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Skolēni varēs pieteikties 
vasaras darbam
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Aktuālie darbi 
aprīlī

● 3. lpp.

Čakli aizvadīta 
Lielā talka

Šis ir nākamais secīgais solis ceļā uz jaunu kultūrtelpu Olaines 
novadā – multifunkcionālu centru, kurā mājvieta būs:

•	 Olaines	Mūzikas	un	mākslas	skolai,	
•	 Olaines	bibliotēkai	ar	Bērnu	literatūras	nodaļu,
•	 Pieaugušo	izglītības	centram.

Blakus	minētajām	iestādēm	jaunajās	telpās	atradīsies:
•	 akustiskā	zāle,	kas	paredzēta	Olaines	Mūzikas	un	 

mākslas skolas audzēkņu skatēm un koncertiem,
•	 vestibils,	kas	pildīs	vairākas	funkcijas,	 

tajā skaitā tiks izmantots izstāžu ekspozīcijām,
•	 kafejnīca.
Olaines	Mūzikas	un	mākslas	skolas	direktors	Viesturs	Lazdiņš:	“Lai	
šo	projektu	varētu	uzsākt,	Olaines	Mūzikas	un	mākslas	skolas,	
Olaines	bibliotēkas	un	Pieaugušo	izglītības	centra	vadītāji	sadarbībā	
ar	Olaines	novada	pašvaldības	speciālistiem	gada	garumā	rūpīgi	
strādāja	pie	kopīgas	vīzijas,	kādam	jābūt	šim	centram,	kādas	
funkcijas tas pildīs un kādas vērtības un pakalpojumus tas sniegs 
Olaines	iedzīvotājiem.	Pirmais	solis	sperts	–	ir	kopēja	attīstības	
vīzija, kas jau ieguvusi reālu ēkas formu metu konkursa rezultātā, un 
šobrīd,	kamēr	arhitekti	un	būvinženieri	veic	darbu	pie	būvprojekta,	
Olaines	Mūzikas	un	mākslas	skolas	administrācija	no	savas	puses	jau	
uzsāk	darbu	pie,	tēlaini	izsakoties,	“ēkas	dvēseles”	veidošanas.	Rit	
darbs pie jaunu mūzikas un mākslas mācību programmu izstrādes 
ne	tikai	skolas	audzēkņiem,	bet	arī	tiek	domāts	par	interešu	
izglītības programmu attīstību un to pieejamību Olaines novada 
iedzīvotājiem.	Ceram,	ka	darbs	pie	būvprojekta	izstrādes	ritēs	raiti	
un jau tuvā nākotnē Olaines novads varēs lepoties ar jaunu, vērtīgu 
un	saturiski	piepildītu	multifunkcionālo	centru.”	

Kopumā	Olaines	Mūzikas	un	mākslas	skola	varēs	uzņemt	 
300	audzēkņus,	savukārt	Pieaugušo	izglītības	centrs	būs	pieejams	
vienlaicīgi	100	apmeklētājiem.	Šajā	centrā	fiziski	tiks	apvienotas	
Olainē	atsevišķās	ēkās	esošās	pieaugušo	un	bērnu	bibliotēkas,	
izveidojot vienuviet bibliotēku gan lielajiem, gan mazajiem novada 
iedzīvotājiem.	Centra	apmeklētājiem	būs	pieejama	grāmatu	
nodošanas	kaste	(book drop).	Domājot	par	to,	ka	multifunkcionālā	
centra	apmeklētāji	ieradīsies	gan	ar	kājām,	gan	ar	automašīnu,	ir	
paredzēts	izbūvēt	arī	automašīnu	stāvlaukumu.	

Saskaņā	ar	ONP	2021/03	sarunas	procedūras	(būvprojekta	
“Multifunkcionālās	ēkas	Jelgavas	ielā	23,	Olainē,	jaunbūve”	izstrādei)	
rezultātā	noslēgto	līgumu	būvprojekta	izstrādi,	saskaņošanu	un	
akceptēšanu	paredzēts	veikt	12	mēnešu	laikā.	Multifunkcionālā	
centra	būvdarbus	plānots	uzsākt	2022.–2023.	gadā.	Nākotnē	
multifunkcionālajam	centram	ir	paredzēta	2.	būvniecības	kārta,	 
pēc	kuras	īstenošanas	centra	piedāvājumu	kuplinās	koncertzāle	 
ar	500	apmeklētāju	vietām.	
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multifunkcionālā centra 
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Tev ir ideja novada
teritorijas attīstībai?

