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8. maijā visā Latvijā 
svinēsim vienus no 

gada skaistākajiem un 
sirsnīgākajiem svētkiem – 
Mātes dienu! Paldies māmiņām 
par rūpēm, sirsnību, labiem 
vārdiem, uzmundrinājumiem, 
apskāvieniem, padomu un 
daudziem citiem mīlestības 
apliecinājumiem, kurus ikdienā 
sniedzat mūsu mazajiem 
novadniekiem!
Olaines novada pašvaldībai 
rūp māmiņas un ģimenes, lai 
tās mūsu novadā justos labi. 
Jau maijā, novada svētku laikā, 
aicināsim 2021. gadā dzimušos 
novadniekus un viņu vecākus uz 
skaistu pasākumu, lai pasniegtu 
simbolisko pašvaldības dāvanu 
“Laimes mātes vērdiņu”. 
Turpinās darbs pie bērnudārza 
“Čiekuriņš” izveides. Jaunā, 
mūsdienīgā pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāde 
atradīsies esošajā ēkā Veselības 
ielā 7, Olainē. Iestādes izveide, 
veicot iekštelpu pārbūves 
darbus, norisinās pa kārtām. 
Šobrīd notiek pirmās kārtas 
būvniecības darbi. Pēc 
pirmās kārtas būvdarbu 
veikšanas bērnudārzā būs 

Olaines 1. vidusskolā pašlaik 
mācās seši skolēni no 

Ukrainas – pirmskolā, 4., 6., 
7. un 8. klasē. Lai  ukraiņu 
skolēni veiksmīgi iejustos 
jaunajā mācību vidē, direktora 
vietnieces Inga Seļuka un 
Elita Kalnbērza ir izstrādājušas 
individuālos izglītības 
programmas apguves plānus, 
saskaņā ar kuriem notiek 
regulāras atbalsta nodarbības 
latviešu valodas apguvē, 
skolēnu labsajūtai klasēs rūpīgi 
seko līdzi klases audzinātājas, 
katras nedēļas nogalē ar 
ukraiņu skolēnu mācību 
priekšmetu skolotājiem un 
mūsu jauno kolēģi – psiholoģi 
no Ukrainas – pārrunājam 
labākās iespējas skolēnu 
mācību darba un interešu 
izglītības apguvei. 

Darbu atvieglo ukraiņu 
skolotājas psiholoģes 
Viktorijas Koroļas atsaucība 
un atbalsts gan mācību 
materiālu tulkošanā, gan 
saziņā ar skolēnu ģimenēm. 
Psiholoģe kā pedagoga 
palīdze Eiropas Sociālā fonda 
projekta “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču 
attīstībai” (projekts Nr. 
8.3.2.2/16/I/001) ietvaros 
piedalās gan mācību stundās, 
kur skolēniem grūtāk saprast 
uzdoto, gan regulāri tiekas 
ar katru skolēnu individuālās 
atbalsta nodarbībās divas reizes 
nedēļā. Prieks, ka 8.a klases 
ukraiņu skolēns jau devies ar 
savu klasi pirmajā ekskursijā, 
lai iepazītu Latviju, Doles salu. 
Esam parūpējušies, lai ukraiņu 
skolotāja būtu nodrošināta 
ar savu darba vietu un darba 
materiāliem. 

Lūk, ko pēc pāris nedēļām 
Olaines 1. vidusskolā stāsta 
pati ukraiņu skolotāja Viktorija 
Koroļa: “Sākumā biedēja 
valodas barjera, uztraucos, 
ka netikšu galā, jo viss man ir 
jauns – valsts, pilsēta, skola, 
kolektīvs. Ļoti pārdzīvoju par 
bērniem no Ukrainas, kā viņus 
pieņems klasesbiedri, jo katram 
ir sava pagātne un emocionālā 
pārdzīvojuma līmenis kara dēļ. 
Pirmajā nedēļā iepazināmies ar 
bērniem, apmeklēju stundas, 
kopā ar kolēģiem meklējām 
optimālās sadarbības iespējas 
un formas. Gribas piebilst, 
ka kolektīvs ir ļoti labs. Es 
pat necerēju, ka viss tik labi 
sakārtosies. Ja man rodas 
kādi jautājumi, vienmēr 
saņemu atbildes un palīdzību 
gan no skolotājiem, gan 
administrācijas. Paldies jums 
par to, mani dārgie kolēģi! 
Stundās novēroju, kā vienaudži 
pieņēmuši skolēnus no 
Ukrainas. Ziniet, bija ļoti 
patīkami apjaust, ka bērni 
un jaunieši spēj būt tik 
empātiski. Zēni un meitenes 
mēģina palīdzēt, cik vien spēj 
un pat vairāk, lai atbalstītu 
jaunos klasesbiedrus. Kāds 
tulko uzdevumus, kāds 
vienkārši pavada gaitenī, 
aizdod grāmatas, apmainās 
ar tālruņa numuriem, lai 
varētu sazvanīties. Tas viss ir 
ļoti vērtīgi, šim atbalstam no 
malas ir milzīga nozīme. Tieši 
tādēļ Ukrainas bērniem gan 
stundās, gan starpbrīžos ir labs 
garastāvoklis, smaids sejā.
Mēs nezinām, kā tālāk viss 
izvērtīsies, daudz kas nav 
atkarīgs no mums, bet tas, 
ka Olaines 1. vidusskolā ir 
radīta vide, kurā ir interesanti, 

komfortabli, patīkami strādāt 
un mācīties, nav apšaubāms. 
Atsevišķs paldies pedagogu 
kolektīvam un skolēniem 
par morālo atbalstu, kas 
šobrīd mums, ukraiņiem, ir tik 
nepieciešams.”

Inese Protopopova,
Olaines 1. vidusskolas 
direktora vietniece 
audzināšanas darbā

Lai stiprinātu sadarbību un 
pilnveidotu izglītības kvalitāti, 
Olaines 2. vidusskolas vadība 
11. aprīlī aicināja ukraiņu bērnu 
vecākus, kuru bērni mācās šajā 
skolā, uz draudzīgu sarunu. 
Šobrīd 2. vidusskolā mācās 
10 ukraiņu bērni.
Ar vecākiem tikās skolas 
direktore Ludmila Osipova, 
direktores vietnieces Jeļena 
Alute un Alisa Borovikova, 
sociālā pedagoģe Jeļizaveta 
Stankeviča, domes 
priekšsēdētāja otrais vietnieks 
Aleksandrs Čmiļs un sabiedrisko 
attiecību speciāliste Nataļja 
Tropkina.

Uzmanības centrā bija bērnu 
adaptācija skolā, bet galvenais 
uzdevums – noskaidrot 
vecāku viedokli par mācību 
pieredzi mūsu skolā, izglītības 
iestādes fizisko un emocionālo 
vidi, informācijas apmaiņas 
pietiekamību par bērnu skolas 
gaitām. Vecāki augsti novērtēja 
Olaines 2. vidusskolu, teica, 
ka viņu bērni mūsu izglītības 
iestādē jūtas ļoti droši!

Alisa Borovikova,
Olaines 2. vidusskolas
direktora vietniece 
audzināšanas darbā

iespējams uzņemt 80 bērnus. 
Kopumā, kad būs pabeigta 
arī ēkas pārbūves otrā kārta, 
pirmsskolas izglītības iestādi 
apmeklēs aptuveni 160 bērni.
Projektēšanas stadijā ir jaunais 
betona skeitparks, kas atradīsies 
Zeiferta ielā 10 A, Olainē, tas 
būs jau lielākiem bērniem, 
un būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildes stadijā 
atrodas  multifunkcionālā 
centra projekts, kas būs 
Jelgavas ielā 23, Olainē. Tajā 
mājvieta būs Olaines Mūzikas 
un mākslas skolai, Olaines 
bibliotēkai ar Bērnu literatūras 
nodaļu un Pieaugušo izglītības 
centram.
Māmiņām ir lieliska iespēja 
vingrot bezmaksas fitnesa 
nodarbībās, apgūt ko jaunu 
Pieaugušo izglītības centrā 
un brīvbrīžos izlasīt jaunākās 
grāmatas, kuras katru mēnesi 
piedāvā Olaines novada 
bibliotēkas. 

Aicinām Ukrainas civiliedzīvotājus reģistrēties Ukrainas civiliedzīvotāju reģistrā. To var 
izdarīt Olaines Sociālajā dienestā (Zemgales iela 33, Olaine), iepriekš piesakot savu vizīti pa 

tālruni 25659946 (darba dienās). Sociālajā dienestā vienlaikus ar reģistrāciju tiks sniegta 
informācija par atbalstu, kuru var saņemt, un citu Ukrainas civiliedzīvotājiem būtisku 
informāciju. Lai Ukrainas civiliedzīvotājs varētu saņemt dažāda veida palīdzību (t. sk. 

pabalstus), kā arī pakalpojumus (t. sk. iegūt izglītību mūsu skolās) un strādāt  Latvijā, viņa datiem 
jābūt iekļautiem Fizisko personu reģistrā (t. sk. viņam jābūt Latvijas personas kodam). 

Aicinām Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri vēl nav reģistrēti 
Fizisko personu reģistrā un kuriem nav Latvijas personas koda, 
izmantot iespēju to izdarīt Olaines novada Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā (pēc iepriekšēja 
pieraksta, zvanot pa tālruņiem 66954899, 67964333, 22318183) 
Zemgales ielā 33, Olainē.

Olaines novada 
pašvaldība novēl 
skaistus un 
sirsnīgus svētkus 
katrā ģimenē!

Informācijai: Olaines novadā šobrīd reģistrēti 
146 Ukrainas kara bēgļi.

Sveicam Latvijas 
Republikas neatkarības 
atjaunošanas 
gadadienā!
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• Turpinās darbi pie Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansētā projekta Nr. 
9.3.1.1./19/024 “Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība Olaines 
novadā” līguma “Dienas aprūpes 
centrs un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu centrs Zeiferta ielā 6b, 
Olainē” realizācijas. Pabeigti ārsienu 
un starpsienu mūrēšanas darbi, 
cokola hidroizolēšana un siltināšana, 
elektrības izbūve iekšējiem tīkliem, kā arī 
kanalizācijas tīklu izbūve grīdā. Norisinās 
metāla konstrukciju montāža. Darbus 
plānots pabeigt līdz šā gada beigām.

• Notiek apgaismojuma ierīkošanas 
darbi Pēterniekos, Olaines pagastā, 
no dzīvojamās mājas “Sudrabiņi” 
Pēterniekos līdz pieturai uz A8 autoceļa  
(Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža 
(Meitene)). Plānots, ka darbi tiks pabeigti 
maijā.

• Novadā, tostarp pilsētā, vairākās 
vietās atjaunoti apgaismojuma 
stabi un barjeras pēc ceļu satiksmes 
negadījumiem.

• “Gaso” turpina darbus pie vidējā 
spiediena sadales gāzesvada izbūves 
Olaines novadā, Jaunolainē. Darbi 
paredzēti pa Meža un Krasta ielu posmā 
no autoceļa V8 (Jaunolaine–Plakanciems) 
līdz Ganu ielai. Darbus šajā posmā 
plānots pabeigt 2022. gada septembrī 
un nodot ekspluatācijā šī gada nogalē. 
Pēc projekta izstrādes un apstiprināšanas 
sadales gāzesvada izbūve turpināsies 
2023. gadā, sadalot to vairākos posmos 

no Ganu ielas, līdz sadales gāzesvads 
tiks savienots ar esošajiem tīkliem 
Medemciemā, kas varētu noslēgties 
2026. gadā. Sadales gāzesvada izbūve 
nodrošina iespēju lietotājiem savu 
īpašumu pieslēgt dabasgāzei. Darbu 
rezultātā tas tiks sacilpots ar sadales 
gāzesvadu, kas izbūvēts Medemciemā, 
nodrošinot esošās infrastruktūras 
efektīvāku izmantošanu, stabilizējot 
spiedienu dabasgāzes sadales sistēmā, 
kā arī nodrošinot drošu un nepārtrauktu 
dabasgāzes apgādi no vairākiem 
piegādes avotiem Olaines novadā. 
Sadales gāzesvada izbūves laikā 
jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem 
darbu vietā. Papildu informāciju 
par AS “Gaso” gāzapgādes plāniem 
un pieslēguma iespējām jaunajam 
gāzesvadam var saņemt Jelgavas iecirknī 
4. līnijā 35, kā arī sazinoties ar kontaktu 
centru pa tālruni 155 vai e-pastu – 
info@gaso.lv.

• AS “Olaines ūdens un siltums” 
darbinieki turpina pavasara sakopšanas 

darbus novada kapsētās. Tiek izzāģēti 
vecie, sausie, bīstamie zari un grābtas 
lapas no nekoptām kapu kopiņām.

• Pabeigti ceļmalu slaucīšanas darbi 
pēc ziemas darbiem un turpinās zaļās 
zonas sakārtošana.
• Veikti pirmie apzaļumošanas darbi 
rotācijas aplī Zeiferta un Zemgales ielas 
krustojumā, Olainē, puķpodos, kastēs, 
grozos un zaru dekoros, Jaunolainē, 
Medemciemā, Stūnīšos, Jāņupē un 
Birzniekos. Tagad tik jālaista, lai augi 
ieaugas!

• Medemciemā, dārzkopības 
kooperatīvos “VEF Baloži” un “Rītausma”, 
veikta pirmā kārta ielu adresāciju 
sakārtošanai. 70 vietās izvietotas ielu 
nosaukumu zīmes. 

• Aktīvi vākti atkritumi Jāņupes pusē. 
No AS “Latvijas Valsts meži” teritorijas un 
autoceļu malām izvesti 35 m3 atkritumu. 
Tas ir ļoti daudz. Mums visiem kopā ir 
jāapzinās, ka atkritumi izmetami tiem 

paredzētajās vietās un izdevumi par 
atkritumu izvešanu varēja tikt novirzīti, 
piemēram, kādas atpūtas vietas 
labiekārtošanai. 

