansamblis “Undīne”.

Vadītājs(-i): Sanita Šeflere (no 2001. gada).

Darbojas no: 2000. gada.

Moto: mainīties, izmēģināt ko jaunu, neiestigt jau pierastajā – 
tāda ir ansambļa devīze, un ar to “Undīne” pastāvēs arī turpmāk.

Skate notikusi: 2022. gada oktobrī, iegūta 1. pakāpe.

Lielākie sasniegumi, ar kuriem lepojas: savos darbības gados 
kolektīvs iespējis daudz – rīkojis dažādus draudzības koncertus 
savās mājās, Olainē, iestudējis teātra izrādes, bieži lūgts kuplināt 
sadziedāšanās koncertus visā Latvijā, ar panākumiem piedalījies 
vokālo ansambļu nozares skatēs, izcīnot pat augsto 8. vietu starp 
Latvijas kolektīviem. 

Par sevi saka: dalībnieku dziedātprieks un vadītājas Sanitas 
Šefleres prasme šo prieku pārveidot skatāmos un baudāmos 
priekšnesumos ir kolektīva ilgmūžības pamatā.

Nosaukums: jauktais koris “Dziesma”.

Vadītājs(-i): Normunds Ķirsis.

Darbojas no: 1966. gada. Dalībnieku skaits: 45.

Mīļākā dziesma: katra dziesma, ko dotajā mirklī dziedam.

Moto: ar “Dziesmu” dzīvībā.

Skate notiks: aprīlī.

Lielākie sasniegumi, ar kuriem lepojas: Pasaules koru olimpiādē 
iegūts 1. pakāpes diploms.

Jaunākais dalībnieks: 14 gadi. Vecākais dalībnieks: 61 gads. 

Nosaukums: Olaines Kultūras centra mazākumtautību 
vokālais ansamblis “Ivuški”.

Vadītājs(-i): Olga Zujeviča.

Darbojas no: 2007. gada. Dalībnieku skaits: 15.

Mīļākā dziesma: latgaļu tautasdziesma “Auga, auga rūžeņa”.

Moto: ar dziesmu sirdī!

Skate notikusi: 5. februārī.

Lielākie sasniegumi, ar kuriem lepojas: vokālais ansamblis “Ivuški” 
ir dažādu Olaines novada mazākumtautību kultūru koncertu 
un pasākumu organizators un dalībnieks (festivālkoncerts 
“Draudzības vainags”, dažādu tautu kultūru nedēļa “Multikulturālā 
Olaine”); 2013., 2015. un 2018. gadā kolektīvs aktīvi piedalījās 
Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos!

Jaunākais dalībnieks: 27 gadi. Vecākais dalībnieks: 58 gadi.

Nosaukums: Olaines Mūzikas un mākslas skolas koklētāju 
ansamblis “Dzirksts”.

Vadītājs(-i): Anda Eglīte.

Darbojas no: 2017. gada. Dalībnieku skaits: 9, bet svētkos vecuma 
ierobežojuma dēļ ir atļauts piedalīties tikai 2.

Mīļākā dziesma: Līga Ančevska. “Zvanu dziesma” – ansamblim 
veltīta, speciāli sarakstīta kompozīcija.

Moto – dzirksteļo it visā, ko izvēlies darīt!

Skate notiks: aprīlī.

Lielākie sasniegumi, ar kuriem lepojas: līdz šim augstākie 
muzikālie panākumi ir 1. vieta P. Stepuļa Starptautiskajā tautas 
mūzikas instrumentu kameransambļu konkursā Šauļos, Lietuvā, 
un 1. vieta II stīgu instrumentu ansambļu konkursā “Rīgas stīga” 
Rīgā, Latvijā, 2019. gadā. 

