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Olaines pilsētas 
56. dzimšanas diena

no 16. līdz 18. februārim

16. februāris

18.00
Salaspils kultūras nama bērnu un 
jauniešu kolektīvu koncerts “Dāvana draugiem”

Olaines Kultūras nams

17. februāris

18.00–22.00
Ledus disko. Seansu laiki: 18.00–19.00, 
19.30–20.30, 21.00–22.00

Olaines slidotava

18. februāris

11.00–15.00
Olaines dzimšanas dienas orientēšanās sadarbībā 
ar Latvijas Orientēšanās federāciju

Olaines apkārtne

15.00–18.00 Svētku tirdziņš Olaines Mežaparks

15.00–18.00 Vizināšanās zirgu pajūgā vai kamanās Olaines Mežaparks

15.00–18.00
Radošās darbnīcas “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”, 
“Ledus sirds” un “Sarkangalvīte un vilks”

Olaines Mežaparka nojumes

15.00–19.00
Olaines jauniešu centra “Popkorns” 
dzimšanas dienas svinības

Jauniešu centrs “Popkorns”

18.00
Olaines dzimšanas diena – 
“Stāstnieku vakars. Olaines pilsētas stāsti”

Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs

19.00 Brīvdabas deju uzvedums “Sūnu ciema zēni” Olaines Mežaparka estrāde

20.30–00.00 Lāzeru un projekciju šovs Olaines Mežaparks

21.00–22.00
Ziemas disko ar “3Live Project” 
(DJ [Ex]da Bass, perkusionists Einārs Latiševs un 
trompetists Normunds Piesis)

Olaines Mežaparka estrāde

21.00–1.00
Svētku balle pie galdiņiem. Spēlēs grupa 
“Zelta kniede”. Vietu skaits ierobežots. 
Ieejas biļetes cena – 5 eiro*

Olaines Kultūras nams

22.00–00.00 Ziemas disko gaismu šovā Olaines Mežaparka estrāde

Pasākuma laikā notiks personu datu apstrāde saskaņā normatīvajiem aktiem personu datu aizsardzības jomā. Pārzinis: Olaines Kultūras 
nams, Zeiferta iela 11, Olaine, LV-2114. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@olaine.lv. Datu apstrādes 
mērķis: informācijas atklātības nodrošināšana. Iegūtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Olaines domes 
vēstis”, vietnēs www.olaine.lv un www.olaineskultura.lv, kā arī sociālajā tīklā www.facebook.com pašvaldības kontā un Olaines Kultūras 
centra sociālo tīklu www.facebook.com, www.draugiem.lv, twitter.com, www.instagram.com kontos. 

Atbalsta Organizē

Piedalies!

Pēc garākas pauzes  
14. janvārī savas durvis vēra 

vaļā Olaines jauniešu centrs 
“Popkorns”. Šoreiz vēl plašāks, 
skaistāks un jaudīgāks!
Kā vieni no pirmajiem 
aicinātajiem apmeklētājiem 
“Popkornā” bija Olaines novada 
Jauniešu domes bijušie un 
esošie dalībnieki, kā arī bijušie 
un esošie jaunatnes darbinieki, 
jo ikviens no viņiem ir pielicis 
savu roku jaunatnes darba 
attīstībā Olaines novadā.
Olaines jauniešu centrs 
“Popkorns” ir ne tikai piedzīvojis 
telpu kosmētisko remontu, bet 
arī paplašinātas centra telpas –  
izveidota klusuma istaba, 
kurā jaunieši var patverties no 
ikdienas kņadas, paplašināta 

centra virtuves zona, centra 
telpas pielāgotas cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām un pavasarī 
tiks pabeigta jauniešu centra 
galvenā ieeja.
Sākot ar 17. janvāri, 
jauniešu centrs atvērts 
jebkuram jaunietim, un 
aicinām piedalīties centra 
organizētajos pasākumos. 

Darba laiks: 
otrdienās plkst. 15.00–20.00, 
trešdienās plkst. 15.00–20.00, 
ceturtdienās plkst. 15.00–20.00, 
piektdienās plkst. 15.00–20.00, 
sestdienās plkst. 14.00–19.00, 
pirmdienās un svētdienās – 
slēgts. Adrese: Veselības iela 7, 
Olaine. Pagaidu ieeja no skvēra 
puses. 

Olaines jauniešu centrs 
“Popkorns” ver vaļā durvis

* Biļetes iepriekšpārdošanā Olaines Kultūras centra administrācijā no 6. februāra darbdienās 
plkst. 9.00–17.00. Tālrunis informācijai 29143922.

 • Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksu iespējams 
veikt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu 
“Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa” tiešsaistē. 

• Tāpat NĪN var apmaksāt veikalu tīklā “Maxima” ar 
bankas maksājumu karti vai skaidrā naudā (uzrādot 
kasierim NĪN maksāšanas paziņojumu ar svītru kodu), 
komisijas maksa par pakalpojumu ir 0,50 eiro.

• Tagad NĪN ir iespējams apmaksāt arī VAS “Latvijas 
pasts” nodaļās visā Latvijā ar bankas maksājumu karti 
vai skaidrā naudā (uzrādot operatoram NĪN maksāšanas 
paziņojumu ar svītru kodu). Komisijas maksa par 
pakalpojumu ir 0,50 eiro.

• Maksājumus var veikt kādā no bankām, izmantojot 
savu internetbanku: “Industra Bank” konts – 
LV55MULT1010755920010; AS “Swedbank” konts – 
LV82HABA0551020841125.

Nekustamā īpašuma nodokli 
var apmaksāt vairākos veidos
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Blakus Olaines Sociālās aprūpes 
centram Zeiferta ielā 6b, Olainē, ir 

uzbūvēta jauna ēka, kurā mājvieta būs 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
centram bērniem ar funkcionālās 
attīstības traucējumiem un Dienas 
aprūpes centram pieaugušajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem. Šobrīd 
notiek telpu aprīkojuma iegāde un 
iekārtošana. Atklāšana Dienas aprūpes 
centram un Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu centram plānota  
2023. gada pirmajā ceturksnī.

Dienas aprūpes centrs un Sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu centrs 
iecerēti kā būtisks ieguvums Olaines 
novada bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem un personām ar garīga 
rakstura traucējumiem, kā arī nozīmīgs 
atbalsts viņu ģimenēm.
Bērniem ar funkcionālās attīstības 
traucējumiem būs pieejami pasākumi 
attīstībai un funkcionālo traucējumu 
mazināšanai – attīstošas nodarbības, 
individuālas speciālistu konsultācijas 
(audiologopēda vai logopēda, 
ergoterapeita, Montesori pedagoga, 
mūzikas terapeita pakalpojumi), 
psihoemocionālais atbalsts (t. sk. 
psihologa pakalpojumi), kā arī iespēja 
pavadīt brīvo laiku atbilstoši savām 
spējām, kas ilgtermiņā var uzlabot 
viņu rehabilitācijas procesu. Jaunajā 
Dienas aprūpes centrā Olaines Sociālais 
dienests turpinās sniegt sociālo 
atbalstu pamatprasmju uzturēšanai un 
attīstīšanai, kā arī nodrošinās iespēju 

socializēties pieaugušajiem ar garīga 
rakstura traucējumiem.
Dienas aprūpes centrs un Sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu centrs tika 
uzbūvēti  projekta “Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība Olaines novadā” 
ietvaros, piesaistot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda un valsts budžeta 
finansējumu. Saskaņā ar 2021. gada  
24. augustā noslēgto līgumu būvdarbus 
veica SIA “Reaton”. Atbildīgais  
būvdarbu vadītājs – Sergejs Vihrovs, 
būvdarbu vadītāja vietnieks –  
Pjotrs Solovejs. Būvuzraudzību 

nodrošināja SIA “BaltLine Globe”, Linda 
Zustrene, bet autoruzraudzību veica  
SIA “Komercveiksmes”. Būvniecības 
darbi tika izpildīti atbilstoši izstrādātajam 
būvprojektam un līgumā paredzētajos 
termiņos.
Projekts realizēts, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 2016. gada  
20. decembra noteikumiem Nr. 871 
“Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu 
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā 
vidē un personu ar invaliditāti 
neatkarīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma 
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 
pirmās un otrās projektu iesniegumu 
atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 
un Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansētā projekta Nr. 9.3.1.1./19/024 
“Sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība Olaines novadā” ietvaros. 

Jaunumi novadā

Noslēgusies Olaines Dienas aprūpes 
centra un Sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu centra ēkas būvniecība

Olaines novads

aktīvs

2022. gadā sociālā atbalsta pasākumiem (pabalstiem, pakalpojumiem, ilgstošai 
aprūpei, atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem, energoresursu atbalstam) kopumā 

izlietoti 1 703 995,33 eiro (sociāli maksājumi un kompensācijas).
Atbalsta palielinājums salīdzinājumā ar 2021. gadu ir 583 352,51 eiro.

Par sociālo un materiālo 
palīdzību Olaines novadā

Transporta pabalstiem – 84 380 eiro Sociālajai palīdzībai ģimenēm ar bērniem 
(apģērba iegādei)– 61 725 eiro

Ēdināšanas pabalstiem izglītības iestādēs 
(trūcīgajām, maznodrošinātajām 
ģimenēm, aizbildnībā esošajiem 

bērniem un ģimenēm, kurās ir trīs vai 
vairāk bērnu, bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem) – 90 720,65 eiro (ir vēl 
papildu dotācijas, kuras sedz pašvaldība)

Palīdzībai krīzes situācijā – 
996,90 eiro

Apģērba iegādei skolēniem (ģimenēm, 
kurās ir trīs un vairāk bērnu, trūcīgajām, 
maznodrošinātajām ģimenēm, bērniem 

ar funkcionāliem traucējumiem, 
aizbildnībā esošajiem bērniem, 

pilngadību sasniegušajiem bāreņiem, 
kuri mācās) – 61 725,00 eiro

Jaundzimušo aprūpei – 71 800 eiro 
(198 jaundzimušie)

Pabalstiem jubilejā – 24 250 eiro

Pabalstiem veselības aprūpei – 
88 526,56 eiro

Mājokļa pabalstiem – 310 134,40 eiro 
(valsts kompensē pašvaldībai izdevumus 

50% apmērā)

Energoresursu atbalstam 
mājsaimniecībām – 111 022,39 eiro 

(valsts kompensē pašvaldībai 
izdevumus 100% apmērā)

Atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem –  
433 311,14 eiro (valsts kompensē 

pašvaldībai izdevumus 100% apmērā)
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Pārtikas produktu un energoresursu 
izmaksu kāpuma dēļ (2022. gadā no 

maija līdz novembrim tas ir sasniedzis 
vairāk nekā 30%) Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādes (OPII) bija spiestas 
veikt ēdināšanas maksas aprēķinu 
aktualizāciju, no kuras izriet ēdināšanas 
pakalpojuma maksas palielinājums.

Lai atbalstītu vecākus, Olaines 
novada dome pieņēma lēmumu 
līdz 2023. gada  31. augustam segt 
ēdināšanas pakalpojuma maksas 
pieauguma starpību no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, attiecīgi 
saglabājot vecāku maksu līdz 
minētajam datumam nemainīgu.

No 2023. gada 1. janvāra ir noteikta 
šāda ēdināšanas pakalpojuma maksa 
OPII “Zīle”, “Dzērvenīte”, “Magonīte” un 
“Ābelīte” vispārējās pirmsskolas izglītības 
programmas grupās:

• izglītojamajiem vecumā no 1,5 līdz 
diviem gadiem (ieskaitot) – 2,10 eiro  
par trīsreizēju ēdināšanas 
pakalpojumu dienā, tai skaitā 
izglītojamā vecāka maksa dienā:  
1,70 eiro – līdz 2023. gada  
31. augustam, 2,10 eiro –  
no 2023. gada 1. septembra;

• izglītojamajiem vecumā no trīs 
līdz sešiem gadiem – 2,60 eiro par 
trīsreizēju ēdināšanas pakalpojumu 
dienā, tai skaitā izglītojamā vecāka 
maksa dienā: 2,10 eiro – līdz  
2023. gada 31. augustam, 2,60 eiro –  
no 2023. gada 1. septembra.

Vēršam uzmanību, ka gan iepriekšējos 
gados, gan šobrīd, pārskatot ēdināšanas 
maksas apmēru, lai vecākiem ēdināšanas 
pakalpojuma maksa būtu pēc iespējas 
mazāka, pašvaldība aprēķinā iekļauj 
tikai ēdiena pagatavošanā izmantotās 
pārtikas izmaksas.

Aprēķini veikti, ņemot vērā Ministru 
kabineta 2012. gada 13. marta noteikumu 
Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām 
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūciju klientiem un ārstniecības 
iestāžu pacientiem” noteiktās normas 

attiecīgajam izglītojamo vecumam.
Tāpat kā iepriekš pašvaldība turpinās 
segt OPII “Ābelīte” speciālās pirmsskolas 
izglītības programmu grupu 
izglītojamajiem ēdināšanas pakalpojumu 
maksu pilnā apmērā. 

Izglītība

Līdz 31. augustam pašvaldība līdzfinansēs ēdināšanas 
pakalpojuma maksu bērnudārzos

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 plkst. 8.00 līdz 9. 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. 

Lai nodrošinātu ilgstošu vakanču aizpildījumu un samazinātu speciālistu 
trūkumu pašvaldības iestādēs, īpaši skolās, pašvaldība paredz kvalificētu 

speciālistu piesaisti, izmaksājot stipendijas studējošajiem, kuri, 
pabeidzot mācības, apņemas strādāt noteiktajā iestādē.

Stipendiju piešķirs saskaņā ar noteikumiem Nr. NOT4/2022 “Kārtība, kādā 
piešķir stipendijas studējošiem”, kas stājušies spēkā 2023. gada 1. janvārī. 

Saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu Olaines novada dome līdz ar kārtējā gada 
budžeta apstiprināšanu ar atsevišķu lēmumu nosaka stipendiju piešķiršanai 

konkrētajā gadā atbalstāmās studiju specialitātes. 

Paredzams, ka 31. janvārī tiks noteiktas konkrētas specialitātes. 
Tiek plānots, ka tā būs pedagoģijas joma. 

Ar noteikumiem var iepazīties www.olaine.lv.

2022. gada 29. septembrī pieņemtie grozījumi Izglītības likumā un Vispārējā 
izglītības likumā nosaka, ka, sākot ar 2023. gada 1. septembri, pirmsskolas 

izglītība tiks īstenota tikai valsts valodā.
2023. gada janvārī tiks veiktas izmaiņas vienotajā Olaines novada pirmsskolu 

pieteikumu reģistrā, un no februāra bērnus varēs reģistrēt tikai izglītības 
programmas apguvei latviešu valodā, izvēloties vispārējo izglītības 

programmu. Bērniem, kuri līdz šim reģistrēti mazākumtautību izglītības 
programmas apguvei, tiks veiktas izmaiņas pieteikumos, nomainot 

mazākumtautību izglītības programmu uz vispārējo izglītības programmu. 