• Gatavojoties āra kultūras sezonai, 
Olaines Mežaparka estrādē tiek uzstādīti 
soli sēdvietām.

• Pēc “Lursoft” statistikas datiem,  
2021. gadā Olaines novadā reģistrēti 
84 jauni uzņēmumi, kas ir par 17 
uzņēmumiem vairāk nekā 2020. gadā.

• Olaines novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centra valdes locekļi Aleksandrs 
Geržatovičs un Uģis Rusmanis, kā 
arī direktore Edīte Alksne 22. aprīlī 
apmeklēja Olaines novada Uzvaras 
Līduma “Annās” atklāto mazo alus 
darītavu “Migla”. Šobrīd ir izstrādāts 
un pircējiem tiek piedāvāts trīs dažādu 
veidu alus. Uzņēmuma vadītājs Aigars ir 
entuziasma un apņēmības pilns attīstīt 
šo biznesu un piedāvāt klientiem gan alu 
pudelēs, gan izlejamo alu.

• LIAA Jūrmalas Biznesa inkubators 
informē, ka 2022. gada martā inkubācijas 
programmā no Olaines novada konkursa 
kārtībā uzņemts uzņēmums “Dressed by 
Latvians”, ko mēs jau pazīstam ar zīmolu 
“Be Drezzed”.

• AS “Olainfarm” pievienojusies 
Sabiedrības integrācijas fonda kustībai 
“Ģimenei draudzīga darbavieta”, kurā 
šobrīd apvienojušies jau 112 uzņēmumi 
un organizācijas no dažādām nozarēm. 

Ziņas īsumā

Aktualitātes novadā

Lielgabarīta atkritumu nodošana 
Jaunolainē un Stūnīšos

Jaunolaines iedzīvotāji lielgabarīta 
atkritumus varēs izmest 14. un 

28. maijā, savukārt Stūnīšos nodot 
lielgabarīta atkritumus varēs 28. maijā.
Lai veiksmīgi organizētu lielgabarīta 
atkritumu savākšanu Jaunolainē, 
iedzīvotāji divas reizes mēnesī 
lielgabarīta atkritumus var nodot pie 
sadzīves atkritumu laukumiem: Meža ielā 
(pie sporta nama) plkst. 9.00–12.00 un 
Pionieru ielā plkst. 13.00–15.00.
Stūnīšos tiek piedāvāta iespēja nodot 
lielgabarīta atkritumus pie Gaismas 
ielas 6 sadzīves atkritumu laukuma 
katra mēneša ceturtajā sestdienā 
plkst. 15.00–16.30.
Jāņem vērā, ka speciālajos konteineros 
atļauts izmest mēbeles, matračus, 
lielākus sadzīves priekšmetus, 
taču aizliegts – riepas, sadzīves 
tehniku, svinu saturošus priekšmetus 
(akumulatori, baterijas), medikamentus, 
celtniecības un ražošanas atkritumus.
Plānotā kārtība paredz, ka lielgabarīta 
atkritumi uz konteineru jānogādā 
norādītā grafika konkrētos laikos, bet ir 
aizliegts tos atstāt iepriekš pie sadzīves 
atkritumu laukumiem. 

Lielgabarīta atkritumu izvešanas 
akcija maijā

AS “Olaines ūdens un siltums” organizē 
lielgabarīta atkritumu izvešanas 
akciju šādās apdzīvotajās vietās 
Olaines novadā: Dāvi, Gaismas, Galiņi, 
Grēnes, Ielejas, Jāņupe, Lubauši, 
Medemciems, Pārolaine, Pēternieki, 
Rājumi, Stīpnieki, Stūnīši, Uzvaras 
Līdums, Vaivadi, Virši. Akcija 
norisināsies no 16. līdz 22. maijam 
(ieskaitot).

Aicinām iedzīvotājus līdz 11. maijam 
(ieskaitot), rakstot uz e-pasta adresi 
atkritumi@ous.lv vai zvanot pa tālruni 
67964163, pieteikt adreses, kurās būs 
nepieciešams nodrošināt pakalpojumu. 
Pieteikumā arī jānorāda:
kādi lielgabarīta atkritumi tiks izlikti,
to apjoms (piemēram – viens 
divguļamais dīvāns, divi virtuves skapīši),
pieteicēja kontakttālrunis.
Par atkritumu izvešanas dienu 
AS “Olaines ūdens un siltums”  
informēs pēc pieteikšanās beigu 
datuma!
Lielgabarīta atkritumi būs jāizvieto 
pie savas adreses sadzīves atkritumu 
konteinera norādītajā dienā, kuru 

iepriekš, sazinoties ar kontaktpersonu, 
būs norādījis AS “Olaines ūdens un 
siltums” darbinieks. Lūgums atkritumus 
novietot tā, lai tiem varētu piekļūt ar 
speciālo transportu! 
Lielgabarīta atkritumu izvešana Olaines 
novada ciemu iedzīvotājiem akcijas 
ietvaros ir bez maksas. 

SVARĪGI!
Lielgabarīta atkritumi ir liela izmēra 
sadzīves atkritumi, kurus izmēra dēļ 
nevar ievietot atkritumu konteinerā, 
piemēram, nolietots skapītis, gulta, 
krēsls, matracis, citas mēbeles, to daļas 
u. tml.

Pie lielgabarīta atkritumiem NAV 
pieskaitāmi:
• remonta laikā radušies celtniecības 

atkritumi un celtniecības materiālu 
pārpalikumi (ķieģeļi, flīzes, rīģipsis, 
krāsas, šķīdinātāji, šo vielu piesārņots 
iepakojums u. c.);

• keramikas izstrādājumu atkritumi 
(nolietotā santehnika u. c.);

• lapas, zari, dārza atkritumi;
• azbestu saturoši jumta apdares 

materiāli, kas tiek klasificēti kā bīstami 
un videi kaitīgi atkritumi;

• logu rāmji ar stiklu u. c.;

• elektriskās un elektroniskās iekārtas, 
kā ledusskapji, veļas un trauku 
mazgājamās mašīnas, elektriskās 
krāsniņas un radiatori, putekļsūcēji, 
fēni, gludekļi, kafijas automāti, tosteri, 
datori, monitori, printeri, televizori, 
radioaparāti, urbjmašīnas, mobilie 
tālruņi un citas iekārtas; 

• visa veida un izmēra autoriepas.

Atkritumi, kas nav lielgabarīta 
atkritumi, akcijas laikā netiks savākti!

Iedzīvotāji ir aicināti slēgt līgumus par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, 
nodrošinot tīru vidi un godprātīgu 
attieksmi.

Vēršam uzmanību, ka akcija attiecas 
tikai uz Olaines novada ciemu 
iedzīvotājiem, jo Olaines pilsētas 
iedzīvotājiem šobrīd ir iespēja izmest 
lielgabarīta atkritumus pie sadzīves 
atkritumu laukumiem izvietotajos 
lielgabarīta atkritumu konteineros, 
savukārt Jaunolaines daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem lielgabarīta 
atkritumu izvešana tiek organizēta divas 
reizes mēnesī – katra mēneša otrajā un 
ceturtajā sestdienā, bet Stūnīšos – katra 
mēneša ceturtajā sestdienā. 

Par lielgabarīta atkritumu nodošanu maijā
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Sports

• 2022. gada 2. aprīlī Madonas novada 
Degumniekos norisinājās “Latvijas 
kausa 4. posms spiešanā guļus”. Šajās 
sacensībās ar teicamiem rezultātiem 
Olaines novadu pārstāvēja trīs sportisti –  
Deniss Trusle, Romans Vasiļjevs un 
Valentīns Morozovs.
Deniss Trusle vecuma grupā “Seniori 1”  
svara kategorijā līdz 83 kg izcīnīja  
1. vietu, kas absolūtajā vērtējumā ļāva 
iegūt 5. vietu. Romans Vasiļjevs “Open” 
grupā svara kategorijā virs 120 kg izcīnīja 
1. vietu. Valentīns Morozovs “Open” 
grupā svara kategorijā līdz 74 kg izcīnīja 
1. vietu, kas absolūtajā vērtējumā ļāva 
iegūt 4. vietu. Komandu vērtējumā 
dalībnieku skaita ziņā daudz kuplāku 
komandu konkurencē Olaines novada 
komanda izcīnīja 8. vietu.
..............................................................................

• 6. aprīlī Olaines pilsētas slidotavā 
norisinājās ikgadējais skolēnu šorttreks. 
Laiks atbilda sportam – sniegs un 
aukstums. Sacensībās startēja 61 skolēns 
piecās klašu grupās. 5. klašu grupā 
startēja 15 skolēni, 6. klašu grupā –  
14 skolēni, 7. klašu grupā – 17 skolēni,  
8. klašu grupā – pieci skolēni, bet 9. klašu 
grupā – 10 skolēni.
..............................................................................

• Kopš februāra sākuma astoņu 
nedēļu garumā notika Latvijas skolu 
šaha olimpiādes atlases posms, katru 
trešdienu platformā lichess.org 
izspēlējot vienu turnīru. Šajās sacensībās 
aktīvi piedalījās arī Olaines Sporta 
centra šaha pulciņa dalībnieki, pārstāvot 
savas skolas. Visvairāk pārstāvēta bija 
Olaines 1. vidusskola (15 dalībnieki), bet 
pārstāvētas tika arī Olaines 2. vidusskola 
(2), Ķekavas vidusskola (2) un Salgales 
pamatskola (2).
Vienā turnīrā katru trešdienu tikās 
skolēni no 1. līdz 12. klases no visiem 
Latvijas novadiem, kā arī no Rīgas un 
Pierīgas līdz II sporta klasei ieskaitot, 
noskaidrojot trīs labākos no katras skolas 
katrā vecumposmā, kā arī cīnoties par 
dažām dalībnieku papildu vietām tām 
skolām, kuras būs labākās savā novadā. 
Olaines 1. vidusskola Latvijā atlases 
posma astoņu turnīru kopvērtējumā 
izcīnīja augsto 2. vietu. Vidzemē Olaines 
vidusskola absolūti pārliecinoši ieguva 
1. vietu, tuvāko komandu apsteidzot 
par 325 punktiem (Ķekavas vidusskolas 
komandā, kuru apsteidzām, spēlēja divas 
Olaines Sporta centra šahistes).
6. aprīlī notika jau novadu fināls  
5.–9. klasēm (tikai viens turnīrs), par to 
oficiāls apskats vēl būs, taču jau tagad 
skaidrs, ka par Vidzemes čempionu 
kļuvis mūsējais – Adrians Broks (Olaines 
1. vidusskolas 8. klase). Kopvērtējumā 
starp visiem novadiem Adrianam 3. vieta 
ar 7 punktiem no 9. Viņš tiek uz lielo 
Latvijas finālu. Uz finālu pēc iegūtajiem 
punktiem un vietām tiks vēl trīs Olaines 
Sporta centra šaha pulciņa spēlētāji: 
Nikola Daniela Liepiņa (2. vieta Vidzemē), 
kas piecus gadus trenējās Olaines Sporta 
centra šaha pulciņā, sākot no nulles, bet 
šogad aizgāja uz Rīgas Šaha skolu, kā arī 
Elizabete Kokina un Valters Krūmiņš.
..............................................................................

• 2. aprīlī Ķekavā norisinājās 
Ķekavas novada Sporta skolas atklātās 
meistarsacīkstes brīvajā cīņā, kurās 
piedalījās 18 Olaines novada jaunie 
sportisti. Kopumā Olaines novada 
cīkstoņi izcīnīja deviņas medaļas, 
seši iekļuva sacensību finālā, bet par 
uzvarētājiem kļuva trīs mūsu cīkstoņi. 
Īpaši gribas atzīmēt jaunāko sportistu 
Dāvidu Auziņu, kurš svara kategorijā līdz 
27 kg izcīnīja 3. vietu. Dāvidam šīs bija 
pirmās brīvās cīņas sacensības.
Šajās sacensībās vislielākā konkurence 
bija U-11 vecuma grupā svara kategorijā 
līdz 35 kg, kurā mūsu Artjoms Kujalovs 
34 sportistu konkurencē izcīnīja 3. vietu. 
Artūram Gailišam šajā svara kategorijā  
5. vieta, kas arī ir ļoti atzīstams rezultāts 
tik lielā konkurencē.
Par sacensību uzvarētājiem kļuva: 
U-13 54 kg – Margarita Kirilova; 

U-13 35 kg – Artjoms Priļipko; 
U-13 44 kg – Daniels Šiško. 

Godalgotas vietas izcīnīja: 
U-13 40 kg – Madara Praulīte (2. vieta); 
U-13 54 kg – Darja Markova (2. vieta); 
U-13 47 kg – Deniss Daliba (2. vieta); 
U-13 virs 57 kg – Aleksejs Golubs 
(3. vieta); 
U-11 35 kg – Artjoms Kujalovs (3. vieta); 
U-9 27 kg – Dāvids Auziņš (3. vieta).
..............................................................................

• 9. aprīlī Darija Gubina no kluba 
“Piramida Triathlon Club” izcīnīja uzvaru 
triatlona Baltijas kausa izcīņā Panevēžā.
Sacensības sākās ar 200 m peldēšanu 
baseinā, pēc stundas sākās 5 km 
velobrauciens, bet pēc tā – 1 km 
skrējiens. Pēc peldēšanas Darija ieņēma 

2. vietu, tomēr uz velosipēda viņai 
izdevās izvirzīties vadībā un beigās 
izcīnīt pirmo vietu. Kopumā grupā 
piedalījās 12 meitenes vecumā no 13 līdz 
14 gadiem.
..............................................................................