Pašvaldība to īstenos
līdzdalības budžeta projektu konkursa ietvaros

Mērķis: veicināt kvalitatīvu dzīves vidi un 
teritoriju attīstību, veidojot visiem iedzīvotājiem 
pieejamu un labiekārtotu ārtelpu

 Projekta pieteikumu izskatīšanai var iesniegt:
•	 Olaines	novadā	deklarēti	iedzīvotāji	(kuri	sasnieguši	vismaz	16	gadu	vecumu);	
•	 Olaines	novadā	reģistrētas	nevalstiskās	organizācijas		

(biedrības	vai	nodibinājumi),	uzņēmumi.

Projektu iesniegšana: 05.05.2021.–07.06.2021.
Maksimāli	piešķiramais	finansējums	vienam	attīstības	projektam:	25	000	eiro.
Kopējais	finanšu	līdzekļu	apjoms	ir	100	000	eiro.	Finansējumu	piešķir	konkursa	
kārtībā	izvēlēto	projektu	īstenošanai,	atsevišķi	vērtējot	projektus	Olaines	pilsētā	
un	Olaines	pagastā.	Maksimālā	projektu	kopsumma	Olaines	pilsētā	ir	50	000	eiro,	
Olaines	pagastā	–	50	000	eiro.

Līdzdalības	budžeta	projektu	konkursa	nolikums	un	pieteikuma	veidlapa	
pieejami	tīmekļa	vietnē	www.olaine.lv.	

maijs Sveicam Latvijas 
Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienā!

Turpinājums 2. lpp.   

Olaines novada pašvaldība sarunu procedūras 

ietvaros noslēgusi līgumu ar metu konkursa 

uzvarētāju – SIA “Nams” – par multifunkcionālā 

centra Jelgavas ielā 23, Olainē, būvprojekta izstrādi.
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projekta	pieteikuma	sagatavošanu	un	
iesniegšanu,	sedz	iesniedzējs.

4. Projektu pieteikumu izskatīšana.
Konkursa	vērtēšanas	komisija	izvērtēs	
iesniegtos projektu pieteikumus un 
visus	noteikumiem	atbilstošos	nodos	
balsošanai	iedzīvotājiem.	

5. Iedzīvotāju balsošana  
par projektiem. 
Ikviens Olaines novadā deklarētais 
iedzīvotājs,	kurš	ir	sasniedzis	16	gadu	
vecumu,	viena	mēneša	laikā	varēs	
nobalsot par vienu sev tīkamāko 
projekta	ideju	(tikai	vienu	reizi),	izvēloties	
vienu	no	piedāvātajiem	projektiem.	
Balsošana	notiks	elektroniski	pašvaldības	
mobilajā	lietotnē	“Olaines	novads”	
atbilstoši	autorizācijas	noteikumiem.

6. Rezultātu paziņošana. 
Finansējumu novirzīs tiem projektiem, 
kuri	balsojuma	rezultātā	saņēmuši	
vislielāko balsu skaitu, iekļaujoties 
konkursa	kopējā	budžetā.	Konkursa	
rezultāti	tiks	publicēti	pašvaldības	
tīmekļa	vietnē	www.olaine.lv,	
informatīvajā	izdevumā	“Olaines	domes	
vēstis”	un	lietotnē	“Olaines	novads”.

7. Projekta īstenošana. 
Projektu	īstenos	Olaines	novada	
pašvaldības	Attīstības	nodaļa	viena	gada	
ietvaros	no	projekta	apstiprināšanas	
brīža.	Projekta	īstenošanas	laikā	
un	pēc	īstenošanas	pie	objekta	
izvietos	informatīvu	plāksni/stendu	
ar informāciju, ka projekts ir realizēts 
Olaines novada līdzdalības budžeta 
projektu	īstenošanas	konkursa	ietvaros,	
norādot projekta nosaukumu un 
iesniedzēju.	