Pieteikumos norādītās vēlamās izglītības iestādes, reģistrācijas datums un 
laiks tiks saglabāts esošais. Izmaiņas pirmsskolas reģistrā neietekmēs iestādē 
uzņemamo bērnu skaitu, jo mazākumtautību grupu vietā tiks komplektētas 

grupas, kurās īstenos izglītību latviešu valodā.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie Olaines novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības speciālista, zvanot pa tālr. 23663218 vai rakstot uz 

e-pasta adresi agnese.zeimane@olaine.lv.

1. februārī sāksies reģistrācija bērnu uzņemšanai 1. klasē

Studē, saņem pašvaldības 
stipendiju un nāc strādāt uz 

pašvaldības iestādi!

Par izmaiņām vienotajā Olaines novada 
pirmsskolu pieteikumu reģistrā
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Parka ielā 11 pēc renovācijas 
sagaidāms 61% ietaupījums 
apkurei 

2023. gadu Parka 
ielas 11 mājas 

iedzīvotāji sagaidījuši renovētā 
mājā, kas nozīmē – lielāku 
komfortu un sakoptu vidi 
ikdienā, kā arī mazākus rēķinus 
par apkuri. 103. sērijas piecstāvu 
dzīvojamā māja uzcelta  
1989. gadā, un tajā kopumā ir 
30 dzīvokļi.

Parka ielā 11 vidējais apkures 
siltumenerģijas patēriņš gadā 
iepriekš bija 108 kWh/m2, 
savukārt pēc renovācijas 
projekta īstenošanas plānotais 
apjoms ir 42 kWh/m2, līdz ar 
to apkurei ietaupījums, pēc 
energoaudita datiem, sasniegs 
61,11%. Savukārt kopējais 
siltumenerģijas patēriņš mājai 
Parka ielā 11 gadā sasniedza 

173,2 kWh/m2, bet pēc 
renovācijas tas plānots 
99 kWh/m2.

Renovācijas projekta kopējās 
izmaksas Parka ielā 11 sasniedza 
390 400,32 eiro. AS “Olaines 
ūdens un siltums”, izmantojot 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes 

valsts atbalsta programmu, 
ko īsteno finanšu institūcija 
“Altum” ar Eiropas Savienības 
fondu (ES) finansējumu, 
vienojās par Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējuma 
piešķiršanu 152 714,10 eiro 
apmērā energoefektivitātes 
paaugstināšanai Parka ielā 11.
Renovācijas projekta ietvaros ir 

siltināts mājas pagrabs, cokols, 
fasāde, bēniņi. Nomainīts 
un siltināts jumta segums, 
nomainītas durvis un logi, 
iestiklotas un nosiltinātas 
lodžijas. Tāpat nomainīta 
apkures sistēma, daļēji 
mainītas ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas, ierīkota 
zibensaizsardzības sistēma 
un uzlabota ventilācijas 
sistēma, kā arī veikts kāpņu 
telpu kosmētiskais remonts. 
Būvdarbus veica SIA “Ekoteh 
būve”, būvuzraudzību – SIA 
“Kasro”, bet autoruzraudzību – 
SIA “Kroks-R”.
--------------------------
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”). Vairāk informācijas 
par daudzdzīvokļu māju 
renovāciju – www.ous.lv. 

Aktuāli, praktiska informācija

Turpinās pieteikšanās kompensācijai par apkurei 
izmantojamo elektroenerģiju

Atgādinām: valsts atbalsts 
līdz šā gada 30. aprīlim 

pieejams mājsaimniecībām, kas 
apkurē izmanto elektroenerģiju, 
dabasgāzi, koksnes granulas 
un briketes, kā arī malku, 
kas iegādāta ar čeku. Lai 
saņemtu atbalstu, čeka vai 

cita maksājumu apliecinoša 
dokumenta datumam ir jābūt 
no 2022. gada 1. maija līdz 
2023. gada 30. aprīlim.

Iesniegumu var iesniegt:
• elektroniski, aizpildot 

elektronisku veidlapu 

e-pakalpojumu portālā 
 www.epakalpojumi.lv;
• klātienē – Olaines Sociālajā 

dienestā (Zemgales ielā 33,  
Olainē), iesniegumu 
pieņemšana ir ar iepriekšēju 
pierakstu. Pieteikties var, 
zvanot pa tālruni 67146041.

Atbalsts automātiski tiek 
piemērots centralizētās 
siltumapgādes klientiem.

Noslēgusies pieteikšanās 
vienreizējam atbalstam par 
malkas izmaksu pieaugumu, 
kas iegādāta bez čeka.

Valsts atbalsts mājsaimniecībām siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. gada apkures sezonā

 Ja apkurei izmanto 
elektroenerģiju

 Kompensē izmaksas par 
patēriņu virs 500 kWh/
mēnesī, bet ne vairāk 
kā 2000 kWh – 50% no 
elektroenerģijas cenas,  
kas pārsniedz 0,160 eiro/
kWh, bet ne vairāk kā  
0,100 eiro/kWh

 Kompensācijas saņemšanai 
jāiesniedz pašvaldībā 
pieteikums, apliecinot 
apkures sistēmas ar 
elektroenerģiju esamību

 Atbalsta periods:
 01.10.2022.–30.04.2023.

 Ja apkurei izmanto 
granulas vai briketes

 Kompensē 50% no 
izmaksām, kas pārsniedz 
300 eiro/tonnā, bet ne 
vairāk kā 100 eiro/tonnā

 Kompensācijas saņemšanai 
jāiesniedz pašvaldībā 
maksājumu apliecinošs 
dokuments

 Maksimālais atbalsta apjoms 
vienai mājsaimniecībai –  
10 tonnas

 Atbalsta periods: 
 01.05.2022.–30.04.2023.

 Ja apkurei izmanto 
malku

 Kompensē 50% no 
iegādes cenas, kas 
pārsniedz 40 eiro/ber. m3  
(35 eiro/MWh), bet ne 
vairāk par 15 eiro/ber. m3

 Kompensācijas saņemšanai 
jāiesniedz pašvaldībā 
maksājumu apliecinošs 
dokuments

 Maksimālais atbalsta apjoms 
vienai mājsaimniecībai ir 
35 ber. m3

 Atbalsta periods: 
 01.05.2022.–30.04.2023.

 Ja apkurei izmanto 
dabasgāzi

 Kompensē 30 eiro/MWh 
(t. i., 0,030 eiro/kWh) 
lietotājiem, kuru mēneša 
patēriņš pārsniedz  
221 kWh/mēnesī  
(21 m3/mēnesī)

 Atbalstu piemēro 
automātiski rēķinos

 Atbalsta periods: 
 01.07.2022.–30.04.2023.

 Ja apkuri nodrošina
 centralizētā 

siltumapgāde

 Kompensē 50% no 
cenas, kas pārsniedz  
68 eiro/MWh

 Atbalstu piemēro 
automātiski rēķinos

 Atbalsta periods: 
 01.07.2022.–30.04.2023.

!
!

!

!
!

!

!

Līdz šim kompensāciju 
saņēmušas 1863 
mājsaimniecības, kopumā 
izmaksāti 124 307,87 eiro. 
Izmaksas pa kurināmo veidiem: 
koksnes granulas – 
33 088,09 eiro; koksnes 
briketes – 2131,01 eiro; malka 
ar maksājumu apliecinošiem 
dokumentiem – 1246,50 eiro; 
malka bez maksājumu 
apliecinošiem dokumentiem – 
86 220,00 eiro; 
elektroenerģija – 1622,27 eiro.

Informācija sagatavota 
sadarbībā ar Olaines Sociālo 
dienestu. Dati: 23.01.2023.

!

Renovācija Olaines novadā
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Aktuāli, praktiska informācija

Saistošie noteikumi 
Saistošie noteikumi Nr. SN17/2022 
“Grozījumi Olaines novada domes 
2019. gada 27. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. SN13/2019 
“Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Olaines novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.

Apstiprināti ar Olaines novada domes 
2022. gada 21. decembra sēdes lēmumu 
(17. prot., 12.4. p.). Spēkā ar 31.12.2022. 

Izdarīt Olaines novada domes 2019. gada 
27. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. SN13/2019 “Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Olaines novadā” šādus 
grozījumus:
1. svītrot 13. punktu;
2. svītrot 20. punktā vārdu “līdz”;
3. svītrot 21. punktu;
4. izteikt 29. punktu šādā redakcijā:
 “29. Ģimenei piešķir transporta 

pabalstu 100 euro kalendārajā gadā.”;
5. aizstāt 41. punktā ciparu “25” 
 ar ciparu “50”;
6. aizstāt 47. punktā ciparu “600” ar 

vārdu un ciparu “līdz 800”;
7. papildināt 47. punktu aiz vārdiem 

“neatpazītu personu” ar vārdiem 
 šādā redakcijā:
 “, pamatojoties uz apbedīšanas 

pakalpojuma sniedzēja izsniegtu 
rēķinu.”;

8. aizstāt 48. punktā ciparu “600” ar 
ciparu “800”;

9. papildināt 48. punkta pirmo teikumu 
ar vārdiem šādā redakcijā:

 “, pamatojoties uz apbedīšanas 
pakalpojuma sniedzēja izsniegtu 
rēķinu.”;

10. papildināt 49. punktu ar otro teikumu 
šādā redakcijā:

 “Pabalstu piešķir arī par mirušu 
personu, kurai iesnieguma 
reģistrēšanas dienā nav bijusi 
deklarēta dzīvesvieta, bet pēdējā 
deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Olaines 
novadā.”.

____________________________

Saistošie noteikumi Nr. SN16/2022 
“Grozījumi Olaines novada domes 
2021. gada 24. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. SN3/2021 “Par 
pabalstu krīzes situācijā Olaines 
novadā””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 36. panta sesto 
daļu.
Apstiprināti ar Olaines novada domes 
2022. gada 21. decembra sēdes lēmumu 
(17. prot., 12.3. p.). Spēkā ar 31.12.2022. 

Izdarīt Olaines novada domes 2021. gada 
24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 
SN3/2021 “Par pabalstu krīzes situācijā 
Olaines novadā” šādus grozījumus:
11.  izteikt 6. punkta 6.1. apakšpunktu 

šādā redakcijā:
“6.1.  līdz vienai valstī noteiktai 

minimālai mēneša darba algai, ja 
mājsaimniecībā ir viena persona, 
un līdz divām valstī noteiktām 
minimālām mēneša darba algām, 
ja mājsaimniecībā ir vairākas 
personas, ar Sociālā dienesta 
lēmumu 10 darba dienu laikā 
pēc iesnieguma un dokumentu 
saņemšanas, bet ne vēlāk kā viena 
mēneša laikā no krīzes situācijas 
rašanās dienas;”;

12.  izteikt 6. punkta 6.2. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“6.2. ar Olaines novada domes lēmumu, 
ja mājsaimniecībai nodarīto 
zaudējumu apmērs pārsniedz šo 
noteikumu 6.1. punktā noteikto 
pabalstu, pamatojoties uz 
atbilstošu institūciju izsniegtiem 
apliecinošiem dokumentiem par 
neparedzēto apstākļu radītiem 
zaudējumiem gadījumos, ja 
nepienākas cits valsts noteiktais 
pabalsts vai apdrošināšanas 
atlīdzība.”.

____________________________

Saistošie noteikumi Nr. SN15/2022 
“Grozījumi Olaines novada domes 
2021. gada 24. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. SN2/2021 “Par 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Olaines novadā””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 3. panta 
otro daļu, 33. panta trešo daļu, 36. panta 
piekto un sesto daļu, likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta 
sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta trešo daļu.

Apstiprināti ar Olaines novada domes 
2022. gada 21. decembra sēdes lēmumu 
(17. prot., 12.2. p.). Spēkā ar 31.12.2022. 

Izdarīt Olaines novada domes 2021. gada 
24. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. SN2/2021 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Olaines novadā” šādus 
grozījumus:
13.  aizstāt 1. punktā vārdus “trūcīgām 

un maznodrošinātām” ar vārdiem 
“zemu ienākumu”;

14.  aizstāt 5.1. punktā vārdus “, izņemot 
personu” ar vārdiem “un persona”;

Saņem nekustamā īpašuma nodokļa    
(NĪN) paziņojumu elektroniski

15.  izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
“10.  Pabalstu aprēķina un piešķir 

atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas 
nosaka kārtību, kādā tiek izvērtēta 
mājsaimniecības materiālā situācija 
un sociālās palīdzības saņemšana.”;

16.  svītrot 12.1 punktu;

17.  izteikt 12.2 punktu šādā redakcijā: 
“12.2 Ja mājoklī dzīvo un dzīvesvietu 

deklarējusi viena vai vairākas 
personas, kurām noteikta I vai II 
grupas invaliditāte, vai viena vai 
vairākas personas, kuras sasniegušas 
valsts vecuma pensijas piešķiršanai 

nepieciešamo vecumu, apmaksājot 
izdevumus par dzīvojamo telpu 
īri, dzīvojamās mājas pārvaldīšanu 
un apkuri, piemēro šādu mājokļa 
platību – līdz 50 m2 vienai personai 
mājsaimniecībā un 18 m2 katrai 
nākamai personai mājsaimniecībā, 
bet ne mazāk par normatīvajos 
aktos, kas nosaka kārtību, kādā tiek 
izvērtēta mājsaimniecības materiālā 
situācija un sociālās palīdzības 
saņemšana, noteikto.”;

18. svītrot 29. punktā vārdu “līdz”;

19. svītrot 30. punktu. 

1

2

3

Izveido savu
e-adresi portālā
Latvija.lv un saņem
elektronisku NĪN
paziņojumu
automātiski

Piesakies 
paziņojumu
saņemšanai savā
e-pastā

Portālā Latvija.lv
spied uz banera
“Izveido savu
e-adresi!”  

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu
iesniegumu nosūti uz pašvaldības e-pastu
vai piesakies klātienē pašvaldības klientu
apkalpošanas un pakalpojumu centrā

NĪN apmaksu elektroniski iespējams veikt arī portālos Latvija.lv
(e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”) un
www.epakalpojumi.lv (sadaļā “Nekustamais īpašums” izvēlies
e-pakalpojumu “Mans nekustamā īpašuma nodoklis”).
Tas būs ērtāk un drošāk, nekā pašam veidot jaunu maksājumu
internetbankas kontā, jo maksājuma dati tiks sagatavoti automātiski.

ATCERIES: e-adrese juridiskām personām 
no 2023. gada 1. janvāra ir obligāta!

Turpmāk korespondenci
no valsts un pašvaldību
iestādēm saņemsi
e-adresē un tev būs
iespēja lietot e-adresi
saziņai ar iestādēm. 
Izveido savu e-adresi!

Portāla www.epakalpojumi.lv 
sadaļā “Nekustamais īpašums” 
izvēlies e-pakalpojumu 
“E-pasta un SMS pieteikums”
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• Piešķirt Olaines novada pašvaldības 
apbalvojumu – Atzinības rakstu – Olaines 
Kultūras centra Olaines Kultūras nama 
folkloras kopas “Dzedzieda” vadītājai 
Silvijai Silārei par ilggadēju, profesionālu 
un apzinīgu darbu Olaines novadā.