• 9. un 10. aprīlī Daugavpilī norisinājās 
starptautiskais boksa turnīrs “Ringa 
karalis”, kurā piedalījās 80 bokseri no 
Latvijas un Lietuvas boksa klubiem. 
Olaini pārstāvēja sporta klubs “Olimp” 
Ņikitas Versocka vadībā.
Olaines bokseru rezultāti: 
Danila Krapovičs (līdz 40 kg) – 1. vieta; 
Dmitrijs Klimovs (līdz 38,5 kg) – 1. vieta; 
Maksims Tarasovs (līdz 54 kg) – 1. vieta; 
Andris Bartkevičs (līdz 52 kg) – 1. vieta; 
Ignats Platonovs (līdz 42 kg) – 2. vieta; 
Denis Lapšovs (līdz 50 kg) – 3. vieta.
..............................................................................

• Kamēr Latvijas daba lēnām mostas 
pavasarim, Latvijas šaha dzīvē jau ir 
dzimusi jauna tradīcija, vismaz šobrīd 
izskatās, ka 10. aprīlī Olainē notikušo 
meiteņu ātrā šaha turnīru noteikti ir vērts 
atkārtot.
A turnīrā, kurā cīnījās II un I sporta klase, 
lielākais dalībnieču skaits bija no Rīgas, 
tradicionāli neizpalika arī meiteņu šaha 
lielpilsētas Kuldīgas pārstāvniecība, bet 
vistālāko ceļu uz Olaini bija mērojušas 
liepājnieces un Rēzeknes šahiste. 
Vissīvākās cīņas izvērtās starp reitinga 
līderēm, Rīgas Šaha skolas pārstāvēm, 
Melāniju Luīzi Jansoni un Naomi 
Maklakovu, kuras savas attiecības pie 
rūtotā galdiņa šajā turnīrā noskaidroja 
jau 4. kārtā. Naomi tas palika vienīgais 
zaudējums, kamēr Melānija Luīze 6. kārtā 
nospēlēja neizšķirti ar 3. vietas ieguvēju, 

kuldīdznieci Anci Reihu, pārējās partijas 
uzvarot. Abas meitenes finišēja ar lielu 
atrāvienu – Melānijai Luīzei attiecīgi 
7,5 punkti no 8, bet Naomi – 7 no 8. 
3. vietā Ance ar 5,5 punktiem, turpmākie 
rezultāti gan visnotaļ blīvi, vairākām 
dalībniecēm iegūstot 5 punktus, to 
skaitā arī ukrainiete Katerīna Baņina. 
No Olaines Sporta centra meitenēm 
šajā turnīrā labākā – Aiga Gansone, 
pakāpjoties par septiņām pozīcijām, 
salīdzinot ar startu.
B turnīrs (iesācējas, IV un III sporta klase) 
pulcēja 72 jaunās šahistes, no kurām 
ne vienai vien šis bija pirmais klātienes 
šaha turnīrs. Neskatoties uz apjomīgo 
kopskaitu, dalībnieces bija pārsteidzoši 
disciplinētas un organizētas. Turnīrs 
aizritēja bez mazākās aizķeršanās, 
visas dalībnieces ātri saprata, kāda ir 
sacensību kārtība un kā jāuzvedas. 
Jaunākajām šī bija arī lieliska iespēja 
vērot, cik nopietni A turnīrā cīnās 
pieredzējušākas šaha kolēģes. Par turnīra 
uzvarētāju ar ne tik bieži sastopamo 
simtprocentīgo rezultātu kļuva Rēzeknes 
pārstāve Anna Višņakova, apsteidzot 
tuvākās sekotājas Natāliju Kumariņu 
un Anci Ceļmalnieci par 1,5 punktiem. 
Pēc godalgotā trijnieka sekoja četras 
dalībnieces ar sešiem punktiem, kas  
arī ir ļoti labs rezultāts. Īpaši pārsteidza  
IV sporta klases šahistes Adrija Lazdiņa 
(labākā no Olaines Sporta centra) un 
rīdziniece Emīlija Lapsa – abas spēja 
ielauzties labāko septiņniekā, paceļoties 
attiecīgi no 37. un 36. starta pozīcijas. 

Olaines 
nakts 
skrējiens

16. jūlijs
Olaines Mežaparks
www.latviatrailrace.com



4  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

Starptautiskā bērnu mākslas 
konkursizstāde “Lidice” ir mākslas 

konkurss ar 50 gadu ilgām tradīcijām. 
Profesionāla žūrija atlasa un izvirza 
darbus izstādes ekspozīcijai, darbiem 
tiek piešķirti goda raksti, bet pašiem 
labākajiem darbiem – medaļa “Lidices 
roze”. Konkursa organizētāji ir Lidices 
memoriāls, Čehijas Republikas Kultūras 
ministrija, Izglītības ministrija, Ārlietu 

ministrija. Katru gadu tiek izsludināta 
gada tēma, kuru konkursam piedāvā 
UNESCO. 
Latvijā konkursu atbalsta un organizē 
Valsts izglītības satura centrs (VISC) 
sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departamentu 
un izglītības iestādēm. Šogad 50. 
starptautiskās bērnu mākslas darbu 
konkursizstādes “Lidice 2022” tēma – 

“Muzejs”. Kopumā tika iesniegti 776 
darbi no visiem Latvijas novadiem. 
Konkursā piedalās bērni un jaunieši 
vecumā no četriem līdz 16 gadiem. Ar 
VISC vērtēšanas komisijas lēmumu tālāk 
ceļam uz 50. starptautisko bērnu mākslas 
izstādi Čehijā tika izvirzīti 189 mākslas 
darbi. Laureātu saraksts – vērtēšanas 
komisijas protokols – apskatāms VISC 
tīmekļvietnē. No 2022. gada 25. janvāra 
līdz 5. februārim dzelzceļa muzejā 
Rīgā bija aplūkojama Latvijas laureātu 
mākslas darbu izstāde “Lidice 2022”.
Olaines izglītības iestāžu audzēkņi 
katru gadu piedalās konkursā un bieži 
ir kļuvuši par konkursa Latvijas posma 
laureātiem. Dažu pēdējo gadu laikā 
mūsu skolēniem ir arī Lidices izstādes 
goda raksti un medaļas. 

Šogad par konkursa “Lidice” Latvijas 
posma laureātiem ir kļuvuši 16 Olaines 
novada skolēni: Raivo Ūdris (Olaines  
1. vidusskola, skolotājs Aivis Ernstsons), 
Veronika Galeja (Olaines 2. vidusskola, 
skolotāja Irina Siņicina), Alisa Ansberga 
(Olaines 2. vidusskola, skolotāja Irina 
Siņicina), Darja Soldatkina (Olaines  
2. vidusskola, skolotāja Irina Siņicina), 
Alekss Čerņa (Olaines 2. vidusskola, 

skolotāja Irina Siņicina), Elizabete 
Truskovska (Olaines 2. vidusskola, 
skolotāja Kristīna Boļšedvorova), 
Veronika Galeja (Olaines 2. vidusskola, 
skolotāja Kristīna Boļšedvorova), 
Jevgenijs Voshodovs (Olaines 
2. vidusskola, skolotāja Kristīna 
Boļšedvorova), Viktors Savčenko 
(Olaines 2. vidusskola, skolotāja Kristīna 
Boļšedvorova), Margarita Alksnīte 
(Olaines 2. vidusskola, skolotāja 
Kristīna Boļšedvorova), Deivids Kohs 
(Olaines 2. vidusskola, skolotāja 
Kristīna Boļšedvorova), Aleksejs 
Sokols (Olaines 2. vidusskola, skolotāja 
Kristīna Boļšedvorova), Vera Antropova 
(Olaines 2. vidusskola, skolotāja Kristīna 
Boļšedvorova), Artemijs Dolganovs 
(Olaines Mūzikas un mākslas skola 
(OMMS), skolotāja Zanda Remerte), 
Jegors Kaboško (OMMS, skolotāja Ilze 
Orbidāne), Alise Strode (OMMS, skolotāja 
Aija Strode-Ērgle).
Apsveicam laureātus un skolotājus 
un novēlam veiksmi starptautiskajā 
konkursizstādē Čehijā! 

Irina Siņicina,
Olaines 2. vidusskolas 
vizuālās mākslas skolotāja

2022. gada 6. aprīlī, pēc divu 
gadu pārtraukuma, visā 

Latvijā norisinājās izglītības organizācijas 
“Junior Achievement Latvia” (“JA 
Latvia”) organizētais karjeras izglītības 
pasākums skolu jauniešiem “Ēnu diena”. 
“Ēnotājus” šogad ar dažādām profesijām 
iepazīstināja 1827 “ēnu devēji”, kopumā 
piedāvājot 6362 vakances. Skolēnu 
pieprasītākā profesija šajā gadā – 
programmētājs. 

Šogad no Olaines 1. vidusskolas “Ēnu 
dienā” piedalījās vairāk nekā piecdesmit 
“ēnotāji” no 7. līdz 12. klases. Skolēni 
devās gan uz Rīgu – Rīgas pils Valsts 
prezidenta kanceleju, Labklājības 
ministriju, “SEB banku”, “Swedbank”, 
“Rimi”, “Printify” un citām  
organizācijām –, gan tepat Olaines 
novadā uz Olaines Kultūras centru, 
Olaines Vēstures un mākslas muzeju, 
Olaines pašvaldību, Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta Olaines 
daļu un citām vietām, gan arī ārpus 
Latvijas robežām – uz Šveici! Skolēni 
“ēnoja” tādas profesijas kā klientu 
apkalpošanas centra vadītājs, kultūras 
nama pasākuma organizators, Valsts 
prezidents, pārdošanas vadītājs, fiziķis, 
muzeja krājuma uzraugs, 3D dizainers, 
domes priekšsēdētājs, kultūras nama 
direktors, ugunsdzēsējs un, protams, 
programmētājs. 

Uldis Tomass Šimens,
Olaines 1. vidusskolas
pedagogs karjeras konsultants

Diena CERN ēnā

Šī gada “Ēnu dienās” man bija lieliska 
iespēja “ēnot” Rīgas Tehniskās 
universitātes Augstas enerģijas daļiņu 
fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centra 
direktoru un daļiņu fiziķi Kārli Dreimani 
Eiropas Kodolpētniecības centrā (CERN) 
Šveicē, Ženēvā.

Divus gadus apmeklēju Jauno fiziķu 
skolu, kas ir bijusi lieliska iespēja uzzināt 
un izbaudīt fiziku. Pēc fizikas skolotājas 
ieteikuma pieteicos “ēnot”, lai gan neliku 
lielas cerības, ka spēšu tikt “izredzētajā” 
piecniekā no visas Latvijas, tomēr vēlāk 
saņēmu apstiprinājuma vēstuli.

Pirms lidošanas uz Šveici mums, 
piecniekam, bija ekskursija pa Rīgas 
Tehnisko universitāti. Tas deva ieskatu 
universitātes dzīvē un tās procesos. 
Daudzas lietas mani ļoti pārsteidza, 
piemēram, ka studenti daudz darbojas 
praktiski un cik erudīti bija cilvēki, kurus 
sastapām, protams, arī tehnoloģiskie 
brīnumi.

CERN valdīja lieliska atmosfēra, varēja 
sajust, ka gaisotnē valda degsme par to, 
ko dara. Kārlis Dreimanis iepazīstināja 
ar pašu CERN, savu darba dienu un ļoti 
aizrautīgi un interesanti atbildēja uz 
jautājumiem. Noteikti vēlos atgriezties 
CERN. 

Anna Veronika Priede,
Olaines 1. vidusskolas 10.a klase

Izglītība

Par “Ēnu dienu”

Starptautiskā bērnu mākslas konkursizstāde “Lidice”

JŪLIJĀ UN AUGUSTĀ 60 SKOLĒNIEM 
BŪS IESPĒJA IESAISTĪTIES NODARBINĀTĪBAS

PASĀKUMOS VASARAS BRĪVLAIKĀ 
UN STRĀDĀT KĀDĀ NO OLAINES NOVADA

PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM. 
KATRS SKOLĒNS STRĀDĀS 2 NEDĒĻAS, 

4 STUNDAS DIENĀ, 
SAŅEMOT STUNDAS TARIFA LIKMI 3,40 EUR.

 
KAS VAR PIEDALĪTIES?

SKOLĒNI VECUMĀ NO 15 LĪDZ 17 GADIEM, KURI MĀCĀS
OLAINES NOVADĀ UN KURU DZĪVESVIETA

DEKLARĒTA OLAINES NOVADĀ.
 

KĀ VAR PIETEIKTIES?
ELEKTRONISKI JĀAIZPILDA IESNIEGUMS

EJ.UZ/NODARBINATIBAOLAINĒ2022.
PIETEIKŠANĀS SAITE BŪS AKTĪVA 

NO 1.MAIJA PLKST. 8:00 LĪDZ 12.MAIJA PLKST. 23:59.

SKOLĒNU
VASARAS
NODARBINĀTĪBA'22

JAUNIESIEM.OLAINE.LV
 

DARBA VIETU APKOPOJUMS
(PIEEJAMS NO 25.04.)SĪKĀKA INFORMĀCIJA 

UN NOTEIKUMI 
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Aprīlī visos Latvijas reģionos notiek 
“Skola2030” tiešsaistes konferences 

“Praktiski. Lietpratībai”, kurās gandrīz 700 
skolu un pirmsskolu skolotāji jau dalījās 
un vēl dalīsies ar saviem pieredzes stās-
tiem. Viena no tiešsaistes konferencēm, 
kura bija paredzēta Zemgales reģionam, 
notika 12. aprīlī ar virtuālā centra iesaisti 
Jelgavā. Tajā ar saviem pieredzes stās-
tiem dalījās Zemgales skolu un pirmssko-
lu izglītības darbinieki.