7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1. Iepazīsties ar projektu konkursa 
nolikumu. To atradīsi Olaines novada 
pašvaldības	tīmekļa	vietnē	
www.olaine.lv.

2. Aizpildi projekta pieteikuma 
veidlapu.	Nepieciešamības	gadījumā	
Tevi konsultēs un atbalstīs Olaines 
novada	pašvaldības	Attīstības	nodaļas	
projektu	vadītāja	Kristīne	Plaude-

Dudko	(tālr.	20202150,	e-pasta	adrese	
lidzdalibasbudzets@olaine.lv).

3. Iesniedz projekta pieteikumu no 
05.05.2021. līdz 07.06.2021.: 
•	 klātienē	Olaines	novada	Valsts	

un	pašvaldības	vienotajā	klientu	
apkalpošanas	centrā	darba	laikā	
(Zemgales	ielā	33,	Olainē);

•	 elektroniski, to parakstot ar  
drošu	elektronisko	parakstu	un	
nosūtot	uz	e-pasta	adresi	 
lidzdalibasbudzets@olaine.lv.

Projekta pieteikumu veido šādi 
dokumenti:
•	 projekta	pieteikuma	veidlapa;
•	 projekta	skice;
•	 viena	vizualizācija,	kurā	uzskatāmi	

attēlots	projekta	īstenošanas	rezultāts.	

Ja	projekta	pieteikumu	iesniedz	
iesniedzēja pilnvarotā persona, 
jāpievieno dokuments, kas apliecina 
iesniedzēja pilnvarotās personas tiesības 
rīkoties	iesniedzēja	vārdā.
Visas	izmaksas,	kas	saistītas	ar	

Iesniedz projekta pieteikumu

Klātienē elektroniski līdz 7. jūnijamvai

Kopējais līdzdalības budžeta projektu konkursa 
finansējums ir 100 000 eiro

Iedzīvotāju balsošana

Viena attīstības projekta īstenošanai 
var piešķirt līdz 25 000 eiro

50 000 eiro projektu īstenošanai 
Olaines pilsētā

50 000 eiro projektu īstenošanai 
Olaines pagastā

Maksimālais atbalstāmo projektu skaits 
ir atkarīgs no projektu summām un 

balsojuma rezultātiem

16+ 1x

Mobilajā lietotnē 
“Olaines novads”

Iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 
16 gadu vecumu

Var balsot 
vienu reizi

7 soļi ceļā uz Tavas idejas īstenošanu 

  Turpinājums no 1. lpp. 

Līdzdalības budžeta projektu konkurss

Olaines novada pašvaldība aktivizē jaunu pašvaldības un iedzīvotāju sadarbības formu līdzdalības 
budžeta projektu konkursa ietvaros. Iepazīsties, piedalies un īsteno savu ideju!

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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Spodrības mēnesis un Lielā talka

Olaines novadā izveidotas 11 velosipēdu apkopes 
stacijas un velonovietne pie Olaines dzelzceļa stacijas

Esam aktīvi!

Aprīlis, kā ierasts, ir lielais pavasara tīrīšanas jeb spodrības mēnesis, kad atjaunojam un veicam 
uzkopšanas darbus pēc ziemas perioda.

AS “Olaines	ūdens	un	siltums”	
darbinieki	Olainē	un	Jaunolainē	

veikuši	ielu	braucamo	daļu	attīrīšanu	no	
smiltīm,	kas	sakrājušās	ziemas	sezonā.	
Atkārtoti tas tiks darīts maija pirmajā 
pusē.

Pie	Mežezera	Jaunolainē	atjaunots	
koka tiltiņa segums, un, lai atvieglotu 
Olaines novada iedzīvotāju un viesu 
orientēšanos	Krasta	ielā,	pirms	
pagrieziena	uz	Mežezeru	uzstādītas	 
706.	zīmes,	kas	ir	virziena	rādītāji	ar	
brūnu	fonu	un	baltiem	simboliem.