1. vidusskolas aktu zālē. 
1968. gadā koris piedalījās Rīgas 
rajona dziesmu svētkos un 
izcīnīja pirmo vietu. 
1973. gadā dziesmu svētku 
simtgades sacensībās koris 
ieguva otro vietu, kas bija kā 
apliecinājums, ka “Dziesma” 
ir viens no labākajiem koriem 
republikas mērogā. Kora 
nosaukums “Dziesma” oficiāli 
nostiprinājās 1974. gadā, kad 
koris jau bija ieguvis tautas 
kora nosaukumu. “Dziesma” 
sniedza koncertus visā Padomju 
Savienībā, kā arī Vācijā un Polijā. 
1990. gadā koris kļuva par 
Olaines Kultūras centra jaukto 
kori. “Dziesmai” laika gaitā ir 
bijuši vairāki talantīgi diriģenti 
un mākslinieciskie vadītāji, 
bet nemainīgās vērtības ir 
“Dziesmas” spēks un vēlme arī 
mūsdienās klausītājus priecēt ar 
lieliskiem koncertiem. 

Dziesmu svētkus gaidot
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Pinēji, audēji, mākslinieki, 
metālapstrādes speciālisti, 

keramiķi un citi sava aroda 
meistari Mārupes un Olaines 
novadā sarosās, jo šī ir iespēja 
dalīties zināšanās un parādīt 
savas amata prasmes!

No 31. marta līdz 2. aprīlim 
visā Latvijā norisināsies 
pasākums “Satiec savu 
meistaru!”. Pasākuma būtība 
ir vēstīt plašākai sabiedrībai 
par cilvēku, par viņa zināšanām 
un prasmēm, kas saglabātas 
un pārmantotas no paaudzes 
paaudzē. Pasākuma forma 
ir brīva, meistaru uzdevums 
ir rīkot meistardarbnīcas, 
individuālas nodarbības, 
atvērtās darbnīcas, 
paraugdemonstrējumus, 
lekcijas, priekšlasījumus, 
koncertus un pat dančus!

Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs (LNKC) aicina meistarus, 
kas vēlas piedalīties pasākumā, 
iepazīties ar pasākuma 
nolikumu un līdz 2023. gada 
3. martam aizpildīt pieteikuma 
anketu. Vairāk par pieteikšanos 
var uzzināt tīmekļvietnē 
www.satiecsavumeistaru.lv.

“Satiec savu meistaru!” ir 
2009. gadā aizsāktās 
Tradicionālo prasmju skolas 
turpinājums, un 2023. gadā 
pasākums notiks jau 15. reizi. 
“Šajā laikā ir mainījusies 
pasākuma norises forma, 
norises vietās izveidojušās 
dažādas tradīcijas. “Satiec 
savu meistaru!” dod iespēju 
satikt meistarus, kuri sniedz 
pirmo priekšstatu par kādu no 
amatiem, vai atrast meistaru, 
kurš palīdz sagatavoties 

dziesmu un deju svētkiem, 
darinot kādu tautastērpa 
sastāvdaļu. Pie meistariem 
var smelt ierosmi jauniem 
vaļaspriekiem, kā arī šādas 
tikšanās var būt jau sen 
aizmirstu prasmju un zināšanu 
atgādinājums,” stāsta LNKC 
tautas lietišķās mākslas 
eksperte Linda Rubena.

Gan meistari, gan pasākuma 
apmeklētāji pēdējos divos 
gados ir pilnveidojuši 
digitālās prasmes, tāpēc 
pasākumi var norisināties arī 

interneta platformās, dodot 
iespēju virtuāli iesaistīties 
prasmju apguvē, kā arī 
paplašināt apmeklētāju loku, 
pievienojoties norisei no 
dažādām valstīm. Protams, 
joprojām nenovērtējamas 
ir klātienes tikšanās ar 
meistariem. Pagājušajā reizē – 
2022. gadā – pasākumā 
“Satiec savu meistaru!” 
piedalījās 225 meistari 197 
norises vietās un to apmeklēja 
vairāk nekā 2075 apmeklētāji. 