• 2023./2024. mācību gadā atvērt:
1.1.  Olaines 1. vidusskolas 

struktūrvienībā “Olaines 
sākumskola” (adrese: Meža iela 2, 
Jaunolaine, Olaines pag., Olaines 
nov.) pamatizglītības programmas 
apguvei trīs 1. klases ar maksimālo 
izglītojamo skaitu 57;

1.2.  Olaines 1. vidusskolā (adrese: 
Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines 
nov.) pamatizglītības programmas 
apguvei trīs 1. klases ar maksimālo 
izglītojamo skaitu 90;

1.3.  Olaines 2. vidusskolā (adrese: 
Skolas iela 1, Olaine, Olaines nov.) 
pamatizglītības programmas 
apguvei no trim līdz četrām 

 1. klasēm ar maksimālo izglītojamo 
skaitu vienā klasē 27.

Ar 2023. gada 1. septembri pārcelt 
Olaines 1. vidusskolas struktūrvienības 
“Olaines sākumskola” (adrese: Meža 
iela 2, Jaunolaine) 2022./2023. mācību 
gada 3.h klasi (21011111 “Pamatizglītības 
programma”) uz Olaines 1. vidusskolu 
(adrese: Zeiferta iela 4, Olaine) un 
3.e klasi (11011121 “Pamatizglītības pirmā 
posma (1.–4. klase) mazākumtautību 
programma”) uz Olaines 2. vidusskolu 
(adrese: Skolas iela 1, Olaine) uz izglītības 
programmu 21011111 “Pamatizglītības 
programma”.

• Apstiprināt noteikumus 
Nr. NOT3/2022 “Par bērnu reģistrācijas 
kārtību 1. klasē Olaines novada 
pašvaldības izglītības iestādēs” 
(pieejami www.olaine.lv).

• Apstiprināt nolikumu Nr. NOL7/2022 
“Grozījumi Olaines novada domes 
2021. gada 22. septembra nolikumā 
Nr. NOL7/2021 “Olaines 1. vidusskolas 
nolikums””.

• Apstiprināt nolikumu Nr. NOL8/2022 
“Grozījumi Olaines novada domes 
2021. gada 22. septembra nolikumā 
Nr. NOL8/2021 “Olaines 2. vidusskolas 
nolikums””.

• Uzdot Olaines 2. vidusskolas 
direktorei: 
1) organizēt iespēju skolēniem apgūt 
vispārējās izglītības pamatizglītības 
programmu (21011111) visās klašu 
grupās, sākot ar 2023./2024. mācību 
gadu; 

2) informēt skolēnu vecākus par lēmumā 
minēto iespēju un veikt vecāku aptauju 
ar mērķi noskaidrot skolēnu skaitu, kuri 
apgūtu šo mācību programmu katrā 
klašu grupā. Uzdot Izglītības un kultūras 
nodaļai sadarbībā ar Olaines Pieaugušo 
izglītības centru sniegt nepieciešamo 
atbalstu Olaines 2. vidusskolai vecāku 
informēšanā un pedagogu valsts valodas 
pilnveidē. 
Nodrošināt, ka 2023./2024. mācību gadā 
Olaines 2. vidusskolas pedagogiem 
mēneša algas likmes netiks samazinātas, 
paredzot attiecīgos finanšu līdzekļus 
Olaines novada pašvaldības 2023. gada 
budžetā.

• Apstiprināt noteikumus 
Nr. NOT4/2022 “Kārtība, kādā 
piešķir stipendijas studējošiem” 
(pieejami www.olaine.lv).

• Izveidot stipendiju piešķiršanas 
komisiju šādā sastāvā: Olaines novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja 
pirmā vietniece Līga Gulbe; Olaines 
novada pašvaldības domes deputāts 
Aleksandrs Geržatovičs; Olaines 
novada pašvaldības izpilddirektora 
vietniece Kristīne Matuzone; Olaines 
1. vidusskolas direktora vietniece Inga 
Seļuka; Olaines 2. vidusskolas direktora 
vietniece Margarita Četrone; Olaines 
novada pašvaldības Izglītības un kultūras 
nodaļas vadītājs Andris Joksts; Olaines 
novada pašvaldības Izglītības un kultūras 
nodaļas izglītības speciāliste Ieva Loseva. 
Apstiprināt nolikumu Nr. NOL9/2022 
“Stipendiju piešķiršanas komisijas 
nolikums”.

• Noteikt ēdināšanas pakalpojumu 
maksu Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādēs “Zīle”, “Dzērvenīte”, “Magonīte” 
un “Ābelīte” vispārējās pirmsskolas 
izglītības programmas grupās:
- izglītojamajiem vecumā no 1,5 līdz 

diviem gadiem (ieskaitot) – 2,10 eiro 
 par trīsreizēju ēdināšanas 

pakalpojumu dienā, tai skaitā 
izglītojamā vecāka maksu dienā: 

1,70 eiro – līdz 2023. gada 31. augustam;
2,10 eiro – no 2023. gada 1. septembra;

- izglītojamajiem vecumā no trīs 
līdz sešiem gadiem – 2,60 eiro par 
trīsreizēju ēdināšanas pakalpojumu 
dienā, tai skaitā izglītojamā vecāka 
maksu dienā: 

2,10 eiro – līdz 2023. gada 31. augustam;
2,60 eiro – no 2023. gada 1. septembra.

Līdz 2023. gada 31. augustam apmaksāt 
ēdināšanas pakalpojumu maksu par 
trīsreizēju ēdināšanas pakalpojumu 

dienā Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādēs “Zīle”, “Dzērvenīte”, “Magonīte” 
un “Ābelīte” vispārējās pirmsskolas 
izglītības programmas grupās no domes 
apstiprinātās ēdināšanas pakalpojumu 
maksas no Olaines novada pašvaldības 
2023. gada budžeta līdzekļiem: 
1) izglītojamajiem vecumā no 1,5 līdz 

diviem gadiem (ieskaitot) – 0,40 eiro 
 par trīsreizēju ēdināšanas 

pakalpojumu dienā; 
2) izglītojamajiem vecumā no trīs 

līdz sešiem gadiem – 0,50 eiro par 
trīsreizēju ēdināšanas pakalpojumu 
dienā. 

Segt Olaines pirmsskolas izglītības 
iestādes “Ābelīte” speciālās 
pirmsskolas izglītības programmas 
grupas izglītojamajiem ēdināšanas 
pakalpojumu maksu no Olaines 
pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” 
uzturēšanas izdevumiem paredzētajiem 
budžeta līdzekļiem. Noteikt ēdināšanas 
pakalpojumu maksu Olaines pirmsskolas 
izglītības iestāžu “Zīle”, “Dzērvenīte”, 
“Ābelīte” un “Magonīte” darbiniekiem – 
1,40 eiro vienai ēdienreizei. 
Atzīt par spēku zaudējušu Olaines 
novada domes 2022. gada 25. maija 
sēdes lēmumu “Par ēdināšanas 
pakalpojumu maksu Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādēs” (7. prot., 7. p.). 
Lēmums stājas spēkā ar 2023. gada 
1. janvāri.

• Apstiprināt nolikumu Nr. NOL10/2022 
“Grozījumi Olaines novada domes 
2017. gada 22. marta nolikumā Nr. 
NOL4/2017 “Olaines novada pašvaldības 
iepirkumu komisijas nolikums””. Izdarīt 
Olaines novada domes 2017. gada 
22. marta lēmumā “Par Olaines novada 
pašvaldības iepirkumu komisijas 
nolikuma un pastāvīgās iepirkumu 
komisijas apstiprināšanu” (3. prot., 11. p.) 
šādus grozījumus: 
1) izteikt domes lēmuma nosaukumu 

šādā redakcijā: “Par Olaines novada 
pašvaldības iepirkumu komisijas 
nolikumu un iepirkumu komisijas 
izveidošanu”; 

2) izteikt lēmuma 2. punktu šādā 
redakcijā: “2. Izveidot Olaines novada 
pašvaldības iepirkumu komisiju uz 
noteiktu laikposmu – no 2023. gada 

 1. janvāra līdz 2025. gada 31. augustam 
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs: 
Ģirts Batrags – pašvaldības 
izpilddirektors; komisijas locekļi: 
Kristīne Matuzone – pašvaldības 
izpilddirektora vietniece; Inese  
Čepule – īpašuma un juridiskās 
nodaļas vadītāja; Elīna Grūba – 
attīstības nodaļas vadītāja; Irina 
Gubina – iepirkumu vadītāja; Marija 

Jurša – būvinženiere.”. 
Lēmums stājas spēkā 2023. gada 
1. janvārī. 

• Grozīt Olaines novada domes 
2017. gada 23. augusta sēdes lēmumu 
“Par Olaines novada domes un 
pašvaldības ētikas komisiju” (3. prot., 
26. p.), izsakot lēmuma 1. punkta 
1.2., 1.3.2. un 1.3.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā: “1.2. komisijas priekšsēdētāja 
vietniece – deputāte Inta Purviņa; 
1.3.2. deputāts – Andris Vurčs; 
1.3.3. deputāts – Armands Znotiņš”. 
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

• Pieņemt iesniegtos saistošos 
noteikumus Nr. SN14/2022 “Par Olaines 
novada domes saistošo noteikumu 
Nr. SN1/2022 “Par Olaines novada 
pašvaldības budžetu 2022. gadam” 
grozījumiem”.

• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. SN15/2022 “Grozījumi Olaines 
novada domes 2021. gada 24. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. SN2/2021 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Olaines novadā””. 

• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. SN16/2022 “Grozījumi Olaines 
novada domes 2021. gada 24. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. SN3/2021 
“Par pabalstu krīzes situācijā Olaines 
novadā””. 

• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. SN17/2022 “Grozījumi Olaines 
novada domes 2019. gada 27. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. SN13/2019 
“Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Olaines novadā””. 

• Apstiprināt reglamentu 
Nr. REG1/2022 “Olaines novada 
pašvaldības darba reglaments” 
(stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī).

• Piekrist, ka AS “Olaines ūdens un 
siltums” dāvina (ziedo) vispārējam 
atbalstam Ukrainas Republikas 
Menas teritoriālajai pašvaldībai šādu 
sabiedrībai piederošu kustamo mantu 
(transportlīdzekļus):
- “VW Transporter”, reģistrācijas Nr.  

KC-2518, bilances vērtība – nulle eiro;
- “VW Transporter”, reģistrācijas Nr.  

KU-3006, bilances vērtība – nulle eiro;
- “VW LT28”, reģistrācijas Nr. FV-3028, 

bilances vērtība – nulle eiro.
Uzdot AS “Olaines ūdens un siltums” 
nodrošināt lēmumā norādītās 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (decembris)

Turpinājums 7. lpp.   
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numurs 8080 022 0361) atsavināšanu, 
zemesgabala nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu. Noteikt: ja līdz 
2023. gada 21. februārim (ieskaitot) nav 
veikta samaksa un nav noslēgts līgums, 
šis lēmums zaudē spēku.

• Apstiprināt dzīvokļa “Birznieki 1”-18, 
Jaunolainē, kadastra numurs 8080 900 
0104, atsavināšanas izsoles rezultātus 
ar pārdošanas cenu 16 200 eiro. Noteikt 
Q. H. M. D. pienākumu iemaksāt ne 
vēlāk kā līdz 2023. gada 14. janvārim 
(ieskaitot) 15 580 eiro izsoles komisijas 
norādītajā Olaines novada pašvaldības 
norēķinu kontā kredītiestādē. Pēc 
maksājuma saņemšanas uzdot 
Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
sagatavot dzīvokļa “Birznieki 1”-18, 
Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines 
novadā, kadastra numurs 8080 900 
0104, pirkuma līgumu, nodošanas 
aktu un nostiprinājuma lūgumu Rīgas 
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. 
Noteikt: ja līdz 2023. gada 14. janvārim 
(ieskaitot) Q. H. M. D. nav samaksājis 
Olaines novada pašvaldības norēķinu 
kontā kredītiestādē lēmumā noteikto 
maksājumu pilnā apmērā un nav 
noslēdzis lēmumā noteikto pirkuma 
līgumu, šis lēmums zaudē spēku.

• Piešķirt AS “Olaines ūdens un 
siltums” apbūves tiesības uz Olaines 
novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Piksāri” 
Pēterniekos, Olaines pagastā, Olaines 
novadā, kadastra numurs 80800110475, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80800110475 (0,5129 ha kopplatībā) 
zemes daļu 0,0740 ha platībā ar mērķi 
izbūvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
pašvaldības autonomās funkcijas izpildes 
nodrošināšanai – sniegt Olaines novada 
iedzīvotājiem sabiedriskos pakalpojumus 
(notekūdeņu attīrīšana). Noteikt: 
1) maksu par apbūves tiesībām gadā 

28,00 eiro un normatīvajā aktā 
noteiktais pievienotās vērtības 
nodoklis; 

2) apbūves tiesību termiņu – līdz  
2042. gada 31. decembrim; 

3) apbūves tiesīgā pienākumu – visus 
darbus, kas saistīti ar notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas būvniecību un 
uzturēšanu, veic apbūves tiesīgais, 
ievērojot līguma nosacījumus. 

Uzdot: 
1) pašvaldības izpilddirektoram 

noslēgt līgumu par apbūves tiesību 
piešķiršanu ar AS “Olaines ūdens un 
siltums”; 

2) Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
sagatavot un izsniegt AS “Olaines 
ūdens un siltums” nostiprinājuma 
lūgumu par apbūves tiesību 
ierakstīšanu zemesgrāmatā.

• Pagarināt 2010. gada 28. decembra 
nekustamā īpašuma “Robežnieki” 
Olaines pagastā, Olaines novadā, 
kadastra numurs 8080 011 0413, 14,94 ha 
platībā nomas līgumu ar Rīgas rajona 
Olaines pagasta zemnieku saimniecību 
“Kalnāji” līdz 2027. gada 31. decembrim. 
Izdarīt 2010. gada 28. decembra 
nekustamā īpašuma “Robežnieki” 
Olaines pagastā, Olaines novadā, 
kadastra numurs 8080 011 0413, 14,94 ha 
platībā nomas līgumā šādus grozījumus:
2.1. izteikt līguma ievaddaļas otro daļu 

šādā redakcijā:
 “Rīgas rajona Olaines pagasta 

zemnieku saimniecība “KALNĀJI”, 
reģistrācijas numurs 40001007260, 
juridiskā adrese “Kalnāji”, Pēternieki, 
Olaines pagasts, Olaines novads, 
kuru pārstāv īpašnieks Jānis Zaube, 
personas kods 220953-12354, 
turpmāk – “NOMNIEKS”, no otras 
puses”;

2.2. izteikt līguma 2.1. apakšpunktu 
 šādā redakcijā:
 “2.1. Nomnieks maksā Iznomātājam 

nomas maksu gadā EUR 1028.00 
par Zemes nomas lietošanu un 
pievienotās vērtības nodokli (PVN) 
Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.”;

2.3. izteikt līguma 3.1. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

         “3.1. Nomas līgums stājas spēkā ar tā 
parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 
2027. gada 31. decembrim.”;

2.4. aizstāt līguma 9. daļas “Nomnieks” 
vārdus “Z/S “Kalnāji”, juridiskā 
adrese Kalnāji, Olaines pagasts, 
Olaines novads” ar vārdiem “Rīgas 
rajona Olaines pagasta zemnieku 
saimniecība “Kalnāji” juridiskā 
adrese “Kalnāji”, Pēternieki, Olaines 
pagasts, Olaines novads”.

Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
parakstīt vienošanos pie 2010. gada 
28. decembra nomas līguma, noslēgta ar 
Rīgas rajona Olaines pagasta zemnieku 
saimniecību “Kalnāji”. Uzdot Finanšu 
un grāmatvedības nodaļai nosūtīt 
Rīgas rajona Olaines pagasta zemnieku 
saimniecībai “Kalnāji” rēķinu par 
neatkarīgā vērtētāja atlīdzības 
205,70 eiro apmaksu (ne vēlāk kā divu 
mēnešu laikā).

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no Olaines novada 
pašvaldības bilances (ar uzskaitē iekļauto 
bilances vērtību) nekustamo īpašumu – 
zemesgabalu: 
- d/s “Ezītis” Nr. 322, Ezītī, kadastra 

apzīmējums 8080 012 0415, 0,0666 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 022 
0612);

kustamās mantas (transportlīdzekļu) 
nodošanu transportēšanai biedrībai 
“Agendum” (t. sk. transportlīdzekļu 
numuru salīdzināšana, maiņa uz 
tranzīta numuriem, apdrošināšana, 
nodošanas akts). Uzdot pašvaldības 
izpilddirektoram nodrošināt: 
1) lēmumā norādītās kustamās mantas 

(transportlīdzekļu) novērtēšanu, 
pieaicinot sertificētu vērtētāju; 

2) domes lēmuma sagatavošanu 
par finanšu līdzekļu ieguldīšanu 
AS “Olaines ūdens un siltums” 
pamatkapitālā. 

• Atbalstīt kooperatīvās sabiedrības 
“Rīts” projektu “Kooperatīvās sabiedrības 
“Rīts” teritorijas labiekārtošana” 
(iepirkums ONP 2022/46 “Kooperatīvās 
sabiedrības “Rīts” Medemciemā, 
Olaines novadā, koplietošanas ceļu 
labiekārtošana”) par kopējo summu 
bez PVN 46 142,98 eiro (ar PVN – 
55 833,01 eiro) ar pašvaldības 
finansējumu 36 176,57 eiro. 
Uzdot pašvaldības izpilddirektoram: 
1) noslēgt līgumu ar kooperatīvo
 sabiedrību “Rīts” par projekta 

“Kooperatīvās sabiedrības “Rīts” 
teritorijas labiekārtošana” finansēšanu; 

2) noslēgt trīspusēju līgumu (pašvaldība, 
kooperatīvā sabiedrība “Rīts” un 
darbu izpildītājs – SIA “Pamatceļš”) 
par lēmumā minētā projekta un 
iepirkumā ONP 2022/46 “Kooperatīvās 
sabiedrības “Rīts” Medemciemā, 
Olaines novadā, koplietošanas ceļu 
labiekārtošana” noteikto darbu izpildi.

Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai lēmumā noteikto pašvaldības 
finansējumu 36 176,57 eiro ieplānot 
2023. gada pašvaldības budžetā.

• Grozīt Olaines novada domes 
2022. gada 28. septembra sēdes 
lēmuma “Par kooperatīvās dārzkopības 
sabiedrības “Komutators” projekta 
“4. līnijas labiekārtošana” finansējumu” 
(13. prot., 7.2. p.) 3. punktu, aizstājot 
vārdus un ciparus “līdz 2022. gada 
16. decembrim” ar vārdiem un cipariem 
“līdz 2023. gada 30. aprīlim”. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram noslēgt 
vienošanos pie 2022. gada 30. septembra 
līguma “Par kooperatīvās dārzkopības 
sabiedrības “Komutators” projekta 
“4. līnijas labiekārtošana” finansēšanu ar 
KDS “Komutators””, ievērojot lēmumā 
noteikto.

• Slēgt patapinājuma līgumu ar 
dārzkopības kooperatīvo sabiedrību 
“Ieviņa 99” par nekustamā īpašuma 
“Ieviņa-99 d/s koplietošanas zeme” 

(kadastra numurs 8080 002 2237, kopējā 
platība – 15,759 ha) daļas 0,2435 ha 
platībā bezatlīdzības lietošanu (saskaņā 
ar 1. pielikumu) uz desmit gadiem ar 
mērķi izveidot uz zemesgabala parku –  
“Pastaigu parks DKS “Ieviņa-99”” (ar 
labiekārtošanas elementiem). Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram noslēgt 
lēmumā noteikto līgumu ar dārzkopības 
kooperatīvo sabiedrību “Ieviņa 99”.

• Piekrist atsavināt zemesgabalu 
dārzkopības sabiedrībā (turpmāk d/s) 
“Tiltiņi” Nr. 245, Stīpniekos, 0,0599 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 018 0537) 
zemes nomniekam V. H. Apstiprināt 
lēmumā atsavināmā zemesgabala 
pārdošanas cenu 2380 eiro. Noteikt 
V. H. maksāšanas un pirkuma līguma 
noslēgšanas termiņu – līdz 2023. gada 
21. februārim. Uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma 
līgumu par nekustamā īpašuma – 
zemesgabala – d/s “Tiltiņi” Nr. 245, 
Stīpniekos, kadastra apzīmējums 
8080 018 0537, 0,0599 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 018 0537) 
atsavināšanu, zemesgabala nodošanas 
aktu un nostiprinājuma lūgumu. Noteikt: 
ja līdz 2023. gada 21. februārim (ieskaitot) 
nav veikta samaksa un nav noslēgts 
līgums, šis lēmums zaudē spēku.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu “Siliņi-3” Olaines pagastā, 
Olaines novadā, 0,2624 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 007 0014) zemes 
nomniekam I. K. Apstiprināt lēmumā 
atsavināmā zemesgabala pārdošanas 
cenu 9860 eiro. Noteikt I. K. maksāšanas 
un pirkuma līguma noslēgšanas 
termiņu – līdz 2023. gada 21. februārim. 
Uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
sagatavot pirkuma līgumu par 
zemesgabala “Siliņi-3” Olaines pagastā, 
Olaines novadā, 0,2624 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 007 0014) 
atsavināšanu, zemesgabala nodošanas 
aktu un nostiprinājuma lūgumu. Noteikt: 
ja līdz 2023. gada 21. februārim (ieskaitot) 
nav veikta samaksa un nav noslēgts 
līgums, šis lēmums zaudē spēku.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Bērziņi” Nr. 26, 
Rājumos, kadastra apzīmējums 8080 015 
0158, 0,0600 ha platībā (kadastra numurs 
8080 022 0361) zemes nomniekam S. A. 
Apstiprināt lēmumā atsavināmā 
zemesgabala pārdošanas cenu 1740 eiro. 
Noteikt S. A. maksāšanas un pirkuma 
līguma noslēgšanas termiņu – līdz 
2023. gada 21. februārim. 
Uzdot Īpašuma un juridiskajai 
nodaļai sagatavot pirkuma līgumu 
par zemesgabala d/s “Bērziņi” Nr. 26, 
Rājumos, kadastra apzīmējums 8080 
015 0158, 0,0600 ha platībā (kadastra 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (decembris)

  Turpinājums no 6. lpp. 
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009 0229. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus, 
adresāciju. Detalizēta informācija 
pieejama www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Domes lēmumi”. 
Plānotajām zemes vienībām Nr. 1–Nr. 9 
piekļūšana nodrošināta no pašvaldības 
ceļa Kalte–Lubaušu ferma (Krasta iela), 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 009 0039, pa SIA “M.I.A.HAUS” 
piederošo nekustamo īpašumu – Madaru 
un Smilgu ielu –, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8080 009 0262, 
plānojumā noteiktu transporta 
infrastruktūras teritoriju, ielu sarkano 
līniju robežās. Piekļūšanu no Madaru 
un Smilgu ielas, atsavinot plānotos 
nekustamos īpašumus, organizēt pa 
plānoto ceļa servitūta teritoriju atbilstoši 
Civillikuma 1231. pantam – slēdzot 
līgumu, reģistrējot to zemesgrāmatā 
vai Madaru un Smilgu ielai ir jābūt 
nodotai Olaines novada pašvaldībai kā 
objektam/inženierbūvei. 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. 

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8080 
009 0309 zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 009 0260. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresāciju. Detalizēta 
informācija pieejama www.olaine.lv 
sadaļā “Pašvaldība” – “Domes lēmumi”. 
Plānotajām zemes vienībām Nr. 1–Nr. 3 
piekļūšana nodrošināta no pašvaldības 
ceļa Kalte–Lubaušu ferma (Krasta iela), 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 009 0039, pa SIA “M.I.A.HAUS” 
piederošo nekustamo īpašumu – 
Madaru un Smilgu ielu –, zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 8080 009 
0262, plānojumā noteiktu transporta 
infrastruktūras teritoriju, ielu sarkano 
līniju robežās. Piekļūšanu no Madaru 
un Smilgu ielas, atsavinot plānotos 
nekustamos īpašumus, organizēt pa 
plānoto ceļa servitūta teritoriju atbilstoši 
Civillikuma 1231. pantam – slēdzot 
līgumu, reģistrējot to zemesgrāmatā 
vai Madaru un Smilgu ielai ir jābūt 
nodotai Olaines novada pašvaldībai kā 
objektam/inženierbūvei. 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. 

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8080 
009 0310 zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8080 009 0261. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresāciju. Detalizēta 
informācija pieejama www.olaine.lv 
sadaļā “Pašvaldība” – “Domes lēmumi”. 
Plānotajām zemes vienībām Nr. 1–Nr. 7 
piekļūšana nodrošināta no pašvaldības 
ceļa Kalte–Lubaušu ferma (Krasta iela), 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 009 0039, pa SIA “M.I.A.HAUS” 
piederošo nekustamo īpašumu – 
Madaru un Smilgu ielu –, zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 8080 009 
0262, plānojumā noteiktu transporta 
infrastruktūras teritoriju, ielu sarkano 
līniju robežās. Piekļūšanu no Madaru 
un Smilgu ielas, atsavinot plānotos 
nekustamos īpašumus, organizēt pa 
plānoto ceļa servitūta teritoriju atbilstoši 
Civillikuma 1231. pantam – slēdzot 
līgumu, reģistrējot to zemesgrāmatā 
vai Madaru un Smilgu ielai ir jābūt 
nodotai Olaines novada pašvaldībai kā 
objektam/inženierbūvei. 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. 

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8080 
009 0302 zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 009 0281. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresāciju. Detalizēta 
informācija pieejama www.olaine.lv 
sadaļā “Pašvaldība” – “Domes lēmumi”. 
Plānotajām zemes vienībām Nr. 1–Nr. 4 
piekļūšana nodrošināta no pašvaldības 
ceļa Kalte–Lubaušu ferma (Krasta iela), 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 009 0039, pa SIA “M.I.A.HAUS” 
piederošo nekustamo īpašumu – 
Madaru un Smilgu ielu –, zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 8080 009 
0262, plānojumā noteiktu transporta 
infrastruktūras teritoriju, ielu sarkano 
līniju robežās. Piekļūšanu no Madaru 
un Smilgu ielas, atsavinot plānotos 
nekustamos īpašumus, organizēt pa 
plānoto ceļa servitūta teritoriju atbilstoši 
Civillikuma 1231. pantam – slēdzot 
līgumu, reģistrējot to zemesgrāmatā 
vai Madaru un Smilgu ielai ir jābūt 
nodotai Olaines novada pašvaldībai kā 
objektam/inženierbūvei. 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. 

- d/s “Vizbule 100”, Jāņupē (adrese: 
Vizbule 100), kadastra apzīmējums 
8080 021 0395, 0,0497 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 021 0253);

- d/s “Atlantika” Nr. 200, Jāņupē, 
 0,0721 ha platībā  

(kadastra numurs 8080 020 1282);
- d/s “Atlantika” Nr. 201, Jāņupē,  

0,0745 ha platībā  
(kadastra numurs 8080 020 1283);

- d/s “Stars” Nr. 36, Dāvos,  
0,0629 ha platībā 

 (kadastra numurs 8080 017 0329);
- d/s “Ežupe” Nr. 69, Jāņupē,  

0,0611 ha platībā  
(kadastra numurs 8080 020 0323);

- d/s “Ezītis” Nr. 453, Pēterniekos,  
0,0402 ha platībā  
(kadastra numurs 8080 011 0375);

- “Purņi” Jāņupē (adrese: Persiešu  
iela 3, Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines 
novads) 0,0581 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 022 0267);

- d/s “Druva” Nr. 12, Jāņupē,  
0,0639 ha platībā  
(kadastra numurs 8080 023 0762);

- d/s “Virši” Nr. 34/35, Viršos,  
0,1183 ha platībā  
(kadastra numurs 8080 002 0704);

- d/s “Liepkalnes-1” Nr. 41, Jāņupē, 
0,0613 ha platībā  
(kadastra numurs 8080 020 0434).

• Atļaut apvienot nekustamos 
īpašumus “Stūnīši Nr. 53” (kadastra 
Nr. 8080 001 0203) un “Stūnīši Nr. 54” 
(kadastra Nr. 8080 001 0024) viena 
nekustamā īpašuma sastāvā, kas 
sastāv no vienas zemes vienības ar 
kopējo aptuveno platību 0,1192 ha 
(veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes 
vienības kopplatība un robežas var tikt 
precizētas). Saglabāt vienotu adresi 
apvienotajai zemes vienībai un ēkai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 001 0024 
001 – “Stūnīši 54”, Stūnīši, Olaines pag., 
Olaines nov., LV-2127. Dzēst nosaukumus 
“Stūnīši Nr. 53” un “Stūnīši Nr. 54”. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi apvienotajai zemes vienībai 
visā platībā – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve. Piekļūšana apvienotajai 
zemes vienībai nodrošināta pa Olaines 
novada pašvaldības tiesiskā valdījumā 
esošo zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8080 001 0443, d/s “Stūnīši” 
koplietošanas zemi. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam: 
1) veikt apvienotās zemes vienības 

kadastrālo uzmērīšanu; 
2) iesniegt saskaņošanai Olaines novada 

pašvaldībā kadastrālās uzmērīšanas 
dokumentus; 

3) veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
sastāvā zemesgrāmatā. 