Skanīgām	putnu	dziesmām	un	drošām	
ligzdošanas	vietām	izvietoti	22	putnu	
būrīši.	Tie	uzstādīti	pie	Mežezera,	
Jaunolainē,	Ālupu	parkā,	pie	Jāņupes	
karjera, parkā pie velotrases, Olaines 
pilsētas mežu teritorijā ceļā uz Līdumu 
karjeru	un	Olaines	Mežaparkā.	

Pilsētas	Mežaparkā	un	kultūras	centra	
parkā atjaunoti vides elementi ar 
pavasara	stādījumiem.	Pilsētas	centrā	un	
Jaunolainē	uzstādīti	jauni	vides	dekori	
“Dzērves”	ar	apstādījumiem,	un	šogad	
pītie	puķu	grozi	izvietoti	Jāņupē	Patriotu	
laukumā,	Medemciemā	(pie	veikala),	

Gaismās.	Plānots	pavasara	stādījumus	
izvietot	arī	Birzniekos.
Liels	darbs	ieguldīts,	attīrot	VAS	“Latvijas	
Valsts	meži”	teritoriju	pie	Jāņupes	ciema,	
kur likvidētas nesankcionētās atkritumu 
izmešanas	vietas.	Savāktais	atkritumu	
apjoms ir iespaidīgs – 30 kubikmetru 
atkritumu	ir	savākti	no	VAS	“Latvijas	
Valsts	meži”	teritorijām.	Likvidētas	arī	

nelegālās atkritumu izgāztuves pie 
dārzkopības	sabiedrībām	“Bitītes”	un	
“Galiņi”,	savākti	septiņi	kubi.
Lielās talkas ietvaros visi esam čakli 
pastrādājuši.	Šogad	pieteikto	talkošanas	
vietu skaits bija liels, tās bija 30 vietas, 
kurās	talkojām	vācot,	slaukot,	stādot.	
Kopā	esam	savākuši	7,38	tonnas	
atkritumu baltajos talkas maisos un 

vēl tikpat daudz citādos maisos, kurus 
diemžēl Getliņu izgāztuve nepieņem par 
Lielās talkas tarifu, tāpēc būtiski ir ievērot 
Lielās	talkas	nosacījumus.
Talkojām piemiņas vietās un kapsētās, 
tur tika vāktas pērnā gada lapas un 
veidoti	apstādījumi.	Jaunajos	ciematos	
un dārzkopības sabiedrībās ilggadējie 
un jaunie talkas organizatori labprāt 
izmantoja iespēju pieteikties uz 
pašvaldības	dāvināto	svētku	eglīti,	kas	
talkas	laikā	arī	tika	iestādītas.
Lielus	teritorijas	sakopšanas	darbus	
organizēja dārzkopības sabiedrība 
“Komutators”,	kuras	iedzīvotāji	ar	
pašvaldības	un	AS	“Olaines	ūdens	un	
siltums”	atbalstu	atbrīvoja	teritoriju	no	
70	autoriepām.

Lielgabarīta akcijas laikā, ko organizēja 
AS	“Olaines	ūdens	un	siltums”,	bija	vairāk	
pieteikumu	nekā	iepriekš	un	arī	pieteikto	
lietu	skaits	lielāks.	Šajā	akcijā	esam	
savākuši	142	m3	lielgabarīta	atkritumu.
Pēc	šīgada	Lielās	talkas	pieredzes	arī	
AS	“Bao”	apsver	iespēju	regulāri	rīkot	
nolietotās	elektrotehnikas	savākšanas	
akcijas,	organizējot	to	savākšanu	pilsētas	
centrā	automašīnu	stāvlaukumā	pie	
ūdenstorņa,	Zemgales	ielā,	Olainē.	Jāteic,	
ka arī ikdienā ikvienam no mums ir 
iespēja nodot bīstamos atkritumus  
AS	“Bao”	Celtnieku	ielā	3a,	Olainē.	