Konferences mērķi: 
• padarīt redzamu un izteikt atzinību 

praktiķu (skolotāju un vadītāju) 
paveiktajam;

• aktivizēt mācību jomu koordinatoru 
lomu un tīklojumu jaunajās 
pašvaldībās kā pedagogu pieredzes 
apzinātājus un popularizētājus; 

• atgādināt, ka satura pilnveides mērķis 
fundamentāli ir par mācīšanas pieejas 
maiņu;

• veidot un nostiprināt izpratni, ka 
pieejas maiņa: 

- ir ilgstošs pārmaiņu process, 
sistēmu līderiem (komandu, iestāžu, 
pašvaldību vadītājiem) ir liela loma 
kā vīzijas turētājiem, virzītājiem un 
profesionālā atbalsta nodrošinātājiem;

- svarīgs ir kvalitatīvs profesionālais 
atbalsts; 

- stratēģiska vadīšana un darba 
uzlabošana ir iespējama vienīgi tad, 
ja ir atvērtība meklēt un saņemt 
atgriezenisko saiti, izmantot iegūto 
informāciju lēmumu pieņemšanā un 
risināšanā.

No Olaines novada valsts mēroga pasā-
kumā aktīvi piedalījās seši pedagogi no 
Olaines pirmsskolas izglītības iestādes 
(PII) “Magonīte”, viens pedagogs no Olai-
nes PII “Zīle”, divi pedagogi no Olaines  
1. vidusskolas un trīs pedagogi no Olaines 
2. vidusskolas. Ar savu dalību populari-
zējām savu novadu, izglītības iestādes 
un savus pedagogus. 
Ar savu pieredzes stāstu no Olaines PII 
“Magonīte” dalījās pirmsskolas izglītības 
skolotājas.
• Katrīna Zotova prezentācijā “Digitā-
lā pieredze pirmsskolā” stāstīja, kā digi-
tālās tehnoloģijas jēgpilni un sabalansēti 
izmantot pirmsskolā, lai nodrošinātu kva-
litatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu 
pirmsskolas izglītības mācību procesu un 
motivētu bērnus apgūt jaunas prasmes 
un aktīvi iesaistīties. Tika sniegti praktiski 
padomi, ieteikumi digitālās kompetences 
ieviešanā ikdienas darbā.
• Ingas Papes un Pārslas Baško piere-
dzes stāstā “Kā bērns integrēti apgūst da-
žādu mācību jomu sasniedzamos rezultā-
tus” (tēma – “Plūdi agrā pavasarī”) atklāja, 
kā bērni integrētās dienas laikā prot pētīt 
un konstatēt pārmaiņas dabā agrā pava-
sarī – plūdu laikā dažādās ūdenstilpnēs.
• Pirmsskolas izglītības mūzikas sko-
lotāja Lolita Sauliete savā prezentācijā 
“Sadarbības piemēri mūzikas, sporta un 
grupas skolotājiem” dalījās par dažādām 

svētku svinēšanas formām, par mūzikas 
skolotāja iesaisti un pienesumu mācī-
bu tēmas izpētes dažādošanā, sākot no 
apspriešanās un lēmumu pieņemšanas 
kopīgi ar grupas skolotājām un beidzot 
ar praktiskiem piemēriem un darbībām 
mūzikas nodarbībās un svētkos. 
• Vadītāja vietniece izglītības jomā, 
ekoskolas koordinatore Maija Skrin-
dževska dalījās ar savu pieredzes stāstu 
par “Āra aktivitāšu gadagrāmatu”, kurā 
tika apkopotas gan pedagogu organizē-
tās rotaļdarbības un idejas no dažādiem 
interneta resursiem, gan arī dažādi meto-
diskie materiāli.
• Vadītāja vietniece izglītības jomā, 
mācību jomu koordinatore pirmsskolā, 
mācīšanās konsultante eksperte Oksana 
Buķe izpildīja moderatora lomu vienā no 
sesijām “Kā pirmsskolas vecuma bērni 
praktiskā darbībā mērķtiecīgi mācās vi-
sas dienas garumā, izzinot integrētu te-
matu?” “Skola2030” konferences ietvaros. 
• No Olaines PII “Zīle” uzstājās pirms-
skolas izglītības skolotāja Karīna Manu-
ilova. Guvām ieskatu, kā skolotāja prot 
virzīt jēgpilnu un efektīvu jaunākā ve-
cuma bērnu patstāvīgu mācību darbību 
plānotā sasniedzamā rezultāta sasnieg-
šanai.
• Santa Arāja-Bērziņa, Olaines 1.  vi-
dusskolas skolotāja sākumskolas pos-
mā, savā prezentācijā dalījās pieredzē, kā 
rosināt un iedrošināt   bērnus veiksmīgi 
un ar panākumiem piedalīties konkursos 
ārpus skolas.
• Sandra Erinovska, Olaines 1. vidus-
skolas sociālās un pilsoniskās jomas 
vidusskolas kursu skolotāja, novada 
jomas koordinatore, rādīja ieskatu prak-
tiskos piemēros no kursiem “Sociālās zi-
nības un vēsture” un “Vēsture un sociālās 
zinātnes I” – sniegumu vērtēšanā, darbu 
paraugos, tēmu un kursu portfolio plā-
nos. Tika arī praktiski analizēti darbu pa-
raugi, lai iepazītu iespējas metodi izman-
tot arī savā praksē.
• Olaines 2.  vidusskolas angļu valo-
das skolotāja, svešvalodu jomas ko-
ordinatore Anna Sidorova konferencē 
uzstājās ar divām lekcijām. Pirmā bija 
“Radošais darbs lasīšanas uzdevumā 
“Lasi. Domā. Mācies””, kurā varēja uz-
zināt, kā organizēt daiļliteratūras lasīša-
nas praksi skolēniem. Skolotāja dalījās ar 
stāstu, kā 11. klases skolēni piecu mēnešu 
laikā lasīja grāmatas angļu valodā, veicot 
pierakstus sociālajā tīklā “Twitter” par 
viņu pieredzi lasīšanas gaitā. Otra lekcija - 
kā izmantot un pielāgot valodas port-
feli angļu valodas stundās vidusskolā 
(B1–B2 līmenis), lai veicinātu skolēnu 
caurviju prasmju attīstību un sniegtu at-
griezenisko saiti. Skolotāja dalījās ar pie-
mēriem, kā ar portfolio palīdzību un tā 
jauno struktūru veicināt skolēnu kritisko 
domāšanu un problēmu risināšanu, jaun-
radi un uzņēmējspēju, pašvadītas mā-
cīšanās prasmes, sadarbību, pilsonisko 
līdzdalību un digitālās prasmes. 
• Marija Hutornaja, Olaines 2. vidus-
skolas un PII “Ābelīte” sporta un vese-

lības skolotāja, veselības un fiziskās 
aktivitātes jomas koordinatore, dalī-
jās pieredzē no moduļa “Pārvietošanās” 
slidošanas prasmju apguvei, kādus vin-
grinājumus izvēlēties, lai tos būtu iespē-
jams iekļaut dažādās zināmās un jaunās 
situācijās, sadarbojoties pārī, komandā 
dažādos vecumposmos.
• Daiga Raļļa, Olaines 2. vidusskolas 
bibliotekāre, ļāva mums ielūkoties savā 
pieredzē, kādus pasākumus un projektus 
var piedāvāt bibliotēkā, lai bagātinātu 
skolēnu iekšējo pasauli, veicinātu rado-
šumu, atbalstītu iniciatīvas un palīdzē-
tu piemeklēt risinājumus, kāda loma ir 
lasītveicināšanas aktivitātēm, kā veidot 
piederības izjūtu kopienai un attīstīt savu 
personību, izmantojot daiļliteratūras 
tekstus.

28.  aprīlī Rīgā notiks noslēguma konfe-
rence “Virzība. Sadarbība. Atbalsts. 

Lietpratībai”. Tajā piedalīsies izglītības 
iestāžu un pašvaldību izglītības pārval-
žu vadītāji, kā arī rīcībpolitikas veidotāji, 
savu uzmanību vēršot uz pārmaiņu vadī-
bu skolās. Noslēguma konferencē runās 
par jautājumiem, ar ko saskaras katras 
mācību iestādes vadītājs: kā būt skolai, 
kurā katrs bērns svarīgs; kā būt skolai, 
kurā mācās visi; kā būt vadītājam – skolas 
izaugsmes virzītājam; kā radīt vajadzību, 
vēlmi un iespējas skolēnu profesionālajai 
izaugsmei. 

Agnese Mīļā,
Olaines novada pašvaldības
izglītības speciāliste

Oksana Buķe,
vadītāja vietniece izglītības jomā, 
mācību jomu koordinatore pirmsskolā, 
mācīšanās konsultante eksperte

No 4. līdz 8. aprīlim Olaines 1. vidusskolas delegācija trīs skolotāju un 
astoņu skolēnu sastāvā devās sestajā mācību braucienā un viesojās 

partnerskolā Džuljanovā, Itālijā. 
Pirmdien notika tikšanās ar skolas direktori, skatījāmies videokopsavilkumu 
par iepriekšējām projekta tikšanās reizēm – Turcijā, Rumānijā, Slovākijā, 
Latvijā un Portugālē. Pēc tam skolēni prezentēja savus sagatavotos 
mājasdarbus par divām tēmām – “Tradicionālie ēdieni” un “Ievērojamākie 
arhitektūras objekti”. Pēc prezentācijām visi projektā iesaistītie skolēni 
taisīja tradicionālo itāļu kūku – tiramisu. Otrdien devāmies ekskursijā pa 
Džuljanovas vecpilsētu, kur apskatījām ievērojamākos apskates objektus –  
Duomo San Flaviano, Santuario della Madonna dello Splendore un pašu 
vecpilsētu. Pēc vecpilsētas apmeklējuma devāmies uz itāļu partneru skolu – 
Liceo Statale Marie Curie, kur iepazināmies ar skolu un mācību telpām.
Trešdien skolēni piedalījās mākslas darbnīcā, kurā viņi apgleznoja 
un dekorēja flīzes ar dažādām Itālijas ainavām, izmantojot krāsas un 
gliemežvākus. Viens no Latvijas skolēnu darbiem tika uzdāvināts un 
novietots viesnīcas “Fabiola” reģistratūrā. Ceturtdien agri no rīta devāmies 
uz Itālijas galvaspilsētu – Romu, kur apskatījām kultūrvēsturiskās vietas: 
Panteonu, Kolizeju, Trevi strūklaku, Romas forumu, Navonas laukumu, Fjumi 
strūklaku, Spāņu kāpnes un daudzus citus nozīmīgus mākslas un arhitektūras 
objektus. Piektdien devāmies uz skolu, kur Itālijas skolēni bija sagatavojuši 
videoprezentāciju par Abruco reģiona tradicionālo virtuvi un degustāciju. 
Dienas beigās tika izsniegti sertifikāti par piedalīšanos projektā.
Skolotāji apsprieda projekta noslēguma pārskata sagatavošanas kārtību 
tīmekļa vietnē “Mobility Tool”, kā arī iespējamo sadarbību nākotnē jaunos 
“Erasmus” projektos. 

Jānis Tkačuks, kultūras un mākslas skolotājs
Lilita Zujeva, projekta koordinatore 
Olaines 1. vidusskolā, angļu valodas skolotāja

Izglītība

Konference “Praktiski. Lietpratībai” par Zemgales reģiona 
skolotāju mācīšanās un mācīšanas pieredzi



6  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN3/2022

Saistošie noteikumi Olaines novada 
domes konsolidētajā redakcijā uz 
2022. gada 19. aprīli.

Olaines novadā, Olainē, 
2022. gada 26. janvārī

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas 
likuma 13. panta sesto daļu un 26. panta 
trešo daļu, 7 prim daļu, Ministru kabineta 
2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 
“Augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas un tās centrālās datubāzes 
noteikumi” 69., 79. un 81. punktu

Grozīti ar Olaines novada domes 
23.03.2022. saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN4/2022

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka: 
1.1 kārtību, kādā Olaines novada 

pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 
notiek augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas  
(turpmāk – Topogrāfiskā 
informācija) un informācijas par 
ielu sarkano līniju aizsargjoslām 
izsniegšana, pieņemšana, pārbaude 
un reģistrēšana topogrāfiskās 
informācijas datubāzē (turpmāk – 
datubāze). Šie noteikumi attiecas 
arī uz zemes ierīcības projektu 
grafiskajām daļām;

1.2.  maksu par Topogrāfiskās 
informācijas sniegšanu.

2. Noteikumi attiecas uz visām 
juridiskām un fiziskām personām, kas 
Pašvaldībā veic:
2.1. inženierkomunikāciju un būvju 

projektēšanu, būvniecību, 
pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu 
ekspluatācijā;

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, 
kadastrālās uzmērīšanas vai zemes 
ierīcības darbus.

3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā 
topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, 
pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu 
realizē un koordinē Pašvaldība vai 
izvēlēta juridiska persona, kurai 
Pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu 

ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas 
likumā noteiktajā kārtībā slēdzot 
deleģējuma līgumu (turpmāk – 
Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības 
par pakalpojumiem saņemt samaksu 
saskaņā ar Pašvaldības apstiprinātiem 
izcenojumiem, kas noteikti šo saistošo 
noteikumu pielikumā.

II. Topogrāfiskās informācijas 
pārbaude, saskaņošana, reģistrācija 
un izsniegšana
4. Topogrāfisko informāciju topogrāfiskās 
uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka 
vai komersanta pieprasīto teritoriju 
Datubāzes turētājs elektroniski izsniedz 
trīs darba dienu laikā pēc mērnieka vai 
komersanta pieprasījuma un samaksas 
saņemšanas dienas.

5. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un 
topogrāfiskā plāna sagatavošanas to 
saskaņo ar tiem inženiertīklu turētājiem, 
kas ir atbildīgi par inženiertīkliem 
teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā 
uzmērīšana. Inženiertīklu turētāji nevar 
vilcināt topogrāfiskā plāna izgatavošanas 
termiņus un pieprasīt skaņojumus 
teritorijās, kur nav viņu inženiertīklu.