• Atļaut apvienot nekustamos 
īpašumus “Mežsētu dārzs Nr. 142” 
(kadastra Nr. 8080 020 0072) un “Mežsētu 
dārzs Nr. 143” (kadastra Nr. 8080 020 
0073) viena nekustamā īpašuma sastāvā, 
kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kopējo, aptuveno platību 0,1630 ha 
(veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes 
vienības kopplatība un robežas var tikt 
precizētas). Saglabāt vienotu adresi 
apvienotajai zemes vienībai un ēkām ar 
kadastra apzīmējumu 8080 020 0072 001, 
8080 020 0072 002, 8080 020 0072 003, 
8080 020 0072 004 un 8080 020 0072 
005 “Mežsētu dārzs 142”, Jāņupe, Olaines 
pag., Olaines nov., LV-2127. Piešķirt adresi 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 8080 020 
0073 001 – “Mežsētu dārzs 142”, Jāņupe, 
Olaines pag., Olaines nov., LV-2127. 
Dzēst nosaukumus “Mežsētu dārzs 
Nr. 142” un “Mežsētu dārzs Nr. 143”. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi apvienotajai zemes vienībai visā 
platībā – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve. Piekļūšana apvienotajai zemes 
vienībai nodrošināta pa dārzkopības 
biedrībai “Mežsētu dārzs” piederošu 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8080 020 1263. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam: 
1) veikt apvienotās zemes vienības 

kadastrālo uzmērīšanu; 
2) iesniegt saskaņošanai Olaines novada 

pašvaldībā kadastrālās uzmērīšanas 
dokumentus; 

3) veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
sastāvā zemesgrāmatā; 

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

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Mežziņu āres” 
(kadastra Nr. 8080 005 0032) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
005 0032. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus, 
adresāciju. Detalizēta informācija 
pieejama www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Domes lēmumi”. 
Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 un Nr. 2 
piekļūšana nodrošināta no valsts 
galvenā autoceļa A8 (Rīga–Jelgava) 
pa pašvaldības ceļu Rīgas apvedceļš–
Birznieki–Jaunolaine, zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 8080 
005 0048. 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. 

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Vistiņu ceļš” 
(kadastra Nr. 8080 009 0237) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (decembris)

  Turpinājums no 7. lpp. 

Turpinājums 9. lpp.   
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• Pagarināt Olaines novada domes 
2020. gada 28. oktobra sēdes lēmuma 
“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamajā īpašumā Jaunaudzes 
(Jaunolainē) un Olaines novada domes 
2018. gada 27. decembra sēdes lēmuma 
“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamajā īpašumā Jaunaudzes 
(Jaunolainē)” (16. prot., 19.2. p.) 
atcelšanu” (16. prot., 24. p.) apstiprināto 
detālplānojuma darba uzdevumu, 
pielikums Nr. 1 “Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam Jaunaudzes (Jaunolainē)”, 
līdz 2024. gada 21. decembrim. 
Uzdot nekustamā īpašuma 
“Jaunaudzes” īpašniekam: 
1) līdz detālplānojuma projekta 

iesniegšanai pašvaldībā un vispārīgā 
administratīvā akta izdošanai par 
detālplānojuma apstiprināšanu slēgt 
servitūta līgumus ar zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumiem 8080 013 0002 
un 8080 013 0086 īpašniekiem; 

2) ceļa servitūta teritoriju dibināt 
atbilstoši Civillikuma 1231. pantam – 

 ar līgumu, reģistrējot to zemesgrāmatā 
atbilstoši Civillikuma 1235. pantam. 

• Atcelt detālplānojumu 
nekustamajam īpašumam “Mazšlūkas” 
(kadastra Nr. 8080 014 0017) un izdot 
saistošos noteikumus Nr. SN18/2022 
“Par Olaines novada domes 2009. gada 
30. septembra sēdes lēmumā 
apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 13 
“Par detālplānojuma apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam “Mazšlūkas” 
(kad. Nr. 8080 014 0017)” pielikuma Nr. 3 
atcelšanu”. 

Uzdot pašvaldības būvvaldes speciālistei 
teritoriālplānojuma un zemes ierīcības 
jautājumos publicēt lēmumu un 
saistošos noteikumus Nr. SN18/2022 
Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā piecu darba dienu 
laikā pēc to spēkā stāšanās. 

• Noteikt Olaines novada domes un 
komiteju sēžu darba grafiku 2023. gadā: 
1. domes sēdes trešdienās plkst. 15.00: 
31. janvārī (otrdiena), 22. februārī,
22. martā, 26. aprīlī, 24. maijā, 21. jūnijā,
26. jūlijā, 23. augustā, 27. septembrī, 
25. oktobrī, 29. novembrī, 20. decembrī;

2. Finanšu komitejas sēdes trešdienās 
plkst. 15.00:
18. janvārī, 20. janvārī (piektdiena, 
plkst. 10.00), 15. februārī, 15. martā,
19. aprīlī, 18. maijā (ceturtdiena, 
plkst. 13.00), 14. jūnijā, 19. jūlijā,
16. augustā, 20. septembrī, 18. oktobrī,
15. novembrī, 13. decembrī;

3. Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas sēdes otrdienās plkst. 15.00:
17. janvārī, 14. februārī, 14. martā, 
18. aprīlī, 16. maijā (plkst. 13.00),
13. jūnijā, 18. jūlijā, 15. augustā,
19. septembrī, 17. oktobrī, 14. novembrī, 
12. decembrī (plkst. 13.00);

4. Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēdes 
trešdienās plkst. 15.00:
11. janvārī, 8. februārī, 8. martā, 12. aprīlī, 
17. maijā (plkst. 13.00), 7. jūnijā, 12. jūlijā,
9. augustā, 13. septembrī, 11. oktobrī, 
8. novembrī, 12. decembrī (otrdiena). 

• Atcelt sociālā dzīvokļa statusu 
dzīvoklim Zemgales ielā 27-X, Olainē 
(kadastra numurs 80099004050, 
vienistabas dzīvoklis, kopējā platība 
30,10 kv. m, dzīvojamā platība 
17,00 kv. m, mājas un zemes kopīpašuma 
domājamās daļas – 2892/218191), ar 
2023. gada 1. janvāri. Uzdot S. J. un  
AS “Olaines ūdens un siltums” viena 
mēneša laikā noslēgt dzīvojamo telpu 
īres līgumu par dzīvokļa Zemgales ielā 
27-X, Olainē, īres lietošanu uz desmit 
gadiem (līdz 21.12.2032.). 

• Atcelt sociālā dzīvokļa statusu 
dzīvoklim Kūdras ielā 21-X, Olainē 
(trīsistabu dzīvoklis, kopējā platība 
63,40 kv. m, dzīvojamā platība 
45,40 kv. m, mājas un zemes kopīpašuma 
domājamās daļas – 634/4029), ar 
2023. gada 1. janvāri. Uzdot V. Š. un 
AS “Olaines ūdens un siltums” viena 
mēneša laikā noslēgt dzīvojamo telpu 
īres līgumu par dzīvokļa Kūdras ielā 21-X, 
Olainē, īres lietošanu uz desmit gadiem 
(līdz 21.12.2032.). Uzdot Olaines 
novada p/a “Olaines Sociālais dienests” 
informēt V. Š. par viņa ģimenes locekļu 
pienākumu deklarēt dzīvesvietu 
atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma prasībām.

• Piešķirt naudas balvu Olaines novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājam 
Andrim Bergam mēnešalgas apmērā.

• Piešķirt naudas balvu Olaines novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja 
pirmajai vietniecei Līgai Gulbei 
mēnešalgas apmērā.

• Piešķirt naudas balvu Olaines novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja 
otrajam vietniekam Aleksandram 
Čmiļam mēnešalgas apmērā.

• Uzņemt F. K. 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 

Pašvaldības informācija

  Turpinājums no 8. lpp. 

Par lielgabarīta atkritumu 
nodošanu februārī

Atgādinām par rīcību plūdu draudu 
periodā un plūdu gadījumā

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

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.

“Olaines Sociālais dienests” direktorei 
nodrošināt atbilstoša trīspusēja līguma 
noslēgšanu ar F. K. un J. S. par lēmumā 
noteiktā pakalpojuma saņemšanu, 
nosakot, ka: 1) beidzoties Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta 
derīguma termiņam, F. K. apņemas 
nekavējoties veikt Covid-19 revakcināciju 
vai vakcināciju; 2) ja F. K. ir Covid-19 
vakcinācijas kontrindikācijas, jāiesniedz 
ārsta izziņa par kontrindikāciju esamību 
Covid-19 vakcinācijai.

• Reģistrēt M. L. Olaines novada 
pašvaldības dzīvokļu jautājumu 
risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās 
kārtas reģistrā. 

• Apstiprināt kapitāla daļu turētāja 
2022. gada 20. decembra akcionāru 
sapulces protokolu Nr. 8 un palielināt 
AS “Olaines ūdens un siltums” 
pamatkapitālu ar mērķi attīstīt 
sabiedrības pamatdarbības nozari 
“Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšana un 
apsaimniekošana” attīstības projektu 
realizācijai:

- 13 508 eiro – atliktā maksājuma 
procenti par 2022. gadu par 
daudzdzīvokļu māju renovācijas 
darbiem, kas veikti līdz 31.12.2013.,

- 37 540 eiro – atliktā maksājuma 
procenti par 2022. gadu par 
daudzdzīvokļu māju renovācijas 
darbiem, kas veikti no 01.01.2014.,

 par kopējo summu 51 048 eiro, izdarot 
naudas ieguldījumu AS “Olaines ūdens 
un siltums” pamatkapitālā no Olaines 
novada pašvaldības budžeta, emitējot 
51 048 vārda akcijas ar vienas akcijas 
nominālo vērtību 1,00 eiro.

Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
lēmumā minēto ieguldāmo naudas 
summu pārskaitīt AS “Olaines ūdens un 
siltums” saskaņā ar sabiedrības iesniegto 
rēķinu no Olaines novada pašvaldības 
budžeta izdevumu sadaļas līdz 
2023. gada 10. janvārim. 
Uzdot AS “Olaines ūdens un siltums” 
valdei nodrošināt ar sabiedrības 
pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanu 
komercreģistra iestādē saistīto darbību 
veikšanu līdz 2023. gada 28. februārim. 

Šobrīd Olaines novadā nav plūdu, taču, ņemot vērā, ka Olaines novadā ir 
applūstošas teritorijas, atgādinām par rīcību plūdu draudu periodā un plūdu 

gadījumā. Olaines novadā potenciāli applūstoša teritorija ir Misas upes 
tuvumā. Lai dabas stihija mūs ietekmētu pēc iespējas mazāk, tai ir laikus 

jāsagatavojas un jāievēro īpaša piesardzība tās laikā. Lai arī operatīvie dienesti 
un pašvaldība ir gatavi sniegt palīdzību iedzīvotājiem plūdu gadījumā, arī 

iedzīvotājiem ir jāzina, kā rīkoties un kur vērsties, ja nepieciešama palīdzība:

• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – tālr. 112 (visu diennakti); 
• Olaines novada pašvaldības policija – tālr. 67967196, 29198070, 26613481 

(visu diennakti);
• Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa dežūrdaļa – 
 tālr. 110 vai 67950255 (visu diennakti);
• Olaines novada pašvaldība – tālr. 67964333, 20178620 
 (pašvaldības darba laikā);
• Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests – tālr. 113 (visu diennakti).
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Pasākumi un sabiedrība

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. 

Pasākumi Olaines novadā februārī
Olaines Kultūras centrs

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Piezīmes

01.–08.02. Bibliotēkas 
darba laiks

Margitas Jumītes veidotā sveču izstāde 
“Nebeidzamie saullēkti” Jaunolaines bibliotēka

04.02.  12.00 “Svečošanās”. Sveču dienas svinēšana Jaunolaines Kultūras nams
Radošās sveču darbnīcas: “Sveču liešana”, “Sveču marmorēšana”, 
“Netradicionālo sveču bums”. Darbnīcas bez maksas ar iepriekšēju 
pieteikšanos no 23. janvāra. Informācija pa tālr. 29257870

08.02. “Meteņi”. Vakarēšana ar folkloras kopu 
“Dzedzieda” Olaines Kultūras nams Ieeja brīva

14.02. 19.00 Teātra kluba “Austrumu robeža” izrāde “Šodien 
vai nekad” (ironiska attiecību komēdija) Jaunolaines Kultūras nams

Ieejas maksa – 5 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā no 30. janvāra 
Jaunolaines Kultūras namā darbdienās plkst. 9.00–17.00. 
Informācija pa tālr. 29257870

16.02. 19.00 Salaspils kultūras nama bērnu un jauniešu 
koncerts “Dāvana svētkos” Olaines Kultūras nams

Bezmaksas ieejas kartes var saņemt Olaines Kultūras centra 
administrācijā no 6. februāra darbdienās plkst. 9.00–17.00, 
informācija pa tālr. 29143922 darbdienās plkst. 9.00–17.00

18.02. Olaines pilsētas 56. dzimšanas dienas svētku 
programma “Kā pasakā” Olaines pilsēta

18.02. 12.00 “Prāta spēles”. Vislatvijas erudīcijas čempionāts 
“Latvijas kauss 2023” Jaunolaines Kultūras nams Dalība bez maksas. Sīkāka informācija un pieteikšanās 

www.prataspeles.lv

21.02. 18.00 Sarunu vakars ar autori Zani Nuts Gaismu bibliotēka

25.02. 15.00 Bardu autordziesmu izpildītāju koncerts Olaines Kultūras nams Ieeja brīva

25.02. 18.00 “Latviešu dejas skolas 8” 
absolventu vadīto deju kolektīvu koncerts Jaunolaines Kultūras nams Ieeja brīva

Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Jelgavas iela 9)

Datums Pasākums Norises vieta Piezīmes

31.01.–25.02. Raida Kalniņa keramika un zīmējumi Olaines Vēstures un mākslas muzejs Muzeja izstāžu siena un palodzes

  Muzejpedagoģijas programma 
“Meteņi – seno latviešu Jaunais gads” Olaines Vēstures un mākslas muzejs  Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 20172030

18.02. Radošā sestdiena – želejas sveces Olaines Vēstures un mākslas muzejs  Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 20172030

22.02. Olaines dzimšanas diena – “Stāstnieku vakars. 
Olaines pilsētas stāsti” Olaines Vēstures un mākslas muzejs  Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 20172030

28.02.–18.03. Marinas Beikmanes gleznas Olaines Vēstures un mākslas muzejs  Muzeja izstāžu siena

Olaines Sporta centrs

Datums Laiks Pasākums Norises vieta

17.–18.02. Olaines novada badmintona čempionāts Jaunolaines Sporta nams

18.02. Olaines ātrā šaha turnīrs Olaines Sporta nams

18.02. “Olainei 56” sporta aktivitātes Olaine

18.02. vai 25.02. (ja atļaus laikapstākļi) Olaines zemledus makšķerēšanas čempionāts Tiks precizēta

23.02. Olaines skolu peldēšanas sacensības Olaines peldbaseins

25.02. Olaines Sporta centra balvas izcīņa galda tenisā, 6. posms Olaines Sporta nams

Otrdienās 20.15
Olaines novada atklātais amatieru hokeja čempionāts 
“Olaines Sporta centra kauss 2022/2023”

Olaines pilsētas slidotava

Citi pasākumi

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Piezīmes

13.02. 10.00–13.00 Donoru diena Olaines Kultūras nams  Organizē Valsts asinsdonoru centrs

23.02.
 “Veselības centra 4” 
mobilais mamogrāfs

 Pie veselības centra 
(Veselības iela 5, Olaine)

 Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 27866655 
(darbdienās plkst. 9.00–17.00)
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Pasākumi un sabiedrība

Dziesmu un deju svētku tradīcijai – 150!