Biedrība “Pierīgas partnerība”  

Sirsnīgi sveicam februārī
dzimušos novada jubilārus! 
Lai Tavas dienas nākamās 
Ar jauniem sapņiem nāk,
Ar nebijušām takām, ceļiem,
Kas rītos Tev vēl jāuzsāk.

Vēlam labu veselību, 
dzīvessparu un mīlestību!

2023. gada janvārī laulību 
noslēguši 2 pāri. Dimanta kāzu 
jubileju atzīmēja 1 ģimene.

Sveicam mūsu jaunās ģimenes 
un stiprinām stipro!

2023. gada janvārī piedzimuši 
5 puisīši un 1 meitenīte.
Liec, Laimīte, baltu ziedu 
Mazajā rociņā, 
Lai ir balta tā dzīvīte, 
Kura būs jādzīvo.

Sveicam mazos novadniekus 
un viņu vecākus!

2023. gada janvārī mūžībā 
aizgājuši (uzvārds, vārds, 
dzimšanas datums):  

Fetisova Jeļena – 03.10.1960.
Filatovs Boriss – 30.12.1941.
Gončarovs Anatolijs – 22.03.1935.
Gotuns Valerijs – 10.01.1962.
Guzariks Aleksejs – 12.12.1977.
Irodionova Olga – 28.02.1937.
Kučinskis Aleksejs – 08.02.1940.
Ļiņņikova Lilija – 02.10.1941.
Patmalniece Valentīna – 05.05.1943.
Pavlovs Viktors – 11.08.1944.
Pentjušs Vladislavs – 14.03.1944.
Petkeviča Zuzanna – 20.08.1939.
Plaunovs Aleksandrs – 22.04.1957.
Pužinska Alla – 17.10.1982.
Reimanis Laimonis – 29.06.1934.
Romanovs Sergejs – 18.12.1984.
Seļavina Feodosija – 05.05.1925.
Sovāne Emīlija – 17.01.1928.
Ščebļakovs Ivans – 04.04.1942.
Šteingolde Mudīte – 05.08.1931.
Žurovska Velga – 13.03.1941.
Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Miršanas fakts reģistrēts Olaines 
novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Aktuāli

Olaines novada pašvaldības informatīvais izdevums "Olaines Domes Vēstis". Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 5000. Bezmaksas. 
Iespiests: "Poligrāfijas grupa Mūkusala". Foto: Intars Šupiņš, Miervaldis Šteinbergs, deju kolektīva “Janita”, “Viducis”, “Kalējs” fotoalbums, 
Olaines novada pašvaldības fotoalbums. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 27838129.

Aicina Mārupes un Olaines novada 
meistarus pieteikties pasākumam 

“Satiec savu meistaru!”

Meklē ģimenes ārstu pacientu pieņemšanai Jaunolainē

Olaines novada pašvaldība, 
saņemot janvārī 

informāciju no Nacionālā 
veselības dienesta, ka 
2023. gada martā Skaidrīte 
Kukurāne plāno slēgt savu 
ģimenes ārsta praksi, informēja 

par iespēju pārņemt Skaidrītes 
Kukurānes ģimenes ārsta 
praksi. Vēlamies uzsvērt, ka 
jautājums par ģimenes ārstu 
nodrošināšanu ir Nacionālā 
veselības dienesta kompetencē. 
Aizstāvot iedzīvotāju intereses, 

pašvaldība aktualizē šo 
jautājumu Nacionālajā 
veselības dienestā un iesaistās 
informatīvi. Jautājums 
joprojām ir aktuāls. Aicinām 
kompetentu un atsaucīgu 
ģimenes ārstu pieteikties 

Nacionālā veselības dienesta 
Rīgas nodaļā (tālrunis 
67201282, e-pasta adrese 
riga@vmnvd.gov.lv) prakses 
pārņemšanai Olaines novadā, 
Jaunolainē, no 2023. gada 
aprīļa. 
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