(Grozīts ar Olaines novada domes 
23.03.2022. saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN4/2022.)

6. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas 
pārbaudei un reģistrācijai datubāzē 
(SIA “Mērniecības Datu Centrs”) to 
saskaņot ar šādiem inženiertīklu 
turētājiem (ja inženierkomunikācija skar 
uzmērāmo teritoriju):
6.1.  elektronisko sakaru tīklu uzturētāju 

(VAS “Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs”, SIA “Tet”,  
SIA “Baltcom”);

6.2. Valsts meliorācijas kadastra 
informācijas sistēmas uzturētāju, 
pārzini VSIA “Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi”;

6.3.  publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras pārvaldītāju  
VAS “Latvijas dzelzceļš”;

6.4.  Valsts autoceļu tīklu uzturētāju, 
pārvaldnieku, pašvaldības ceļu tīkla 
uzraugu VSIA “Latvijas valsts ceļi”;

6.5.  gāzes apgādes tīklu uzturētāju  
AS “Gaso”;

6.6.  siltumtīklu, ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu uzturētāju, 
decentralizēto ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmu reģistra 
uzturētāju AS “Olaines ūdens un 
siltums”;

6.7.  elektroapgādes pārvaldnieku  
AS “Sadales tīkls”;

6.8.  elektroenerģijas pārvades sistēmas 
operatoru AS “Augstsprieguma 
tīkls”;

6.9.  ielu apgaismojuma tīklu uzturētāju 
SIA “ELEKOMS”;

6.10. citiem inženierkomunikāciju un 
inženierbūvju turētājiem, ja tos 
skar noteikumu 2. punktā minēto 
darbību veikšana. 

7. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās 
teritorijās skaņot savus inženiertīklus, 
tad Pašvaldībai izvērtēšanai jāiesniedz 
dokumenti par inženiertīklu piederību 
un vektordatu formā informāciju par 
inženiertīklu objektiem un skaņojuma 
teritoriju. 

8. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas 
atbilstību normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām, Datubāzes 
turētājs 10 darba dienu laikā no 
topogrāfiskās informācijas un samaksas 
saņemšanas dienas:
8.1. reģistrē topogrāfisko informāciju 

datubāzē un uz plāna attēlo 
reģistrācijas informāciju (datumu un 
reģistrācijas numuru);

8.2. atsaka reģistrāciju, norādot 
pamatojumu, un nosūta attiecīgo 
datni mērniekam vai komersantam 
labojumu veikšanai.

9. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, 
ka apakšzemes inženiertīklu 
novietojums vai apzīmējums apvidū 
neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā 
plānā attēlotajai situācijai, mērnieks 
vai komersants iesniedz Datubāzes 
turētājam informāciju par konstatētajām 
neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla 
uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas 
izmaiņas projektā, tad šos mērījumus 
var nodot kopā ar jaunās būves 
izpildmērījuma plānu.

10. Sagatavojot būvju izpildmērījumu par 
ceļa segumu, plānā norāda uzmērījuma 
robežu, ietverot teritoriju, par kuru 
veikta uzmērīšana. Uzmērījuma robežas 
ietvaros jāuzrāda visi virszemes situācijas 
elementi (aku vāki, gūlijas, koki, lampas, 
ceļa zīmes u. tml.).

11. Sagatavojot būvju izpilmērījuma 
plānu par meliorācijas grāvjiem, to 
situācijas elementus var uzmērīt pēc 
attiecīgo normatīvu prasībām un 
mērogiem, bet noformēt pēc augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko 
informāciju reģistrētu datubāzē.

12. Objektu pieņemšana ekspluatācijā 
nenotiek, ja izpildmērījuma plāns 
vai būvju nojaukšanas (demontāžas) 
izpildmērījuma plāns nav reģistrēts 
datubāzē. Ja jauna inženiertīkla 
izpildmērījumu plānā norāda arī 
demontētos inženiertīklus, tad papildu 
maksa netiek piemērota par demontēto 
posmu. Abus izpildmērījumus var 
noformēt gan kā atsevišķus plānus, gan 
kā vienu plānu.

13. Saņemot personas rakstveida 
iesniegumu par būvju situācijas plāna 
izsniegšanu, Datubāzes turētājs izvērtē 
iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. 
Ja būvju situācijas plānu ir iespējams 
sagatavot, to izsniedz 10 darba dienu 
laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju 
situācijas plāns netiek sagatavots un 
izsniegts, ja datubāzē nav informācijas 
par visu pieprasīto teritoriju vai 
virszemes stāvoklis apvidū neatbilst 
datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai 
informācijai. 

14. Būvju situācijas plāns, ko izgatavojis 
mērnieks, ir nododams pārbaudei 
Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu 
atbilstību normatīvajiem aktiem un 
aktuālo topogrāfisko informāciju 
ievietotu Pašvaldības datubāzē.

15. Zemes ierīcības projektu grafiskās 
daļas ir nododamas pārbaudei 
Datubāzes turētājam, lai noteiktu 
esošo un projektēto ielu sarkano līniju, 
aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai 
un Pašvaldības plānotajām aizsargjoslu 
novietnēm vai veiktu to aktualizēšanu 
Pašvaldībā un nodrošinātu reģistrēto 
zemes ierīcības projektu uzglabāšanu. 

III. Ģeotelpiskās informācijas 
pakalpojumu cenrādis
16. Ģeotelpiskās informācijas 
pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) 
sniedz saskaņā ar šo saistošo noteikumu 
pielikumā noteikto cenrādi.

17. Samaksu par pakalpojumiem veic 
pirms pakalpojuma saņemšanas, 
pamatojoties uz Datubāzes turētāja 
izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā 
un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem 
var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes 
turētāju ir noslēgts līgums par 
pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

IV. Noslēguma jautājums
18. Atzīt par spēku zaudējušiem Olaines 
novada domes 2011. gada 27. oktobra 
saistošos noteikumus Nr. 17 “Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Olaines novadā”. 

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Olaines novadā

Turpinājums 7. lpp.   

Saņem “Olaines 
domes vēstis” pa pastu

Ja vēlaties saņemt "Olaines domes vēstis" savā pastkastītē, 
tad piesakieties pakalpojuma saņemšanai. 

Pieteikuma forma pieejama www.olaine.lv.

Izdevuma numuri elektroniskā formātā atrodami www.olaine.lv. 
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Pašvaldības informācija

Pielikums
Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN3/2022
Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis*
Nr. 
p. k.

Pakalpojuma veids Mērvienība
Cena, EUR*      
(bez PVN)

1.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tajā skaitā ielu sarkano līniju), 
pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, reģistrēšana datubāzē 
un nosūtīšana pašvaldībai
(cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai 
inženiertīkliem), kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudei, 
reģistrēšanai datubāzē un nosūtīšanai pašvaldībai):    

1.1. platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot) 1 objekts 16,00
1.2. platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot) 1 objekts 19,00
1.3. platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot) 1 objekts 24,00

1.4.
platībā no 1,0 ha papildus par katru 
nākamo ha

1 objekts 7,00

2.

Inženiertīklu izpildmērījuma plāna (tajā skaitā būvju nojaukšanas) 
pieņemšana, pārbaude, ievietošana karšu lapās, ievadīšana datubāzē, 
reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai
(ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos 
inženiertīklus, tad papildu maksa netiek piemērota par demontēto posmu; 
abus izpildmērījumus var noformēt gan kā atsevišķus plānus, gan kā vienu 
plānu):

2.1.
inženiertīklu garums no 0 līdz 30 m 
(ieskaitot)

1 objekts 7,00

2.2.
inženiertīklu garums no 31 līdz 300 m 
(ieskaitot)

1 objekts 10,00

2.3.
inženiertīklu garums virs 300 m, papildus 
par katriem nākamajiem 100 m

1 objekts 3,00

3.
Izpildmērījuma plāna par būves 
nojaukšanu (demontāžu) reģistrēšana 
datubāzē un nosūtīšana pašvaldībai

1 objekts 6,00

4.
Galveno būvasu reģistrēšana datubāzē un 
nosūtīšana pašvaldībai, viens objekts

1 objekts 6,00

5. Būves izpildmērījuma plāna pārbaude (nodošanai ekspluatācijā):

5.1.

būves (bez labiekārtojuma elementiem) 
izpildmērījuma plāna pārbaude, 
reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana 
pašvaldībai. Mērvienība – ēka un saistītās 
būves zemes vienībā līdz 0,3 ha platībai.
Ja būves izpildmērījuma plānā attēlotās 
būves platība pārsniedz 0,3 ha, tad cenas 
noteikšanai tiek piemēroti šī cenrāža 
1. punkta nosacījumi

1 objekts 11,50

5.2.

būves (ar labiekārtojuma elementiem 
un/vai inženiertīkliem), kā arī ceļu un 
grāvju izpildmērījuma plāna pārbaude, 
reģistrēšana datubāzē un nosūtīšana 
pašvaldībai, cenas noteikšanai tiek 
piemēroti šī cenrāža 1. punkta nosacījumi

1 objekts
Piemērot 
cenrāža 
1. punktu

6.

Viena zemes ierīcības projekta grafiskās 
daļas reģistrēšana, ievadīšana datubāzē 
(ielu sarkanās līnijas) un nosūtīšana 
pašvaldībai (tiek veikta tikai pilsētu, ciemu 
teritorijām)

1 objekts 12,00

7.
Sertificētas personas sagatavota Būvju 
situācijas plāna pārbaude un reģistrēšana 
datubāzē

1 objekts 12,00

8. Būvju situācijas plāna izsniegšana**:
8.1. platībā līdz 1 hektāram (ieskaitot) 1 zemes vienība 29,50
8.2. par katru hektāru virs 1 hektāra 1 zemes vienība 6,50

9.

Informācijas izsniegšana (karšu lapas, 
ielu sarkanās līnijas u. c.) zemes vienības 
robežplānu izgatavošanai vai citu 
mērniecības darbu veikšanai, kas nav 
minēti iepriekš minētajos punktos

1 karšu lapa*** 3,00

* Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
** Pakalpojumā nav iekļautas izmaksas par kadastra informāciju. Samaksa par kadastra informāciju 
tiek noteikta saskaņā ar Valsts zemes dienesta cenrādi.
*** 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) mēroga 1:1000 karšu lapa, 25 ha.
Objekts – topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu 
lappušu numerāciju, un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m (grafiskās 
informācijas pārrāvums). Ja attālums starp uzmērījumiem ir lielāks par 100 m, tad to klasificē kā 
jaunu/atsevišķu objektu. 

  Turpinājums no 6. lpp. 

Olaines novadā ir aptuveni  
10 000 iedzīvotāju, kas neizmanto 

centralizētās kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumus. 
AS “Olaines ūdens un siltums” 
2022. gada februārī apkopoja informāciju 
par decentralizētās kanalizācijas sistēmu 
reģistrā iekļauto objektu skaitu Olaines 
novadā. Kopumā reģistrēto objektu 
skaits, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, ir 
niecīgs – 502, kas nozīmē to, ka joprojām 
daudzi novadnieki neievēro saistošo 
noteikumu prasības. Neapsaimniekoti 
kanalizācijas ūdeņi piesārņo vidi, tostarp 
augsni un grunti. Šobrīd Olaines novadā 
reģistrētas 267 kanalizācijas ūdens 
krājtvertnes, 135 septiķi, 73 bioloģiskās 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas  
(līdz 5 m3) un 27 biotualetes.

2019. gadā ir stājušies spēkā 
saistošie noteikumi Nr. SN7/2019 
“Par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanu un uzskaites 
kārtību Olaines novadā” (pieejami 
pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv  
sadaļā “Pašvaldība” – “Saistošie 
noteikumi”). Šo noteikumu mērķis ir 
organizēt decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, 
noteikt decentralizētajās kanalizācijas 
sistēmās uzkrāto notekūdeņu un 
nosēdumu apsaimniekošanas 
(savākšanas, transportēšanas), 
uzraudzības un kontroles prasības, lai 
aizsargātu cilvēku veselību, nodrošinātu 
vides aizsardzību un dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu. 
Saistošie noteikumi ir piemērojami 
Olaines pilsētā un ciemos (izņemot 
Uzvaras Līdumu, Veismaņus, Klāvus, 
Birzuļus) un ir saistoši visām fiziskajām 
un juridiskajām personām, kuru īpašumā 
vai valdījumā atrodas decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas. 

Kā rīkoties, lai ievērotu noteikumos 
paredzēto kārtību: 
1) īpašuma īpašniekam, kura radītie 

notekūdeņi nonāk decentralizētā 
kanalizācijas sistēmā, jāreģistrējas 
pie pašvaldības pilnvarotā 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja Olaines novadā – AS 
“Olaines ūdens un siltums”; jāaizpilda 
iesnieguma forma (3. pielikums 
SN7/2019) un jāiesniedz Kūdras ielā 27,  
Olainē, LV-2114; e-pasta adrese 
reģistrācijas iesniegumu  
iesniegšanai – atzinumi@ous.lv;

2) no Olaines novada pašvaldības 
tīmekļvietnē pieejamā asenizatoru 
saraksta (www.olaine.lv – 
“Pakalpojumi un informācija” – 
“Dzīvesvieta un nekustamais  
īpašums” – “Asenizatoru reģistrēšanas 
kārtība”) jāizvēlas asenizators, kurš 
veiks notekūdeņu un nosēdumu 

izvešanu no decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas; par 
pakalpojumu saņemšanu var 
interesēties arī AS “Olaines ūdens un 
siltums”;

3) jānodrošina, ka decentralizētajā 
kanalizācijas sistēmā nenonāk 
bīstamie atkritumi un citas vielas 
un priekšmeti, kas nav raksturīgi 
komunālajiem notekūdeņiem;

4) jānodrošina, ka decentralizētā 
kanalizācijas sistēma ir tehniskā darba 
kārtībā, nerada noplūdes un vides 
piesārņojumu;

5) jānodrošina asenizācijas pakalpojuma 
sniegšanu/saņemšanu apliecinošs 
dokuments. 