Latvijā turpinās pieaugušo kompetenču novērtēšanas 
programmas pētījums

Šogad aprit 150 gadi, kopš aizsākās 
dziesmu un deju svētku tradīcija 

tālajā 1873. gadā! Šajā vasarā, no  
2023. gada 30. jūnija līdz 9. jūlijam, 
gaidāmi XXVII Vispārējie latviešu 
dziesmu un XVII deju svētki, kuriem 
gatavojas vairāk nekā 1600 kolektīvu 
Latvijā un vairāk nekā 100 ārvalstīs. 
Apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt 
deju, koru, pūtēju orķestru, tautas 
mūzikas, vokālo ansambļu un citas 
koncertprogrammas.

Svētku organizēšana ir laikietilpīgs un 
pamatīgs darbs ne tikai rīkotājiem, bet 
arī amatierkolektīviem, kas ar lielu atdevi 
un degsmi gatavojas svētkiem. Olaines 
novada kolektīvi, kuri pretendē uz dalību 
XXVII Vispārējos latviešu dziesmu un 
XVII deju svētkos, ir jauktais koris 
“Dziesma”, sieviešu vokālais ansamblis 
“Undīne”, folkloras kopa “Dzedzieda”, 
vokālais ansamblis “Ivuški”, vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Janita”, bērnu 
deju kolektīvs “Oļi” (vecākā grupa), 
jauniešu deju kolektīvs “Kalējs”, vidējās 
paaudzes deju kopa “Viducis”, Olaines 
Mūzikas un mākslas skolas koklētāju 
ansambļa “Dzirksts” dalībnieki. Jāuzsver, 
ka ansambļa vadītāja Anda Eglīte būs 
viena no kokļu mūzikas lielkoncerta 
“Laika upe” virsdiriģentēm! 
Mūsu kolektīviem priekšā ir darbiem 
pilns pavasaris, mēģinājumi, jāgatavojas 
skatēm, jāparāda savs labākais sniegums, 
novēlam veiksmi un izturību, bet no 
visas sirds ticam, ka jums izdosies, jo 
dziesmā un dejā ir spēks! 

Olaines Kultūras centra administrācija

Folkloras kopas “Dzedzieda” 
vadītājai Silvijai Silārei pasniegts 

pašvaldības Atzinības raksts

Aizvadītā gada nogalē par ilggadēju, 
profesionālu un apzinīgu darbu 

Olaines novadā pasniegts Olaines 
novada pašvaldības apbalvojums – 
Atzinības raksts – Olaines Kultūras 
centra folkloras kopas “Dzedzieda” 

vadītājai Silvijai Silārei.
Olaines Kultūras centrā Silvija Silāre 
strādā no 2007. gada 21. novembra, 

godprātīgi pildot folkloras kopas 
vadītājas pienākumus. Silvija Silāre 

nodrošina kvalitatīvu Olaines 
Kultūras centra folkloras kopas 

“Dzedzieda” darbu, sekmīgi 
organizē kopas dalību dažādos 

kultūras pasākumos un koncertos, 
popularizē folkloras kopas tēlu, 

“Dzedziedai” piedaloties Latvijas 
mēroga festivālos un iegūstot 
augstu vērtējumu dziesmu un 
deju svētku skatē. Silvija Silāre 

sniedz ieguldījumu tradicionālās 
kultūras mantojuma saglabāšanā un 

tālāknodošanā Olaines novadā. 
Prieks un lepnums!

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu 
Latvijā turpinās Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācijas 
(OECD) Starptautiskais pieaugušo 
kompetenču novērtēšanas programmas 
pētījums (PIAAC). Sadarbojoties 
Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas 
Universitātei un pētījumu centram 
“SKDS”, līdz 2023. gada pavasarim 
plānots iegūt 7700 iedzīvotāju atbildes. 
Pētījumā aicināts piedalīties ikviens 
Latvijas iedzīvotājs, kurš janvārī saņēmis 
uzaicinājuma vēstuli savā pastkastītē.

Pētījuma norisei ir svarīgs ikviens 
uzrunātais respondents
“Dalība pētījumā ir brīvprātīga, tomēr 

tieši jūsu iesaiste šajā starptautiskajā 
pētījumā ir ļoti svarīga, tāpēc neatsakiet 
dalību tajā. Katra izlasē iekļuvusī 
mājsaimniecība pārstāv vairākas citas 
sev līdzīgas mājsaimniecības. Jūsu 
atteikums rada risku, ka tiks iegūti 
nepilnīgi dati un var tikt izdarīti kļūdaini 
secinājumi par patieso situāciju Latvijā,” 
norādīts uzaicinājuma vēstulē, kas izlasē 
iekļautajiem respondentiem nosūtīta 
2023. gada janvārī. 

Pētījuma centra “SKDS” intervētāji 
ierodas pie tiem Latvijas iedzīvotājiem 
vecumā no 16 līdz 65 gadiem, kuri 
iekļauti pētījuma izlasē un saņēmuši 
uzaicinājuma vēstuli: nodarbinātie, 

bezdarbnieki un pensionāri; tie, kuri vēl 
mācās, un tie, kuri jau sen beiguši skolu; 
iedzīvotāji ar dažādu izglītību – gan tie, 
kas ieguvuši universitātes diplomu, gan 
tie, kas izglītošanos pabeiguši zemākā 
pakāpē.
Uzrunātie respondenti aicināti 
informēt par mājsaimniecības 
dalību, zvanot uz kādu no vēstulē 
norādītajiem tālruņiem – 27741893, 
27741903, 25000911 – vai rakstot uz 
norādīto e-pasta adresi 
piaac@skds.lv. Pētījumu veido aptaujas 
anketa, kuru aizpilda intervētājs, fiksējot 
dalībnieka atbildes, un uzdevumi, kurus 
dalībnieks veic patstāvīgi speciāli tam 
paredzētā planšetdatorā.

Pētījums pieaugušo 
prasmju attīstībai
OECD PIAAC pētījumā aplūko iedzīvotāju 
prasmes galvenajās informācijas 
apstrādes jomās, tostarp lasītpratībā, 
rēķinātpratībā un problēmu risināšanā. 
Tās ir prasmes, kas nepieciešamas 
veiksmīgai dalībai sabiedrības dzīvē, 
spējai iekļauties darba tirgū, parūpēties 
par sevi un saviem tuvajiem.

Pamatojoties uz OECD PIAAC 
rezultātiem, Latvija līdz ar vairāk nekā 
40 pētījumā iesaistītajām valstīm 
varēs izstrādāt izglītības un apmācības 
programmas pieaugušajiem, lai 
palīdzētu apgūt trūkstošās prasmes. 
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Otrajā mačā par uzvaru cīnījās HK 
“Pipari” un HK “Vandāļi”. Šajā duelī ar 
rezultātu 5:2 pārāks izrādījās HK “Pipari”, 
kas izcīnīja savu otro uzvaru šajā sezonā.
Pēc pirmā aizvadītā apļa: HK “Olaine” – 
12 punkti, HK “Olaine vet.” – 6 punkti, 

HK “Pipari” – 6 punkti, HK “Vandāļi” – 
3 punkti, HK “SKM” – 3 punkti. Pēc pirmā 
apļa rezultatīvākais spēlētājs – Rendijs 
Stepka, kurš četrās spēlēs sakrājis 
16 (13+3) rezultivitātes punktus.

Olainietei zelts 
vieglatlētikas sacensībās

10. janvārī Olaines Sporta centra 
vieglatlēti startēja pirmajās šāgada 
sacensībās Rīgā. Sporta skolas “Arkādija” 
atklātajās vieglatlētikas sacensībās 
U14 vecuma grupai kārtējo reizi labas 
augstlēkšanas prasmes demonstrēja 
Keita Šmite, izcīnot dalītu 1. vietu 
ar rezultātu 1,46 m. Keitai arī jauns 
personīgais rekords 2 kg lodes grūšanā 
un izcīnīta 6. vieta.

Sacensībās startēja un jaunus personīgos 
rekordus sasniedza arī Katrīna Rakiša, 
Ksenija Ciganska, Markuss Putniņš, 
Letīcija Dorožka un Līva Apsīte 
tāllēkšanas, augstlēkšanas un 1000 m 
disciplīnās. 

Sasniegumi sportā un aktīvs dzīvesveids
Sports

Olainei divi Latvijas 
krosmintona čempioni

2022. gadu krosmintona saime noslēdza 
10. decembrī ar Latvijas čempionātu, kas 
pirmo reizi notika Talsu Sporta hallē.
Rūgtuma piegaršu nedaudz iedeva viena 
no galvenajām Olaines jaunākās grupas 
pretendentēm uz galveno medaļu – 
Milāna Lomovceva, kura sasirga dienu 
pirms sacensībām. Kopumā no Olaines 
kluba startēja 13 dalībnieki un mājās tika 
atvestas septiņas medaļas.

Uz šādām sacensībām katrs dodas 
ar augstākiem mērķiem, jo Latvijas 
čempiona titulu var iegūt tikai reizi 
gadā un tas paliek iegrāmatots vēstures 
lapās. Papildus jāmin, ka Olaines 
novada krosmintonisti startēja Latvijas 
čempionātā pirmo reizi. Bieži tiek runāts, 
ka šis sporta veids ir raksturu spēle, tātad 
jābūt psiholoģiski sagatavotam katram 
startam. Kurš šo šķautni ir noslīpējis, tam 
roka nenodreb atbildīgā brīdī!
Apsveicam mūsu Latvijas čempionus – 
Valteru J. Kalniņu un Santu Trofimovu!

Olaines cīkstoņiem 
veiksmīgs starts Helsinkos

No 9. līdz 11. decembrim Somijā, 
Helsinkos, norisinājās starptautisks brīvās 
cīņas turnīrs – “Helsinki Open 2022”. 
Turnīrā piedalījās 675 sportisti no 
21 pasaules valsts. 

Lauras Skujiņas Cīņas sporta kluba 
(LSCSK) Olaines cīkstoņi ieguva sešas 
medaļas – četras sudraba un divas 
bronzas. 2. vietu izcīnīja Darja Markova, 
Alīna Antipova, Elma Zeidlere un 
Daniels Šiško, 3. vietu – Artūrs Gailišs un 
Margarita Kirilova. Sešiniekā, uzvarot pa 
divām cīņām, iekļuva arī Artjoms Priļipko, 
Madara Praulīte un Dmitrijs Daliba, 
savukārt 7. vietu, uzvarot divas cīņas, 
ieguva Timurs Kujalovs.

Sacensību kopvērtējumā LSCSK Olaines 
komanda ieņēma 6. vietu 108 komandu 
konkurencē un saņēma sacensību 
organizatoru komandu kausu! Treneri 
Laura Skujiņa-Ahmedova un Farids 
Ahmedovs ir gandarīti ar audzēkņu 
rezultātiem!

Olaines mākslas vingrotājām 
vairākas zelta medaļas Latvijas 
jaunatnes meistarsacīkstēs

3. un 4. decembrī norisinājās sacensības 
mākslas vingrošanā – Latvijas jaunatnes 
meistarsacīkstes.

1. sporta klasē jaunākajā grupā 1. vietu 
izcīnīja Marija Rita Strautmane, vidējā 
grupā 7. vietu ieguva Monika Tarasova, 
bet 9. vietu – Adelīna Pačepko, savukārt 
vecākajā grupā 3. vietā ierindojās 
Margarita Cirganoviča. 2. sporta 
klasē jaunākajā grupā 1. vietu izcīnīja 
Jeļizaveta Manuilova, 2. vietu – Mila 
Šarova, bet vecākajā grupā 1. vietu – 
Karolīna Agupova.

Aizvadīts pirmais aplis 
Olaines kausa izcīņā hokejā 

3. janvārī noslēdzās pirmais no diviem 
apļiem Olaines kausa izcīņā hokejā.
Vakara pirmajā spēlē uz laukuma tikās 
hokeja klubs (HK) “Olaine” un HK “Olaine 
vet”. Šī spēle abām komandām bija 
svarīga, jo uzvarot komanda ierindotos 
tabulas augšgalā. Ar 8:3 uzvaru izcīnīja 
HK “Olaine”, kas pirmajā aplī nezaudēja 
nevienu spēli.

Pašvaldības mobilā lietotne

“Olaines novads”
Mobilo lietotni bez maksas var lejupielādēt 
“App Store” (“iOS” ierīcēm) un “Google Play” 
(“Android” ierīcēm).
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Atskaite par pašvaldības policijas 
darbu 2022. gadā

Kārtība novadā

Pasākumi sabiedriskās kārtības 
pārkāpumu novēršanā un 
noziedzības apkarošanā:
• pašu spēkiem aizturētas:
- 1 policijas meklēšanā esoša persona;
- 1 persona par miesas bojājumu 

nodarīšanu citām personām ģimenes 
konflikta laikā;

- 1 persona par zādzības izdarīšanu;
- 9 personas (7 epizodes) par zādzībām 

veikalos, viena no tām nepilngadīga;
- 1 persona par būvmateriālu zādzības 

mēģinājumu renovējamā mājā;
- 1 persona (aizturēta 2 reizes) par tiesas 

lēmuma par nošķiršanu neievērošanu;
- 4 personas par huligāniskām  

darbībām – Ukrainas karoga 
noraušanu no Olaines Vēstures 
un mākslas muzeja fasādes un 
aizdedzināšanu;

- 1 nepilngadīga persona par pilsētas 
apstādījumu bojāšanu;

- 1 nepilngadīga persona par kautiņa 
izraisīšanu un sabiedriskās kārtības 
traucēšanu;

- 1 nepilngadīga persona par 
huligānisku darbību veikšanu;

- 3 nepilngadīgas personas par 
ugunskura kurināšanu;

- 5 nepilngadīgas personas (2 notikumi) 
par kāpelēšanu pa Olaines Mežaparka 
estrādes būvi;

• sniegts regulārs atbalsts Valsts 
policijas Rīgas reģiona pārvaldes  
(VP RRP) Olaines iecirkņa 
Kriminālpolicijas un Kārtības policijas 
darbiniekiem noziedzības apkarošanā 
un sabiedriskās kārtības uzturēšanā 
Olaines novada teritorijā;

• sniedzot atbalstu VP RRP Olaines 
iecirknim, uz ANPREN nogādāta  
1 persona narkoloģiskās ekspertīzes 
veikšanai;

• par sīkā huligānisma izdarīšanu pie 
administratīvās atbildības saukta  
21 persona (3 no tām nepilngadīgas);

• par amatpersonas likumīgo prasību 
nepildīšanu un amatpersonas  
darbības traucēšanu administratīvi 
sodīta 1 persona;