Paldies	visiem,	kuri	piedalījās	Lielajā	
talkā! Jūsu	patiesā	vēlme	darīt	Latviju	
tīrāku bija saklausāma katrā talkas 
pieteikumā.	Aicinām	sabiedrību	būt	
vērīgiem	un	ziņot	pašvaldības	policijai	
par	mežu	piemēslotājiem.	Mēs	kā	
pašvaldība	iesāktos	darbus	noteikti	
turpināsim! 

Pabeigta	projekta	“Velonovietnes	un	
velosipēdu apkopes staciju izveide 

Olaines	novadā”	realizācija.	Lai	veicinātu	
veselīgu dzīvesveidu un dažādotu 
sabiedriskās aktivitātes, projekta 
“Velonovietnes	un	velosipēdu	apkopes	
staciju	izveide	Olaines	novadā”	 
(Nr.	20-04-AL04-A019.2201-000001)	
ietvaros Olaines novadā ir uzstādīta 
velonovietne ar jumtu un piecas 
velosipēdu apkopes stacijas, kā arī 
ierīkotas	sešas	papildu	veloapkopes	
stacijas,	kas	ir	finansētas	no	pašvaldības	
līdzekļiem.

Projekta	ietvaros	uzstādītā	velonovietne	
ar jumtu atrodas Olainē pie dzelzceļa 
stacijas	Stacijas	ielā	6,	tās	izveides	
mērķis	ir	veicināt	velosipēda	un	vilciena	
pārvietošanās	veidu	kombinēšanu.	

Savukārt velosipēdu apkopes stacijas 
ir	izvietotas	Olaines	pilsētā	(Olaines	
Mežaparkā,	pie	Olaines	dzelzceļa	

stacijas, pie asfaltētās velotrases) un 
lielākajos	novada	ciemos	–	Jaunolainē,	
Medemciemā,	Jāņupē,	Stūnīšos	–,	kā	arī	

uz gājēju un velosipēdu ceļiem Olaine–
Jaunolaine	un	Olaine–Līdumu	karjers.	
Sīkāku informāciju par apkopes staciju 
atrašanās	vietu	var	atrast	www.olaine.lv.
Nākotnē plānots attīstīt veloapkopes 
staciju tīklu arī pārējos novada ciemos 
un	vienlaicīgi	ar	Jaunolaines	dzelzceļa	
stacijas peronu rekonstrukciju 
arī	Jaunolaines	stacijā	izveidot	
velonovietnes	ar	jumtu.

Projekts	“Velonovietnes	un	velosipēdu	
apkopes	staciju	izveide	Olaines	novadā”	
(Nr.	20-04-AL04-A019.2201-000001)	
tiek	līdzfinansēts	no	Eiropas	
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
līdzekļiem.	Projekta	kopējās	izmaksas	ir	
18	844,73	eiro,	no	kurām	attiecināmās	
izmaksas ir 15 000,00 eiro, tajā skaitā 
publiskais	finansējums	–	13	500,00	eiro.	
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•	 Noasfaltēts	grants	ceļš,	kurš	iet	
gar	Olaines	pilsētas	notekūdeņu	
attīrīšanas iekārtām.
Lai Olaines novada iedzīvotāju 
nokļūšanu	uz	iemīļoto	atpūtas	vietu	–	
Līdumu karjeru – padarītu patīkamāku, 
pašvaldība	pakāpeniski	veic	dažādus	
uzlabojumus:
-	 izbūvēts	gājēju	un	velosipēdistu	

ceļš	“Olaines	pilsēta–Uzvaras	
Līdums”	(tostarp	pagājušajā	gadā	tā	
turpinājums	līdz	pašai	atpūtas	vietai);

-	 veikta	dubultā	virsmas	apstrāde	
grants	ceļam,	kurš	ved	gar	šo	
gājēju un velosipēdistu ceļu, lai 

gājēji, velobraucēji un citi neizjustu 
diskomfortu, kad pa blakus ceļu brauc 
automašīnas;

-	 šobrīd	ir	izbūvēts	iepriekšminētā	
grants	ceļa	(kuram	veikta	dubultā	
virsmas apstrāde) savienojums ar 
grants ceļu gar Olaines pilsētas 
notekūdeņu	attīrīšanas	iekārtām,	un	
noasfaltēts attēlā redzamā ceļa posms 
(t.	i.,	no	Dalbes	ielas	līdz	Puplai).