Neiekļaušanās pašvaldības organizētajā 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvs 
pārkāpums!
Arī Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM) ir veikusi 
aptauju un apkopojusi informāciju par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
reģistru izveidi, tās organizēšanu 
pašvaldībās un reģistrēšanas 
rezultātiem. Ministrija secina, ka lielākais 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
kopskaits ir lielākajās pilsētās – Rīgā, 
Daugavpilī, Jūrmalā, no novadiem – 
Olaines, Jelgavas un Ādažu novadā.
Lai mazinātu vides un lokālo ūdens 
ņemšanas vietu piesārņojuma risku, 
ko rada vidē nonākuši notekūdeņi no 
ēkām, kas nav pieslēgtas centralizētajām 
kanalizācijas sistēmām, VARAM 
izstrādāja Ministru kabineta noteikumus 
“Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu 
un reģistrēšanu”. Tie paredz, ka 
līdz 2021. gada 31. decembrim tām 
mājsaimniecībām, kuras izmanto 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu, savā 
vietējā pašvaldībā bija nepieciešams 
reģistrēt decentralizētās notekūdeņu 
savākšanas vai attīrīšanas sistēmas un 
jāsakārto atbilstoši normatīvu prasībām. 
Šie noteikumi neattiecas uz lauku 
teritorijām, tostarp viensētām. 

Daina Ozola,
Olaines novada pašvaldības
vides pārvaldības speciāliste

Informācija par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanu un uzskaites kārtību 
Olaines novadā

Lasi
jaunumus
arī šeit:
www.facebook.com/
OlainesNovadaPasvaldiba
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• Iecelt Laimīti Seņkāni-Sosti Olaines 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Čiekuriņš” vadītājas amatā no  
2022. gada 4. aprīļa.

• Izdarīt grozījumus Olaines novada 
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas nolikumā: 
1) papildināt sadaļas “II. Komisijas 

sastāvs” 5.3. punktu ar komisijas 
locekli: Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Olaines iecirkņa Kārtības 
policijas nodaļas priekšnieks Jevģenijs 
Tjarve; 

2) izteikt sadaļas “VI. Komisijas 
apziņošanas kārtība” 16.1. punktu 
“Komisijas apziņošanas shēma” 
redakcijā, kura papildināta ar Rīgas 
reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa 
Kārtības policijas nodaļas priekšnieka 
Jevģenija Tjarves kontaktinformāciju.

 
• Apstiprināt Olaines novada sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības plānu.

• Apstiprināt 2021. gada finanšu 
pārskatu Olaines 1. vidusskolai, Olaines  
2. vidusskolai, Olaines Mūzikas un 
mākslas skolai, Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādei (OPII) “Zīle”, OPII 
“Dzērvenīte”, OPII “Magonīte”, OPII 
“Ābelīte”, Olaines Kultūras centram, 
Olaines Sporta centram, Olaines Vēstures 
un mākslas muzejam, pašvaldības 
aģentūrai “Olaines Sociālais dienests”. 
Iekļaut minēto iestāžu 2021. gada finanšu 
pārskatus Olaines novada pašvaldības 
2021. gada konsolidētajā finanšu 
pārskatā.

• Olaines novada jauniešu projektu 
konkursa ietvaros piešķirt finansējumu 
šādiem projektiem par kopējo summu 
2189 eiro: 
1) Milanas Bogdanovičas  

(Olaines 2. vidusskola, vadītāja Daiga 
Raļļa) projektam “Detektīvu nakts 
bibliotēkā “Lieta Nr. 45”” – 550 eiro; 

2) Veronikas Semenovas  
(Olaines 2. vidusskola, vadītāja Darja 
Aleksejeva) projektam “Skola, es tevi 
mīlu!” – 589 eiro; 

3) Elīnas Bērziņas (Olaines Vēstures 
un mākslas muzejs, vadītāja Santa 
Lubāne) projektam “Nepaliec malā” – 
550 eiro;

4) Jutas Sisenes (Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs, vadītājs Māris 
Ribickis) projektam “Frontes mākslas 
darbnīca” – 500 eiro. 

Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai sagatavot šādas izmaiņas 
pašvaldības budžetā: 1) palielināt 
Olaines 2. vidusskolas izdevumu tāmi 
par 1139 eiro un Olaines Vēstures un 
mākslas muzeja izdevumu tāmi par 
1050 eiro; 2) samazināt Olaines novada 
pašvaldības budžeta sadaļu “Jauniešu 
aktivitāšu finansiālā atbalsta fonds” par 
2189 eiro. Projektu īstenotājiem iesniegt 
pašvaldībā pārskatus par realizētajiem 
projektiem saskaņā ar konkursa 
nolikumu.

• Apstiprināt noteikumus Nr. NOT1/2022 
“Kārtība, kādā organizējami skolēnu 
nodarbinātības pasākumi vasaras 

brīvlaikā Olaines novadā”. Atzīt par spēku 
zaudējušiem Olaines novada domes 
2018. gada 28. marta noteikumus Nr. 
NOT1/2018 “Kārtība, kādā organizējami 
skolēnu nodarbinātības pasākumi 
vasaras brīvlaikā Olaines novadā”. Uzdot 
jaunatnes lietu speciālistei A. Kalniņai 
veikt skolēnu vasaras nodarbinātības 
koordinatora pienākumus.

• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
prioritārā investīciju projekta “Betona 
skeitparks Zeiferta ielā 10A, Olainē” 
īstenošanai 192 269 eiro apmērā ar 
aizņēmuma izmaksu 2022. gadā un ar 
aizņēmuma atmaksas termiņu 10 gadi 
ar Valsts kases noteikto procentu likmi, 
kas tiek fiksēta uz 10 gadiem, uzsākot 
aizņēmuma pamatsummas atmaksu 
2024. gadā. Garantēt aizņēmuma 
atmaksu no pašvaldības budžeta.

• Piekrist atsavināt zemesgabalu 
dārzkopības sabiedrībā (turpmāk –  
d/s) “Plakanciema Egles” Nr. 59, 
Vaivados, kadastra apzīmējums 8080 
016 0669, 0,0613 ha platībā ēku (būvju) 
īpašniekam un zemes nomniekam N. J. 
Apstiprināt atsavināmā zemesgabala 
pārdošanas cenu – 1656 eiro. Noteikt 
N. J. maksāšanas un pirkuma līguma 
noslēgšanas termiņu – līdz 2022. gada  
23. maijam. Uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai sagatavot 
pirkuma līgumu par zemesgabala d/s 
“Plakanciema Egles” Nr. 59, Vaivados, 
kadastra apzīmējums 8080 016 0669, 
0,0613 ha platībā atsavināšanu, 
zemesgabala nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu. Noteikt: ja līdz 
2022. gada 23. maijam (ieskaitot) nav 
veikts maksājums un noslēgts līgums, šis 
lēmums zaudē spēku.

• Atsavināt zemesgabalu d/s “Puriņi” 
Nr. 3182A, Jāņupē, kadastra apzīmējums 
8080 022 0741, 0,0602 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 022 0743) 
pierobežniecei – V. K. Apstiprināt 
atsavināmā zemesgabala pārdošanas 
cenu 1480 eiro. Noteikt V. K. maksāšanas 
un pirkuma līguma noslēgšanas  
termiņu – līdz 2022. gada 23. maijam. 
Uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
sagatavot pirkuma līgumu par 
nekustamā īpašuma atsavināšanu, 
zemesgabala nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu. Noteikt: ja līdz 
2022. gada 23. maijam (ieskaitot) nav 
veikts maksājums un noslēgts līgums, šis 
lēmums zaudē spēku.

• Atsavināt zemesgabalu d/s  
“Puriņi” Nr. 3183A, Jāņupē, kadastra  
apzīmējums 8080 022 0744, 0,0608 ha  
platībā (kadastra numurs 8080 
022 0745) pierobežniekam – S. P. 
Apstiprināt atsavināmā zemesgabala 
pārdošanas cenu – 1460 eiro. Noteikt 
S. P. maksāšanas un pirkuma līguma 
noslēgšanas termiņu – līdz 2022. gada  
23. maijam. Uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma 
līgumu par nekustamā īpašuma 
atsavināšanu, zemesgabala nodošanas 
aktu un nostiprinājuma lūgumu. Noteikt: 
ja līdz 2022. gada 23. maijam (ieskaitot) 

nav veikts maksājums un noslēgts 
līgums, šis lēmums zaudē spēku.

• Atsavināt elektroniskā izsolē ar 
augšupejošu soli šādus pašvaldībai 
piederošus zemesgabalus, noteikt 
atsavināšanas nosacīto cenu 
(sākumcena), atsavināšanas soli, 
atsavināšanas nodrošinājumu un 
apstiprināt izsoles noteikumus – Olaines 
novada pašvaldība elektroniskā izsolē 
atsavina sev piederošu nekustamo 
īpašumu Olaines novadā: 
1. zemesgabalu d/s “Vizbuļi-2” Nr. 3882, 

Jāņupe, 0,0656 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 0210787), atsavināšanas  
sākumcena – 2700 eiro, atsavināšanas 
solis – 100 eiro, drošības nauda –  
270 eiro;  

2. zemesgabalu d/s “Vaivadi” Nr. 146, 
Vaivadi, 0,0559 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 0160252), atsavināšanas 
sākumcena – 2500 eiro, atsavināšanas 
solis – 100 eiro, drošības nauda –  
250 eiro; 

3. zemesgabalu d/s “Mežsētu Dārzs” 
Nr. 115, Jāņupe, 0,0715 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 0200998), 
atsavināšanas sākumcena – 2900 eiro, 
atsavināšanas solis – 100 eiro, drošības 
nauda – 290 eiro; 

4. zemesgabalu d/s “Straume” Nr. 105, 
Jāņupe, 0,0580 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 0230608), atsavināšanas 
sākumcena – 2300 eiro, atsavināšanas 
solis – 100 eiro, drošības nauda –  
230 eiro;  

5. zemesgabalu d/s “Ezītis” Nr. 314, 
Ezītis, 0,0580 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 0120404), atsavināšanas 
sākumcena – 3700 eiro, atsavināšanas 
solis – 100 eiro, drošības nauda –  
370 eiro; 

6. zemesgabalu d/s “Ezītis” Nr. 452, 
Pēternieki, 0,0403 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 0110374), atsavināšanas 
sākumcena – 2500 eiro, atsavināšanas 
solis – 100 eiro, drošības nauda –  
250 eiro. 

Izsoles notiek elektronisko izsoļu vietnē 
izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 9. aprīļa 
plkst. 13.00 līdz 2022. gada 9. maijam 
plkst. 13.00. Izsoļu noteikumi pieejami 
www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – 
“Izsoles” un elektronisko izsoļu vietnē 
izsoles.ta.gov.lv.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
nekustamo īpašumu: 
1)  dzīvokli Gaismas ielā 4-5, Stūnīšos; 
2)  zemesgabalu “Liepkalnes-1” Nr. 108, 

Jāņupe, kadastra apzīmējums 8080 
020 0489, 0,0600 ha platībā; 

3)  zemesgabalu “Vizbuļi-2” Nr. 3875, 
Jāņupe, kadastra apzīmējums 8080 
021 0780, 0,0601 ha platībā; 

4)  zemesgabalu “Lībieši” Nr. 1187, 
Jāņupe, kadastra apzīmējums 8080 
021 1367, 0,0601 ha platībā.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 
Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu Mālu ielā 26 ar 
kadastra numuru 8080 014 0233 (adrese: 
Mālu iela 26, Ielejas, Olaines pag., 
Olaines nov.) par 2022. gada 24. februāra 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (marts)

Turpinājums 9. lpp.   

pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma 
maksu 7250,00 eiro. Piekrist, ka Krievijas 
Federācijas pilsone T. L. iegūst īpašumā 
zemi Mālu ielā 26, kadastra apzīmējums 
8080 014 0213, 0,1523 ha platībā ar 
zemes lietošanas mērķi – neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 
Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu Mālu ielā 28 ar 
kadastra numuru 8080 014 0232 (adrese: 
Mālu iela 28, Ielejas, Olaines pag., 
Olaines nov.) par 2022. gada 24. februāra 
pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma 
maksu 7250 eiro. Piekrist, ka Krievijas 
Federācijas pilsone T. L. iegūst īpašumā 
zemi Mālu ielā 28, kadastra apzīmējums 
8080 014 0212, 0,1517 ha platībā ar zemes 
lietošanas mērķi – neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 
Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu Mālu ielā 34 ar 
kadastra numuru 8080 014 0229 (adrese: 
Mālu iela 34, Ielejas, Olaines pag., Olaines 
nov.) par 2022. gada 7. marta pirkuma 
līgumā uzrādīto pirkuma maksu  
10 000 eiro. Piekrist, ka Krievijas 
Federācijas pilsone E. J. iegūst īpašumā 
zemi Mālu ielā 34, kadastra apzīmējums 
8080 014 0209, 0,1522 ha platībā ar 
zemes lietošanas mērķi – neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 
Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu “Medņi” Nr. 182 ar 
kadastra numuru 8080 020 1225 (adrese: 
“Medņi” Nr. 182, Jāņupe, Olaines pag., 
Olaines nov.) par 2022. gada 22. februārī 
pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma 
maksu 8000 eiro. Piekrist, ka Krievijas 
Federācijas pilsone S. B. iegūst īpašumā 
zemi dārzkopības sabiedrībā “Medņi” Nr. 
182, kadastra apzīmējums 8080 020 1225, 
0,0688 ha platībā ar zemes lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve. Informēt S. B. par pienākumu 
pieteikties dārzkopības kooperatīvajā 
sabiedrībā “Medņi”, Jāņupē, pie 
valdes kā jaunajai nekustamā īpašuma 
īpašniecei. 