• par personas identitātes slēpšanu, 
sniedzot iestādei nepatiesus personas 
datus, un personas identitātes 
neatklāšanu pie administratīvās 
atbildības saukta 1 persona;

• par dzīvošanu bez deklarētas 
dzīvesvietas likuma noteiktajā kārtībā 
sodītas 16 personas;

• regulāra patrulēšana Olaines novada 
teritorijā. Vakara un nakts maiņās 
patrulēšana pilsētas teritorijā un pie 
pilsētas izklaides vietām, lai novērstu 

iedzīvotāju naktsmiera traucēšanu 
pilsētas izklaides vietu apkārtnē. 
Olaines Mežaparka, promenādes 
un estrādes apkārtnes, bērnu rotaļu 
pilsētiņas, virvju trases “Meža kaķis” 
apkārtnes, strūklakas laukuma, 
kultūras centra parka, Olaines Vēstures 
un mākslas muzeja teritorijas, Pirmā 
pasaules kara vēstures izziņas 
maršruta, sociālā dienesta pansionāta 
teritorijas, šļirču apmaiņas punkta 
teritorijas, SIA “Zemgales 29” 
teritorijas (arī iekšpagalma), Gaismas 
dienas centra teritorijas Stūnīšos, 
Olaines Sporta centra, Jaunolaines 
Sporta nama, peldbaseina, Olaines 
novada jauniešu centra “Popkorns”, 
“Popkorna” skvēra, Olaines 1. un 
2. vidusskolas un Rīgas Tehniskās 
universitātes Olaines Tehnoloģiju 
koledžas teritoriju, pirmsskolas 
izglītības iestāžu apkārtējo teritoriju 
Olainē un Jaunolainē, nakts veikalu 
Olainē, Jelgavas ielā 19 un Dzērvenītes 
ielā 3, teritoriju, dzīvojamās mājas 
Baznīcas ielā 8, Jaunolainē, teritorijas, 
novada autobusu pieturu, labiekārtotu 
bērnu rotaļu laukumu Olaines 
pilsētā, Jaunolainē, Medemciemā un 
Stūnīšos, pilsētas skvēru, skeitparku 
Olaines pilsētā un Jaunolainē, Olaines 
slidotavas, Olaines velotrases, skolu 
stadionu, suņu pastaigu laukuma, 
labiekārtotu novada peldvietu 
(Līdumu karjera, Jāņupes karjera, 
Mežezera), kā arī dzelzceļa staciju 
apsekošana;

• Rūpnīcu un Celtnieku ielas (Olainē) 
apsekošana vakara un nakts stundās, 
lai novērstu zādzību gadījumus no 
rūpniecības objektiem;

• novada mežu un mazdārziņu teritoriju 
regulāra apsekošana, lai novērstu 
smilšu rakšanas un izvešanas, zādzību, 
nelikumīgu ugunskuru dedzināšanas 
faktus un dārziņu ugunsgrēku 
gadījumus;

• 16 izbraukumi uz ugunsgrēkiem;
• patrulēšana pie dzelzceļa stacijas 

(pēdējo vilcienu sagaidīšana un 
pasažieru pavadīšana ar mērķi izslēgt 
laupīšanas gadījumus);

• par skaņu aparatūras lietošanu 
vai cita veida trokšņošanu un 
iedzīvotāju naktsmiera traucēšanu 
pie administratīvās atbildības sauktas 
11 personas (uzsākti administratīvā 
pārkāpuma procesi).

Nr. 
p. k. Paveikts periodā Kopumā 

12 mēnešos

1.
Pārkāpuma izdarīšanas vietā pieņemti lēmumi par soda 
piemērošanu par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 
pārkāpumiem (ceļu satiksmes negadījumi (CSN)) 49

2. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi 631

2.1. par saistošo noteikumu neievērošanu 504

2.2. par pārējo tiesību normu neievērošanu 127

2.3. par ārkārtas situācijas laikā noteikto aizliegumu vai 
epidemioloģiskās drošības pasākumu pārkāpšanu 0

3. Izteikti rakstiski brīdinājumi 82

4. Personas sodītas ar naudas sodu par kopējo summu 5585 eiro

5. Sastādīti akti / apskates protokoli 541

6.
Izbraukumu skaits pēc telefoniskām sūdzībām,
t. sk. izsaukumi, kas saistīti ar ārkārtas situācijas 
noteikumu neievērošanu

1642
3

7. Aizturētas personas par dažādiem pārkāpumiem, 
personības noskaidrošanai un uz iesniegumu pamata 411

8. Nogādātas/nodotas personas uz neatliekamo  
medicīnisko palīdzību 107

9. Nogādātas dzīvesvietā personas, kas nevar patstāvīgi 
pārvietoties 123

10. Nogādātas personas uz patversmi / soc. istabām / 
rehabilitācijas centriem 149

11.

Nogādātas personas uz Narkoloģiskās palīdzības dienesta 
Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma 
ekspertīzes nodaļu (ANPREN) narkoloģiskās ekspertīzes 
veikšanai

1

12. Reidi kopā ar Valsts policijas darbiniekiem 0

13. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā 77

14. Sniegts atbalsts Valsts policijai 177

15. Pieņemti apmeklētāji 439

16. Izskatīti iesniegumi 547

17. Veiktas teritoriju apsekošanas 694

18 Izteikti mutiski brīdinājumi 774

19. Pieņemti rakstiski paskaidrojumi 167

20. Sniegts atbalsts domei, struktūrvienībām, pašvaldības 
uzņēmumiem un iestādēm 48

21. Apsekoti mājokļi (dzīvokļi, sociālās istabas) 253

22. Izbraukumi uz ugunsgrēkiem 16

23. Izbraukumi uz CSN 18

24. Izķerti un uz Jelgavas mazo dzīvnieku patversmi  
nogādāti klaiņojoši dzīvnieki

28 suņi, 12 kaķi, 
6 stirnas, 

2 savvaļas putni

25. Izķerti un īpašniekiem nodoti klaiņojoši dzīvnieki 18 suņi, 1 kaķis

26. Veiktas tirdzniecības objektu pārbaudes 111

27. Tiesībsargājošām iestādēm pēc pieprasījumiem sagatavoti 
un izsniegti video 

79 video, 
36 pieprasījumi

28. Atklāti pārkāpumi, izmantojot videonovērošanu 29 Turpinājums 14. lpp.   
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Pasākumi, lai veicinātu autovadītāju 
un gājēju disciplinētību un novērstu 
automašīnu vadīšanu 
reibuma stāvoklī:
• patrulēšanas laikā pašu spēkiem 

aizturētas:
- 3 personas, kas vadīja transportlīdzekli 

alkohola reibuma stāvoklī;
- 6 personas, kas vadīja 

transportlīdzekļus alkohola reibuma 
stāvoklī un izraisīja CSN;

- 1 persona, kas vadīja transportlīdzekli 
bez autovadītāja apliecības;

- 1 persona, kas izraisīja CSN;
• 18 izbraukumi uz CSN;
• par apstāšanās un stāvēšanas 

noteikumu pārkāpšanu sodītas  
49 personas, sastādot administratīvo 
pārkāpumu paziņojumus –  
protokolus – un pieņemot lēmumus 
par soda piemērošanu par 
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 
pārkāpumiem;

• par transportlīdzekļu novietošanu 
apstādījumos (zālājā) pie 
administratīvās atbildības sauktas  
3 personas;

• par braukšanu ar automašīnu pa 
gājēju/velosipēdistu celiņu pie 
atbildības sauktas 2 personas;

• veikti regulāri reidi Olaines novada 
teritorijā ar mērķi pārbaudīt 
atstarojošu elementu esamību 
gājējiem diennakts tumšajā laikā. 
Reidu laikā izteikti brīdinājumi, 
pārkāpējiem izdalītas atstarojošas 
vestes;

• par braukšanu satiksmē ar 
velosipēdu diennakts tumšajā laikā 
bez atstarojošiem elementiem pie 
atbildības saukta 1 persona;

• veikta regulāra gājēju kustības 
kontrole uz A8 šosejas ar mērķi novērst 
brauktuves šķērsošanu neatļautās 
vietās.

Pasākumi teritoriju un īpašumu
sakopšanas un uzturēšanas
veicināšanā un uzraudzīšanā:
• veikta regulāra teritoriju un īpašumu 

apsekošana, lai pārbaudītu, vai tiek 
sakopti zemesgabali, pļauta zāle, tīrīts 
sniegs, savākti atkritumi u. tml.;

• par teritoriju nekopšanu rakstiski 
brīdināti 46 īpašnieki, izsūtot 
brīdinājuma vēstules;

• par teritoriju nekopšanu (zāles 
nenopļaušanu, atkritumu 
nenovākšanu no teritorijām) pie 
administratīvās atbildības sauktas  
176 personas;

• par nekustamā īpašuma teritorijas –  
ielas, ceļu, gājēju celiņu, laukumu, 
piebrauktuves, pagalmu, ietvju, 
sabiedriskā transporta pieturvietas –  

nesakopšanu (nenotīrīšanu no 
sniega un ledus, pretslīdes materiāla 
kaisīšanas nenodrošināšanu) uzsākti 
2 administratīvā pārkāpuma procesi;

• par ēkas jumta nenotīrīšanu no sniega 
un ledus, kā rezultātā tika apdraudēta 
transportlīdzekļu drošība (bojāts 
transportlīdzeklis), pie atbildības 
saukts 1 namu uzturētājs;

• par būvgružu, celtniecības atkritumu 
un metāllūžņu uzkrāšanu atklātajās 
teritoriju daļās pie administratīvās 

atbildības sauktas 7 personas;
• par lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes platības nekopšanu pie 
administratīvās atbildības sauktas  
3 personas;

• par meliorācijas grāvju nekopšanu 
un neuzturēšanu pie administratīvās 
atbildības sauktas 2 personas;

• par ēkas numura vai plāksnītes ar 
nosaukumu nepiestiprināšanu pie 
namīpašumiem pie administratīvās 
atbildības sauktas 6 personas;

• par nepiedalīšanos pašvaldības 
organizētajā atkritumu 
apsaimniekošanā (līgumu neslēgšanu) 
pie administratīvās atbildības saukta 
251 persona, uzsākot administratīvā 
pārkāpuma procesus;

• par visa veida atkritumu izmešanu vai 
novietošanu tam neparedzētā vietā 
pie administratīvās atbildības sauktas 
16 personas (uzsākti administratīvā 
pārkāpuma procesi);

• par atkritumu dedzināšanu pie 
administratīvās atbildības sauktas 
6 personas, uzsākot administratīvā 
pārkāpuma procesus;

• par vides piesārņošanu ar 
notekūdeņiem pie administratīvās 
atbildības sauktas 2 personas;

• par lauksaimniecības lopu turēšanu 
apbūvei paredzētos zemesgabalos  
pie administratīvās atbildības saukta  
1 persona;

• sniegts regulārs atbalsts pašvaldības 
Īpašuma un juridiskās nodaļas 
darbiniekiem. Kopā (vai pašvaldības 
uzdevumā) apsekoti pašvaldības 
īpašumi, lai noskaidrotu, kā nomnieki 
tos uztur; 

• regulāra ziņu sniegšana Valsts 
vides dienestam par dažādiem 
pārkāpumiem. 

Veikti pasākumi pilsētas un 
ciematu teritoriju atbrīvošanai 
no acīmredzami neekspluatējamiem
 transportlīdzekļiem:

• rakstiski brīdināti 7 automašīnu 
īpašnieki, izsūtot brīdinājuma vēstules;

• par automašīnu “vraku” nenovākšanu 
no pilsētas vai ciematu dzīvojamo 
māju pagalmiem uzsākti 18 
administratīvā pārkāpuma procesi;

• kopumā novākti 17 automašīnu “vraki”.

Pasākumi dzīvnieku turēšanas 
noteikumu pārkāpšanas 
ierobežošanā:
• par suņu vešanu pastaigā bez pavadas, 

par to, ka tiek pieļauta suņu izkļūšana 
no īpašuma teritorijas un klaiņošana, 
pie administratīvās atbildības saukti  
10 suņu īpašnieki, uzsākot 
administratīvā pārkāpuma procesus;

• par draudu radīšanu cilvēku drošībai, 
veselībai un dzīvībai un draudu 
radīšanu citu dzīvnieku drošībai, 
veselībai un dzīvībai, kā arī traucēšanu 
sabiedrībai pie administratīvās 
atbildības saukti 7 suņa īpašnieki  
(5 epizodēs tika nodarīti miesas 
bojājumi cilvēkiem un/vai citiem 
dzīvniekiem);

• par apkārtējo iedzīvotāju miera 
traucēšanu, ko izraisījuši mājas 
dzīvnieki, pie administratīvās 
atbildības saukti 2 suņu īpašnieki;

• par mājdzīvnieka obligātās 
vakcinācijas neveikšanu pie atbildības 
saukts 1 suņa īpašnieks;

• Olaines novada teritorijā kopumā 
izķerti 46 klaiņojoši suņi un 13 kaķi.

Pasākumi alkohola lietošanas un 
alkohola tirdzniecības pārkāpumu 
novēršanā:
• par atrašanos sabiedriskās vietās 

alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu 
apkaunojošā izskatā vai alkoholisko 
dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās 
sodītas 45 personas;

• alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskās 
vietās aizturētas 4 nepilngadīgas 
personas;

• par atrašanos alkohola reibuma 
stāvoklī sabiedriskās vietās, ja to 
izdarījusi nepilngadīga persona, 
uzsākts 1 administratīvā pārkāpuma 
process. 

Pasākumi smēķēšanas ierobežošanas
un tabakas izstrādājumu tirdzniecības
pārkāpumu novēršanā:
• par smēķēšanas ierobežojumu 

pārkāpumiem izskatīti 5 iesniegumi un 
uzsāktas administratīvās lietvedības;

• par smēķēšanu sabiedriskā vietā 
aizturētas 7 nepilngadīgas personas, 
uzsākti administratīvā pārkāpuma 
procesi;

• veikta pastāvīga informējošo uzrakstu 
izvietošanas un esamības kontrole 
saskaņā ar likumu “Par tabakas 
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20. janvārī ceļā uz sadraudzības 
pilsētu Menu (Ukrainā) devās trīs 
transportlīdzekļi, kurus Olaines 
novada pašvaldība ziedoja, 
atsaucoties uz Menas pašvaldības 
lūgumu decembrī.

Jau iepriekš informējām, ka, izvērtējot 
pašvaldībā pieejamo autotransportu, 
lai sniegtu lūgto atbalstu, pieņemts 
domes lēmums ziedot (dāvināt) 

izstrādājumu realizāciju, reklāmu un 
lietošanas ierobežošanu” novada 
teritorijā.

Pasākumi tirdzniecības noteikumu 
pārkāpšanas novēršanā:
• veiktas 111 tirdzniecības objektu 

pārbaudes;
• regulāra tirdzniecības vietu un 

kafejnīcu apsekošana (t. sk. realizācijas 
termiņu ievērošana) ar nolūku 
kontrolēt alkoholisko dzērienu un 
tabakas aprites likuma ievērošanu 
attiecībā uz nepilngadīgām personām 
un alkohola tirdzniecību veikalos pēc 
plkst. 22.00, nepilngadīgo personu 
atrašanos novada kafejnīcās pēc  
plkst. 23.00.