• Izbeigt 2011. gada 8. augustā noslēgto 
lauku apvidus zemes nomas līgumu  
Nr. 376 par zemesgabala 0,06 ha platībā 
“Cīrulīši” Nr. 30, Grēnes, kadastra 
apzīmējums 8080 003 0121, iznomāšanu 
R. S. sakarā ar zemes nomnieka nāvi ar 
2022. gada 7. martu. 

• Atļaut apvienot zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumiem 8080 012 0178 
un 8080 012 0506 viena nekustamā 
īpašuma sastāvā ar zemes vienības 
kopējo, aptuveno platību 0,0988 ha, 
kura, izpildot kadastrālo (instrumentālo) 
uzmērīšanu, var tikt precizēta. 
Saglabāt vienotu adresi lēmumā 
apvienotajai zemes vienībai un ar to 
funkcionāli saistītām ēkām ar kadastra 
apzīmējumiem 8080 012 0178 001 un 
8080 012 0178 002 – “Ezītis 284”, Ezītis, 
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Olaines pag., Olaines nov., LV-2127, ARIS 
106089283. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi apvienotajai zemes 
vienībai – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0601. Piekļūšana 
apvienotajai zemes vienībai nodrošināta 
pa d/s “Ezītis” koplietošanas zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
8080 012 0465. Nekustamā īpašuma 
īpašniekam: iesniegt kadastrālās 
uzmērīšanas dokumentus apvienotajai 
zemes vienībai saskaņošanai ar 
Olaines novada pašvaldību; veikt 
izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā 
zemesgrāmatā.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Maz-Ķikuļi” 
(kadastra Nr. 8080 008 0023) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
008 0023 un nekustamā īpašuma “Ķikuļi” 
(kadastra Nr. 8080 008 0070) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
008 0070. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus, 
adresāciju. Īstenot zemes ierīcības 
projektu četru gadu laikā, projektētās 
zemes vienības: 1) kadastrāli uzmērot; 
2) reģistrējot Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā; 
3) ierakstot zemesgrāmatā kā 
patstāvīgus nekustamos īpašumus. 
Ar detalizētu informāciju, t. sk. par 
piekļūšanas nodrošināšanu, var iepazīties 
www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – 
“Domes lēmumi”.

• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 4/2022 “Grozījums Olaines novada 
domes 2022. gada 26. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. SN3/2022 “Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Olaines novadā””.

• Apstiprināt noteikumus Nr. NOT2/2022 
“Iekšējā trauksmes celšanas sistēma”. 
Atzīt par spēku zaudējušiem 2019. gada 
19. jūnija noteikumus Nr. NOT7/2019 
“Iekšējā trauksmes celšanas sistēma”. 

• Noslēgt dzīvokļa Jelgavas ielā 28-X,  
Olainē, īres līgumu ar L. Ā. uz 10 gadiem. 
Uzdot L. Ā. un AS “Olaines ūdens un 
siltums” viena mēneša laikā noslēgt 
dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvokļa 
Jelgavas ielā 28-X, Olainē, īres lietošanu, 
iekļaujot īres līgumā: 1) īrnieka līgumisko 
pienākumu segt uz dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma 
pamata noteiktos izdevumus, kas 
nodrošina dzīvojamās mājas uzlabošanu 
un attīstīšanu – kopīpašumā esošo 
dzīvojamās mājas elementu, iekārtu vai 
komunikāciju nomaiņu, kuras rezultātā 
samazinās mājas uzturēšanas izmaksas, 
kā arī citus izdevumus, kuru rezultātā 
samazinās izdevumi par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu; 
2) ievērot īres līguma noteikumus un 
savlaicīgi veikt ikmēneša īres (atbilstoši 
Olaines novada domes 2013. gada  
18. decembra sēdes lēmumam “Par 
īres maksas noteikšanu Olaines novada 
pašvaldības īpašumā vai valdījumā 

esošajām dzīvojamām telpām Olaines 
pilsētas teritorijā”) un komunālo 
pakalpojumu maksājumus. Uzdot  
L. Ā. ievērot dzīvojamo telpu īres 
līguma noteikumus un savlaicīgi veikt 
īres/apsaimniekošanas un komunālos 
maksājumus.

• Ierādīt vietu N. B. sociālajā istabā 
Zemgales ielā 31-Y, Olainē, uz sešiem 
mēnešiem. Uzdot SIA “Zemgales 29” 
noslēgt sociālās istabas Zemgales ielā  
31-Y, Olainē, īres līgumu ar N. B. uz 
sešiem mēnešiem. Uzdot “Olaines 
Sociālajam dienestam” apmaksāt sešus 
mēnešus 100% apmērā īres maksu un 
100% apmērā maksu par siltumu N. B. 
par sociālās istabas Zemgales ielā 31-Y, 
Olainē, lietošanu.

• Uzņemt E. Č. ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 
saņemšanai Olaines novada pašvaldības 
aģentūras (turpmāk – p/a) “Olaines 
Sociālais dienests” Sociālās aprūpes 
centrā uz pastāvīgu laiku. Uzdot “Olaines 
Sociālā dienesta” direktorei nodrošināt 
atbilstoša trīspusēja līguma noslēgšanu 

ar E. Č. un A. Č. par pakalpojuma 
saņemšanu, nosakot, ka:
1) iestājoties “Olaines Sociālā dienesta” 

Sociālās aprūpes centrā, E. Č. jāuzrāda 
sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas 
vai pārslimošanas sertifikāts, 
beidzoties Covid-19 vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāta derīguma 
termiņam, E. Č. apņemas nekavējoties 
veikt Covid-19 revakcināciju vai 
vakcināciju; 

2) ja E. Č. nav sadarbspējīga Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikāta, jāiesniedz apliecinājums 
par Covid-19 vakcinācijas uzsākšanu 
vai nekavējoties jāuzsāk Covid-19 
vakcinācija Olaines novada 
pašvaldības aģentūras “Olaines 
Sociālais dienests” Sociālās aprūpes 
centrā un jāievēro normatīvajos aktos 
noteiktais pašizolācijas termiņš; 

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

• Uzņemt A. S. ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

saņemšanai Olaines novada p/a “Olaines 
Sociālais dienests” Sociālās aprūpes 
centrā uz pastāvīgu laiku. Uzdot “Olaines 
Sociālā dienesta” direktorei nodrošināt 
atbilstoša divpusēja līguma noslēgšanu 
ar A. S. par pakalpojuma saņemšanu, 
nosakot, ka, iestājoties “Olaines Sociālā 
dienesta” Sociālās aprūpes centrā, A. S.  
jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, 
beidzoties Covid-19 vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāta derīguma 
termiņam, A. S. apņemas nekavējoties 
veikt Covid-19 revakcināciju vai 
vakcināciju.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 
Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu “Ziemeļalpi 1” ar 
kadastra numuru 8080 014 0048 par 
2022. gada 16. marta pirkuma līgumā 
uzrādīto pirkuma maksu 27 000 eiro. 
Piekrist, ka SIA “Swiss Eco” iegūst 
īpašumā zemi “Ziemeļalpi 1” Olaines 
pagastā, Olaines novadā, kadastra 
apzīmējums 8080 014 0048, 6,01 ha 
platībā ar zemes lietošanas mērķi – 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme.  

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (marts)

  Turpinājums no 8. lpp. 

Zemes lietojuma un zemes seguma statistiskais apsekojums

LUCAS 2022 apsekojums – zemes lietoju-
ma un zemes seguma statistiskais apse-
kojums – notiks no 2022. gada maija līdz 
oktobrim. Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 
3385 punkti. Punkti var atrasties visos ze-
mes seguma veidos (aramzemē, zālājos, 
meža zemēs, apbūvētās teritorijās, trans-
porta tīklos utt.). Apsekotāji nosaka ze-
mes seguma un lietojuma veidu, zālājus, 
meliorācijas esamību un ainavas struktū-
ras elementus.
Vienlaikus 717 punktos tiek paņemts aug-
snes virskārtas paraugs. Paraugs tiek ana-
lizēts laboratorijā un izmantots ar vides 
faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, 

piemēram, Eiropas augšņu karšu atjau-
nināšanai, augsnes modeļu validācijai 
un organiskas izcelsmes oglekļa satura 
noteikšanai augsnē, kas ir būtisks klima-
ta pārmaiņu ietekmes faktors. Trīsdesmit 
punktos tiek paņemts augsnes papildu 
paraugs, lai analizētu augsnes bioloģisko 
daudzveidību.
Apsekotājs darbojas saskaņā ar precīzām 
instrukcijām, lai kartētu un nofotografētu 
izvēlēto punktu, radot pēc iespējas ma-
zāk traucējumu un nebojājot augu segu, 
kas atrodas punktā. Ja nepieciešams, ap-
sekotājs varēs uzrādīt ID karti un Eiropas 
Komisijas statistikas dienesta “Eurostat” 

parakstītu akreditācijas vēstuli.
Apkopotā informācija tiks izmantota tikai 
Eiropas mēroga statistikas apkopošanai, 
un tā neatspoguļos nekādus personiska 
rakstura datus vai datus par zemes īpa-
šumu. LUCAS 2022 apsekojuma dati ne-
tiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju 
kontrolei, un tie nav piemēroti šādam 
mērķim.
Lai iegūtu papildu informāciju par LU-
CAS, lūdzu, apmeklējiet atbilstošo nodaļu 
tīmekļa vietnē www.ec.europa.eu. Atvai-
nojamies par iespējami sagādātajām ne-
ērtībām un traucējumu! 
SIA “Vides eksperti”



10  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

Olaines Kultūras centrs

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Piezīmes

01.05. 16.00 Jauktā kora “Dziesma” koncerts “Pilna sirds…”. Īpašie viesi – duets 
“Mediante” Olaines Kultūras nams

02.05. 19.00 Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts un izstāde Olaines Kultūras nams

04.05.

11.00–12.00 Kūku konkurss un degustācija. Vairāk informācijas 
www.facebook.com/OlainesKulturasCentrs

Laukums pie Jaunolaines 
Kultūras nama 

12.00–15.00 Stādu svētki Jaunolainē Laukums pie Jaunolaines 
Sporta nama

                                                                                 
13.00 

Koncerts “Skanīgā dziesma” ar Antras Stafeckas, Andra Ērgļa un Jāņa 
Čubara piedalīšanos

Laukums pie Jaunolaines 
Kultūras nama

04.05. 17.00 
18.00

Dokumentālā filma “Valiant! Brauciens uz Latviju”. Grupas “Eridiana” 
koncerts “Celsim godā karogu!” Olaines Kultūras nams

Vietu skaits ierobežots. Ieeja ar ieejas kartēm, 
kuras iepriekš var saņemt no 27. aprīļa 
Olaines Kultūras centra administrācijā 
darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00

07.05. 14.00
Sieviešu vokālo ansambļu “Dzelde” (Mārupe) un “Undīne” (Olaine) 
koncerts “Septiņi sapņi”. Koncertā piedalās Guntis Majevskis 
(saksofons), koncertmeistars Māris Treijs

Olaines Kultūras nams

10.–16.05.   Mākslinieces Judītes Bukšas kroņu izstāde “Mana mamma karaliene” Olaines Kultūras nams

14.05. 15.00 Mātes dienas koncerts “Bučiņ bučiņas” Jaunolaines Kultūras nams

21.05. 13.00 Senioru saiets “Viss atkal ziedos plauks”
ar bērnu vokālā ansambļa “Serpentīns” dalību Jaunolaines Kultūras nams

Iepriekšēja pieteikšanās no 09.05. līdz 18.05., 
zvanot pa tālruni 28209466 (Ausma) 
no plkst. 9.00 līdz 18.00. 
Organizē biedrība “Pīlādzis” sadarbībā ar 
Olaines Kultūras centru

23.–31.05. Visa diena Lielformāta izstāde “Mana Olaine” Parks pie Olaines Kultūras 
nama

23.–31.05. Visa diena Ziedu gleznu izstāde nama logos “Ziedi vitrāžās” Jaunolaines Kultūras nams Organizē Pieaugušo izglītības centrs

26.–28.05. Visa diena Olaines novada svētki 2022 Olaines novads

Pasākumi Olaines novadā maijā

Olaines Vēstures 
un mākslas muzejā 
14. maijā atgriežas 
“Muzeju nakts”

14. maijā no plkst. 18.00 līdz pat 
23.00 norisināsies starptautiskā 

akcija “Muzeju nakts 2022”, kad sev 
atbilstošu nodarbošanos atradīs jebkurš 
muzeja apmeklētājs.
Eiropas “Muzeju nakts” ir starptautiska 
akcija, kas kopš 2005. gada ik pavasari 
notiek daudzās Eiropas valstīs un pulcē 
lielu skaitu apmeklētāju. Ieeja muzejos 
akcijas laikā ir bez maksas. Šogad 
“Muzeju naktij” nav vienotas devīzes vai 
tēmas, akcijas saturs ir katra muzeja brīva 
izvēle. Akcijas laikā apmeklētājiem 
būs iespēja bez maksas apmeklēt 
muzeja pastāvīgās ekspozīcijas, 
vēstures un mākslas izstādes, 
koncertu un radošās darbnīcas.
Pēc divu gadu pārtraukuma Olaines 
Vēstures un mākslas muzejs aicina 
apmeklēt “Muzeju nakts” pasākumus. 
Šīgada tēma ir “Cauri gadsimtam”. 

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
piedāvās dažādas aktivitātes un 
darbnīcas, kuru tematika būs saistīta 
ar 20. gadsimta notikumiem Olaines 
pilsētā un apkārtnē. Attīstīsim prasmes – 
prasmes, ko lietojušas mūsu iepriekšējās 
paaudzes, prasmes, ko mēs pārņemam, 
un prasmes, ko mēs nodosim tālāk. 
“Muzeju naktī” Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs visa vakara garumā 
piedāvās apmeklētājiem piedalīties 
dažādās aktivitātēs, kuras notiks trīs 
dažādās vietās – pašās muzeja telpās, 

Pasākuma programma

 Pirmā pasaules kara 
 vēstures izziņas maršruts
18.00–21.00 Frontes mākslas darbnīca
18.00–21.00 Militārā stafete
19.00–21.00 Lekcija “Bruņojums un 
 ekipējums Pirmajā pasaules 
 karā un Neatkarības karā”
19.00–22.00 Ekskursijas Pirmā pasaules 
 kara vēstures izziņas maršrutā
20.00–22.00 Ieroču un ekipējuma
 demonstrēšana
22.00–23.00 Postfolkloras grupas 
 “Rikši” uzstāšanās

 Pie muzeja
18.00–21.00 Lielformāta spēles 
18.00–21.00 Kalēja meistarklase
18.00–21.00 Fotozona

 Muzejā
18.00–21.00 Putuplasta figūru 
 griešanas darbnīca 

‘22
NAKTS

pie ieejas muzejā un Pirmā pasaules kara 
vēstures izziņas maršrutā. 
Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 
maršrutā pasākuma laikā visiem 
interesentiem būs iespēja darboties 
frontes mākslas darbnīcā, kur no 
oriģinālajiem izejmateriāliem tiks 
izgatavoti gredzeni, sadzīves priekšmeti, 
kādus gatavoja latviešu strēlnieki  
Olaines frontes sektorā 1915.–1917. gadā.  
Katram darbnīcas dalībniekam būs 
iespēja iepazīties ar vairāk nekā 100 
gadus senām priekšmetu izgatavošanas 
metodēm. Tāpat maršrutā norisināsies 

lekcija “Bruņojums un ekipējums Pirmajā 
pasaules karā un Neatkarības karā”, 
militārā stafete kopā ar Olaines Sporta 
centru un citas aktivitātes. 
Pie ieejas muzejā visu vakaru darbosies 
lielformāta spēļu stūrītis un kalēja 
darbnīca, kur apmeklētāji varēs apgūt 
kalēja prasmju pamatus. Tāpat pie 
muzeja tiks izveidota fotozona. Muzeja 
telpās notiks putuplasta griešanas 
darbnīca, kur savām rokām katrs varēs 
iegūt sev suvenīru ar muzeja tematiku. 
Vakara noslēgumā – postfolkloras grupas 
“Rikši” uzstāšanās. 

Lasi
jaunumus
arī šeit:
www.facebook.com/
olainesvesturesmuzejs
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Pasākumi Olaines novadā maijā

Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Jelgavas iela 9)
Datums Pasākuma nosaukums Norises vieta Piezīmes

19.04.–13.05. Biedrības “Klubs Gamma” izstāde 
“Marja iskusņica” Olaines Vēstures un mākslas muzejs Muzeja izstāžu siena un 

palodze

02.–03.05.
Latvijas neatkarības deklarācijas dienai 
veltītas lekcijas Olaines izglītības 
iestādēm

Olaines Vēstures un mākslas muzejs Iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālruni 22057669

14.05.–30.06. Olaines Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejs Muzeja izstāžu siena

14.05. “Muzeju nakts”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs, skvērs 
pie muzeja (Jelgavas iela 9) un Pirmā 
pasaules kara vēstures izziņas maršruts 
(Jelgavas iela 5)

28.05.
Ekskursija ar autobusu pa Olaines 
novadu. Ekskursijas sākums – Olaines 
Vēstures un mākslas muzejs

Iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālruni 22057669

29.05. Grafoloģes Iritas Rozentāles
lekcija un meistarklase Olaines Vēstures un mākslas muzejs Iepriekšēja pieteikšanās 

pa tālruni 20172030

Olaines Sporta centrs

Datums Pasākuma nosaukums Norises vieta

30.04. Olaines novada tenisa kauss “Pavasaris 2022”, pirmais posms Olaines stadions, tenisa korti

01.05. Olaines pilsētas Atklātais čempionāts akvatlonā Olaines peldbaseins

07.05. 2022. gada Olaines novada čempionāts tenisā, pirmais posms Olaines stadions, tenisa korti

28.05. Olaines krosa skrējiens “Olaines apļi 2022” Olaines Mežaparks

28.05. Olaines novada miniturnīrs inline hokejā Olaines slidotava

29.05. Olaines novada miniturnīrs basketbolā Olaines slidotavas stāvlaukums

29.05. Olaines novada miniturnīrs florbolā Olaines slidotava

Citi pasākumi
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Piezīmes

3., 10., 24., 
31.05. 12.00 Veselīga uztura pēcpusdienas Olaines Amatniecības 

un mākslas centrs Organizē senioru biedrība “Liepas”

05.05. 10.00–13.00 Donoru diena Olaines Kultūras nams Organizē Valsts asinsdonoru centrs

07.05. 11.00–14.00 Mājražotāju tirdziņš Jaunolaines stadions Organizē biedrība “Jaunolaines attīstībai”

08.05. 9.00–18.00
Piemiņas pasākums Lestenē, 
veltīts nacisma sagrāves un Otrā 
pasaules kara upuru piemiņai

Lestenes Brāļu kapi, 
Tukuma novads

Braucienu organizē biedrība “Pīlādzis” 
sadarbībā ar Olaines NVO apvienību. 
Vietu skaits ierobežots. Iepriekšēja 
pieteikšanās no 01.05 līdz 05.05.22. 
zvanot pa tālruni 28209466 (Ausma) no 
plkst. 9.00 līdz 18.00

10.05. 11.00 Darbnīca dzīvespriekam  
“Gongu skaņu ceļojums”

Jaunolaines  
Kultūras nams Organizē biedrība “Jaunolaines attīstībai”

12.05. 13.00

Personiskā miera koučas Ilzes 
Ušackas-Priekules seminārs 
“Kā saglabāt savu pašsajūtu 
Covid pārmaiņu laikā, nostiprināt 
pārliecību un ticību saviem 
spēkiem”

Olaines Amatniecības 
un mākslas centrs, 
darbosies arī 
keramikas darbnīca

Organizē senioru biedrība “Liepas”

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. 

Pūpolsvētdienā izskanējis pirmais 
koncerts ar jauniegādātajām klavierēm 
Olaines Svētās Elizabetes baznīcā. Tās, 
veicinot sadarbību Olaines Mūzikas un 
mākslas skolai ar baznīcu, tika nopirktas 
ar Olaines novada domes atbalstu.
Iegādātas akustiskās klavieres, 
kas ražotas 1901. gadā Vācijā un 
ir pilnībā restaurētas. Jaunajiem 
izpildītājmāksliniekiem būs iespēja 
koncertēt zālē ar labu akustiku un priecēt 
iedzīvotājus. Pūpolsvētdienā koncerts 
notika ar vijolnieku ansambļa “Kantilena” 
piedalīšanos.
Uz tikšanos koncertā 28. maijā Olaines 
novada svētkos! Laipni aicināti visi 
Olaines novada iedzīvotāji. 
 
Jana Zommere,
Olaines Svētās Elizabetes baznīcas 
draudzes locekle
Viesturs Lazdiņš,
Olaines Mūzikas un mākslas skolas 
direktors

Noslēdzies 2. jauno vokālistu 
akadēmiskās un mūsdienu estrādes 
dziedāšanas konkurss “Uzstaro 2022”, 
kurā dažādās vecuma grupās piedalījās 
107 jaunie dziedātāji (vecumā no trīs līdz 
25 gadiem) no 38 Latvijas pašvaldībām.

Konkursā piedalījās arī Olaines Kultūras 
centra bērnu vokālais ansamblis “Olaines 
cālīši” un ieguva Slavinājuma diplomu 
(ansambļa vadītāja Aija Liepiņa). Duetu 
grupā (no četriem līdz astoņiem gadiem) 
1. vietu ieguva Elīna Čižika un Sandra 
Suharska ar Martas Marijas Sproģes 
dziesmu “Ģimenes himna”.

Vēlam veiksmi arī turpmākajiem 
radošajiem sasniegumiem!
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Sirsnīgi sveicam aprīlī
dzimušos novada jubilārus! 

Vēlam stipru veselību un 
saulainu noskaņojumu!

2022. gada martā laulību 
noslēguši 5 pāri.

Es šodien tevi vedīšu pie rokas,
Tu vaļā nelaid, stingri turi ciet,
Pa diviem tomēr gaita vieglāk 
sokas,
Jo vajag ilgi, ļoti tālu iet.

Sirsnīgi sveicam jaunās 
ģimenes!

2022. gada martā piedzimuši 
10 puisīši un 6 meitenītes.
 
Lai Laimes rokas ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu.
Lai darba tikumu un gudrību 
tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu 
pļava!

Lai daudz mīlestības, 
prieka un veselība jūsmājās!

Saskaņā ar PMLP sniegto 
informāciju 19.04.2022.

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

Stupeņa Regīna – 20.06.1946.
Cvetkova Jevgeņija – 05.01.1950.
Gustavs Guntis – 01.05.1961.
Freimanis Aleksandrs – 27.12.1954.
Čučins Eduards – 04.12.1975.
Saudorga Raisa – 10.03.1950.
Lužbina Nadežda – 21.02.1937.
Veļiks Bernards – 22.08.1947.
Šveca Valentīna – 27.05.1949.
Lapinskis Ronalds – 30.08.1966.
Vorobjovs Vladimirs – 14.02.1966.
Vazdika Vera – 15.03.1956.
Strumps Vitalijs – 16.05.1936.
Romanovičs Māris – 22.09.1946.
Matjušenoks Pjotrs – 24.08.1950.
Bērziņa Rudīte – 02.12.1952.
Bronzovs Vadims – 17.06.1940.
Žuravskis Česlavs – 09.10.1956.
Lapočkins Ivans – 14.10.1962.
Soglasovs Valerijs – 23.09.1946.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Aktualitātes

Olaines novada pašvaldības informatīvais izdevums "Olaines domes vēstis". Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 5000. Bezmaksas. 
Iespiests: "Poligrāfijas grupa Mūkusala". Foto: Miervaldis Šteinbergs, Olaines Sporta centra fotoarhīvs, Olaines 1. vidusskolas un Olaines 
2. vidusskolas fotoarhīvs, Olaines novada pašvaldības fotoarhīvs. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv vai 
zvaniet uz tālr. 27838129.

Olaines novada svētki 2022 
“Zied, mana Olaine zied!”
2022. gada 26.–29. maijā

Datums Nosaukums Vieta

23. maijs

23.–31.05. Lielformāta fotogrāfiju izstāde “Mana Olaine” Parks pie Olaines Kultūras nama

23.–31.05. Pieaugušo izglītības centra studijas “Sapņi krāsās” izstāde “Zāle” Jaunolaines Kultūras nams

26. maijs

19.00
Olaines novada mūziķu svētku koncerts “Olainei – 55”.
Koncertā piedalīsies: Atis Auzāns, Renārs Mastiņš, Mārtiņš Ruskis, Chris Noah, Māris 
Balaško, Valdis Indrišonoks un citi

Olaines Mežaparka estrāde

27. maijs

17.00–21.30 Mājražotāju un amatnieku tirdziņš Olaines Mežaparks

19.00 Novada deju kolektīvu koncerts “No pumpura uz ziedu” Olaines Mežaparka estrāde

20.30–22.00 Jauniešu koncerts “Plaukstošie pumpuri” Popkorna skvērs

22.00–24.00 Multimediāls stāsts “Dejojošās strūklakas” Līdumu karjers

22.00–24.00 Multimediāls stāsts “Ūdens krāsās” Mežezers (Jaunolaine)

22.00–24.00 Ūdens instalācijas “Mēnessgaismā” Jāņupes karjers

28. maijs

9.00 Skriešanas sacensības “Olaines apļi 2022” Olaines Mežaparks

11.00

Ekskursija “Iepazīsim savu novadu”. 
Maršruts: Olaines Vēstures un mākslas muzejs–Jaunolaine  
(apstāšanās pie sporta nama)–Pēternieki (apstāšanās pie bijušās Pēternieku 
skolas)–Uzvaras Līdums (apstāšanās krustojumā pie kapiem)–noslēgums 
ekskursijai pie kalēja Jāņa Vaivoda. Tikšanās vieta pie Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja Jelgavas ielā 9. Ekskursijai obligāta pieteikšanās pa tālruni 22057669. 
Ekskursijas ilgums – trīs stundas

Olaines novads

11.00–15.00
“Olaines novada kopienu dārzs”. 
Pirmo reizi ar dažādām aktivitātēm un stāstiem par sevi apvienosies  
Olaines novada iedzīvotāju biedrības!

Popkorna skvērs

11.00–17.00 Radošās darbnīcas un aktivitātes bērniem un ģimenēm Olaines Mežaparks

11.00 Inline hokeja turnīrs Olaines slidotava

12.00–13.15 Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts 
Olaines Sv. Elizabetes evaņģēliski 
luteriskā baznīca (Jaunolaine)

13.15–14.00 VEF Kultūras pils vijolnieku ansambļa “Kantilēna” koncerts
Olaines Sv. Elizabetes evaņģēliski 
luteriskā baznīca (Jaunolaine)

15.00–17.30
Jaundzimušo novadnieku sveikšana ar bērnu vokālā ansambļa  
“Olaines cālīši” dalību

Olaines Mežaparka estrāde

18.00 Muzikālā izrāde bērniem un pieaugušajiem “Ričijs Rū rīko koncertu” Olaines Mežaparka estrāde

20.30 Grupas “Dagamba” koncerts Olaines Mežaparka estrāde

22.30–23.30 Muzikāla mākslas performance “Ziedu duets” Zemgales iela pretī ūdenstornim

29. maijs

11.00 
Florbola (slidotava) un basketbola  
(laukums pie OPII “Zīle” Kūdras ielā 5) turnīrs 3x3

Pasākumu programma

OLAINEI

55
1967–2022
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