Regulāri sniegts atbalsts pašvaldības
mācību iestādēm un pirmsskolas
izglītības iestādēm, nodrošinot
sabiedrisko kārtību svētku 
pasākumos, skolu diskotēkās un 
operatīvi reaģējot uz dažādiem 
skolas iekšējās kārtības noteikumu 
pārkāpumiem.

Regulāra patrulēšana mācību stundu
laikā pie Olaines 1. un 2. vidusskolas,
Jaunolaines sākumskolas, Rīgas 
Tehniskās universitātes Olaines 
Tehnoloģiju koledžas un pirmsskolas 
izglītības iestādēm ar nolūku:
• novērst nepilngadīgo personu 

masveida smēķēšanas gadījumus u. c. 
nekārtības;

• nodrošināt sabiedrisko kārtību 
minētajās teritorijās;

• disciplinēt autovadītājus uz gājēju 
pārejām pie skolām un pirmsskolas 
izglītības iestādēm.

Regulāri nodrošināta sabiedriskā kārtība 
skolēnu autobusos maršrutā Olaine–
Jāņupe un pie sabiedriskā transporta 
pieturām.

Veikts preventīvais darbs ar 
skolēniem un bērniem (veiktas 
pārrunas, organizētas lekcijas un 
radītas prezentācijas “PowerPoint”):
• 28.09. Olaines 2. vidusskolas 8.C klases 

skolēniem “Administratīvā atbildība”; 
• 28.09. Olaines 2. vidusskolas 1.B klases 

skolēniem “Sargā sevi pats”;
• 30.09. Olaines 2. vidusskolas 6.B klases 

skolēniem “Mobings”;
• 03.10. Olaines 2. vidusskolas 7.C klases 

skolēniem “Administratīvā atbildība”;
• 06.10. Olaines 2. vidusskolas 8.B klases 

skolēniem “Administratīvā atbildība”;
• 31.10. Olaines 1. vidusskolas 9.A un 

9.D klases skolēniem “Administratīvā 
atbildība, kriminālatbildība (robeža 
starp joku un huligānismu)”;

• 31.10. Olaines 1. vidusskolas 9.A un  
9.D klases skolēniem “Personas dati un 
to aizsardzība”; 

• 01.11. Olaines 1. vidusskolas 9.C klases 
skolēniem “Administratīvā atbildība”;

• 01.11. Olaines 1. vidusskolas 8.D klases 
skolēniem “Administratīvā atbildība”;

• 02.11. Olaines 1. vidusskolas 9.B klases 
skolēniem “Administratīvā atbildība”;

• 02.11. Olaines 1. vidusskolas 8.C klases 
skolēniem “Administratīvā atbildība”;

• 02.11. Olaines 1. vidusskolas 8.A klases 
skolēniem “Administratīvā atbildība”;

• 02.11. Olaines 1. vidusskolas 7.D klases 
skolēniem “Administratīvā atbildība”;

• 07.11. Olaines 1. vidusskolas 7.A klases 
skolēniem “Administratīvā atbildība”;

• 08.11. Olaines 1. vidusskolas 7.C klases 
skolēniem “Administratīvā atbildība”;

• 09.11. Olaines 1. vidusskolas 8.B klases 
skolēniem “Administratīvā atbildība”;

• 16.11. Olaines 1. vidusskolas 7.B klases 
skolēniem “Administratīvā atbildība”;

• 23.11. Olaines 2. vidusskolas 3.A klases 
skolēniem “Drošs internets”;

• 23.11. Olaines 2. vidusskolas 3.B klases 
skolēniem “Drošs internets”;

• 07.12. Olaines 2. vidusskolas 4.A klases 
skolēniem “Drošs internets”.

Regulāri sniegts atbalsts pašvaldības 
aģentūrai (p/a) “Olaines sociālais 
dienests” un Olaines novada 
bāriņtiesai, veicot apsekošanas, 
nodrošinot sabiedrisko kārtību 
sociālajās istabās, uzraugot bērnu 
audzināšanu un skolas apmeklējumus
sociāli nelabvēlīgajās ģimenēs un 
sniedzot nepieciešamo informāciju:
• pēc p/a “Olaines sociālais dienests” 

un Olaines novada bāriņtiesas 
rakstiskiem pieprasījumiem gada 
garumā (periodos, kad nebija Covid-19 
uzliesmojumu) veiktas regulāras 
apsekošanas 4 augsta un vidēja 
sociālā riska ģimenēs. Kopumā veiktas 
23 apsekošanas;

• regulāra ziņu sniegšana p/a “Olaines 
sociālais dienests” un Olaines novada 
bāriņtiesai par riska ģimenēm un 
ģimenēm, kurām nepieciešama sociālā 
palīdzība un uzraudzība;

• par bērnu aprūpes pienākumu 
nepildīšanu administratīvi sodītas  
2 personas;

• aizturētas:
- 2 bāriņtiesas meklēšanā esošas 

nepilngadīgas personas, nogādātas 
krīzes centrā;

- 1 nepilngadīga persona, kas atradās 
bez pieaugušo pavadības pēc 
plkst. 22.00, nodota vecākiem.

Regulāri sniegts atbalsts pašvaldības 
uzņēmumiem un organizācijām 
(Olaines Kultūras centram, Olaines 
Sporta centram, Olaines Vēstures un 
mākslas muzejam, AS “Olaines ūdens un 
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Uz sadraudzības 
pilsētu Ukrainā devušies 

trīs transportlīdzekļi

siltums”, SIA “Zemgales 29”). Nodrošināta 
sabiedriskā kārtība Olaines Kultūras 
centra (t. sk. Jaunolaines Kultūras nama 
un Olaines Vēstures un mākslas muzeja) 
un Olaines Sporta centra rīkotajos 
pasākumos.

Pasākumi pārkāpumu ierobežošanā
būvniecības un ceļu aizsardzības 
jomā:
• sniegts regulārs atbalsts pašvaldības 

būvvaldei, ceļu inženierim un 
būvinženierei. Kopā ar būvvaldes 
darbiniekiem un inženieriem apsekoti 
īpašumi un ceļi ar mērķi konstatēt 
nelikumīgus būvniecības gadījumus 
un citus likumpārkāpumus;

• par neapdzīvotu vai saimnieciskajā 
darbībā neizmantotu ēku iežogošanas 
vai aiznaglošanas pasākumu 
neveikšanu administratīvi sodīts  
1 īpašnieks;

• par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo 
būvju bojāšanu, iznīcināšanu, 
piesārņošanu pie administratīvās 
atbildības sauktas 6 personas, uzsākot 
administratīvā pārkāpuma procesus;

• par noteikumu pārkāpšanu, kuri 
reglamentē darba vietu aprīkošanu uz 
ceļiem, pie administratīvās atbildības 
saukta 1 persona.

Pasākumi, kas saistīti ar ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu valstī 
(Covid-19 izplatības ierobežošanai):
• pamatojoties uz Ministru kabineta 

(MK) noteikumiem Nr. 360 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai”, MK rīkojumiem Nr. 655 
un Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu”, veiktas patrulēšanas 
sabiedriskās vietās ar mērķi kontrolēt 
ārkārtas situācijas noteikumu 
ievērošanu un nepieļaut cilvēku 
pārvietošanos un pulcēšanos;

• veiktas pārbaudes ēdināšanas un 
tirdzniecības vietās sakarā ar to 
darba laiku un vairāku preču grupu 
pārdošanas ierobežošanu, veikta 
pieļaujamā pircēju daudzuma 
ievērošanas kontrole;

• veikta sejas aizsegu lietošanas 
noteikumu ievērošanas kontrole 
tirdzniecības vietās un sabiedriskajā 
transportā;

• Olaines pilsētas slidotavas darba laikos 
nodrošināta sabiedriskā kārtība un 
veikta Covid-19 ierobežojumu kontrole 
slidotavā.

Veikti pasākumi pavasara plūdu 
skartajās teritorijās:
• veikta regulāra plūdu vietu 

apsekošana Olaines novada teritorijā 
(Ezītis, Zvejnieki, Rēķi, Pēternieki, 
Stūnīši, Birzuļi, Veismaņi, Apšukalns 
u. c.), lai apzinātu situāciju un novērstu 
marodierisma gadījumus plūdu dēļ 
pamestajās mājās. 

Sagatavoja D. Gaišā

Menas teritoriālajai pašvaldībai trīs AS “Olaines ūdens un siltums” piederošos 
transportlīdzekļus – divas automašīnas “VW Transporter” (2001. gada 
transportlīdzeklis ar kravas kasti un 2000. gada kravas pašizgāzējs) un vienu 
automašīnu “VW LT28” (1997. gada transportlīdzeklis ar kravas kasti) – ar 
bilances vērtību nulle eiro. Ziedojuma transportēšanai ir piesaistīta biedrība 
“Agendum”, kura ikdienā palīdz nogādāt automašīnas uz Ukrainu.

Paldies mūsu novada mājražotājiem – “Ķiploku pasaulei” un konditorejai 
“Vaniļa... sapnis ar garšu...” – par dāvinātajiem gardumiem līdzvešanai. 
Liels paldies arī AS “Olaines ūdens un siltums” darbiniekiem par rūpēm, lai 
pārvešanas process noritētu veiksmīgi. 
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iedzīvotāju grupām (viena 
vecāka un daudzbērnu 
ģimenes, pensionāri, cilvēki ar 
invaliditāti un bezpajumtnieki). 
Atbalsts tiek sniegts gan 
novada iedzīvotājiem, gan 
Ukrainas civiliedzīvotājiem. 
Tika arī pārrunāti jautājumi par 
programmas īstenošanas laikā 
konstatētajām problēmām un 
to risinājumiem.
Vizītes noslēgumā klātesošie 
bija vienisprātis, ka Eiropas 
Atbalsta fonda darbības 
programmas sniegtais atbalsts 
vistrūcīgākajām personām 
un mazaizsargātajiem 
iedzīvotājiem ir ļoti būtisks, 
īpaši šībrīža ekonomiskās 
krīzes radīto negatīvo seku 
mazināšanai. 

Sirsnīgi sveicam janvārī
dzimušos novada jubilārus! 

Lai viss, kas tavās ilgās tīts,
Drīz nāk kā sapnis piepildīts!
Veselību stipru, gaitu allaž 
ņipru,
Tūkstoš labu domu, 
brīnišķīgu omu!

2022. gada decembrī laulību 
noslēguši 2 pāri. Zelta kāzu 
jubileju atzīmēja 1 ģimene.

Sveicam mūsu jaunās ģimenes 
un stiprinām stipro!

2022. gada decembrī 
piedzimuši 8 puisīši un 
5 meitenītes.

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!

/K. Apškrūma/

2022. gada decembrī mūžībā 
aizgājuši: (uzvārds, vārds, 
dzimšanas datums):  

Abrazuns Ainārs – 25.01.1960.
Baranova Ļubova – 20.08.1934.
Baško Alberts – 07.06.1943.
Beļeviča Vera – 30.09.1934.
Goraščenkovs Vladislavs – 
05.07.1947.
Ignatovs Aleksandrs – 04.09.1941.
Jablonska Tamāra – 08.11.1946.
Jurgensons Voldemārs – 
10.02.1926.
Kuka Jānis – 27.03.1932.
Kuka Natālija – 01.06.1936.
Liepa Mārīte – 14.10.1949.
Pāže Andrejs – 29.04.1943.
Piteņko Nikolajs – 06.09.1938.
Sokolovska Valentina –   
19.08.1932.
Šumkova Valerija – 06.03.1948.
Zebris Egons – 02.12.1939.

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, jauniešu centrs "Popkorns", pašvaldības fotoarhīvs, Olaines Sporta centra 
fotoarhīvs, Olaines Kultūras centra fotoarhīvs. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv vai zvaniet 
uz tālr. 27838129.

Lasi
jaunumus
arī šeit:

Eiropas Komisijas pārstāvji iepazīstas ar 
trūcīgajiem sniegto atbalstu

www.facebook.com/
OlainesNovadaPasvaldiba

18. janvārī Olaines 
Sociālajā dienestā 

viesojās Eiropas Komisijas 
Nodarbinātības, sociālo lietu un 
integrācijas ģenerāldirekcijas 
Somijas, Latvijas, Igaunijas 
un Lietuvas nodaļas vadītājs 
Daniels Vīls (Daniels Woehl, 
Directorate-General for 
Employment, Social Affairs & 
Inclusion, Head of Unit, Unit 
D.5 – Finland, Latvia, Estonia, 
Lithuania) un Eiropas Atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām 
personām darbības 
programmas “Pārtikas un 
pamata materiālās palīdzības 
sniegšana vistrūcīgākajām 
personām 2014.–2020. gada  
plānošanas periodā” asistents 
Roberts Oskars Lācis 
(Programme Assistant,  
ESF/FEAD – Latvia).

Viesus pavadīja Labklājības 
ministrijas Eiropas Atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām 
personām Vadošās iestādes 
vecākā eksperte Aurika Stratane 
un Sabiedrības integrācijas 
fonda Sociālās iekļaušanas 
nodaļas projektu vadītāja 
Līga Logina. Olaines novada 
pašvaldības aģentūrā “Olaines 

Sociālais dienests” viesus 
uzņēma aģentūras direktore 
Anda Liepiņa un Sociālo 
pakalpojumu nodaļas vadītāja 
Ingūna Zirne.

Vizītes mērķis bija ikgadējās 
Eiropas Atbalsta fonda  
darbības programmas 
novērtēšanas sanāksmes  
laikā iepazīties klātienē ar 
Olaines Sociālā dienesta  
sniegto atbalstu Eiropas 
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām līguma  
(2020.FEAD/PO.04/22/04) 
ietvaros. Kopš 2015. gada 
Olaines Sociālais dienests 
ir Eiropas Atbalsta fonda 

vistrūcīgākajām personām 
darbības programmas 
partnerorganizācija un īsteno 
atbalstāmās darbības Olaines 
novadā. 

Viesi iepazinās ar Olaines 
Sociālā dienesta paveikto 
darbu 2022. gadā Atbalsta 
fonda programmas mērķu 
īstenošanā: vistrūcīgākajām 
personām sniegt pārtikas 
un pamata materiālo 
atbalstu, kā arī veicināt 
sociālo iekļaušanu ar dažādu 
papildpasākumu palīdzību, 
tādējādi mazinot nabadzību 
un sociālo atstumtību 
visneaizsargātākajām 

Par ģimenes ārsta 
praksi Jaunolainē

Olaines novada pašvaldība 
ir saņēmusi informāciju no 
Nacionālā veselības dienesta, 
ka 2023. gada martā Skaidrīte 
Kukurāne plāno slēgt savu 
ģimenes ārsta praksi. Līdz ar to, 
savlaicīgi domājot par ģimenes 
ārsta pieejamību, informējam 
interesentus par iespēju 
pārņemt Skaidrītes Kukurānes 
ģimenes ārsta praksi.

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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