Iedzīvotājiem	zināšanai	informējam,	 

ka	šogad	ir	paredzēts	vēl	viens	
uzlabojums – apgaismojuma izbūve 
gājēju	un	velosipēdistu	ceļam.

•	 Medemciemā	tiks	izbūvēts	gājēju	
un	velosipēdu	ceļš.
Noslēdzies	iepirkums	ONP	2021/13	
“Gājēju	ietves	Medemciemā	no	autobusa	
pieturas	(pie	bērnu	rotaļu	laukuma)	
līdz	VEF	Baloži	686	izbūve	un	autobusa	
pieturas	Medemciemā	pie	bērnu	rotaļu	
laukuma	atjaunošana”,	kura	rezultātā	
noslēgts	līgums	ar	SIA	“Mitbau	AC”	par	
būvdarbu	veikšanu.	Plānotais	būvdarbu	
termiņš	–	2021.	gada	30.	jūlijs.	Projekta	

īstenošanas	rezultātā	tiks	izbūvēts	gājēju	
un	velosipēdu	ceļš	300	metru	garumā,	
tādējādi uzlabojot satiksmes un gājēju 
drošību	šajā	ceļa	posmā.
Vienlaikus	atgādinām,	ka	šobrīd	notiek	
būvprojekta izstrāde apvienotās 
automašīnu,	gājēju	un	velosipēdu	ielas	
izbūvei,	lai	savienotu	esošo	gājēju	un	
velosipēdu	ceļu	pie	Medemciema	bērnu	
laukuma ar gājēju un velosipēdu ceļu, 
kas	ved	uz	Baložu	pilsētu.	Pēc	šī	projekta	

realizācijas tiks ievērojami uzlabota 
satiksmes	drošība	un	nodrošināta	
droša	gājēju	un	velosipēdistu	kustība,	
savienojot	Medemciema	daļu	pie	
autoceļa	A8	ar	Baložu	pilsētu.	Paredzēts,	
ka projekta izstrāde tiks pabeigta  
2021.	gadā,	būvniecība	tiks	plānota	pēc	
gāzes apgādes tīklu izbūves  
(provizoriski	2022.–2023.	gadā).

•	 Jaunolainē	tiks	būtiski	uzlabota	
gājēju	un	velosipēdistu	drošība,	
šķērsojot	dzelzceļu	Rīga–Jelgava.
Noslēdzies	iepirkums	ONP	2021/19	
“Gājēju	pārejas	pār	dzelzceļa	līniju	Rīga–
Jelgava	pie	autoceļa	V13	izbūve”,	kura	
rezultātā noslēgts būvdarbu līgums ar 
Olaines	novada	uzņēmumu	SIA	“Ceļu	
tīkli”.	Projektā	paredzēta	vienlīmeņa	
gājēju un velosipēdu pārejas izbūve 
pār	dzelzceļu	Rīga–Jelgava,	savienojot	
Jaunolaines	ciemu	ar	autoceļu	V13	
(Tīraine–Jaunolaine;	tautā	saukts	arī	par	
“veco	Jelgavas	šoseju”).	Pēc	projekta	
realizācijas	Jaunolaines	iedzīvotājiem	
būtiski uzlabosies iespējas nokļūt 
iecienītajā atpūtas vietā pie ūdens, 
darbavietās naftas bāzes teritorijā, kā 
arī	izmantot	“veco	Jelgavas	šoseju”,	lai	
nokļūtu	Stūnīšos	(Gaismās)	un	Rīgā.	
Darbi	atbilstoši	līgumam	jāpaveic	līdz	
2021.	gada	30.	jūlijam	un	jānodod	
ekspluatācijā	līdz	2021.	gada	 
30.	septembrim.	
Nākotnē	sadarbībā	ar	VAS	“Latvijas	
Valsts	ceļi”	plānota	gājēju	un	velosipēdu	
ceļa izbūve, izveidojot savienojumu 
Jaunolaine–Stūnīši	(Gaismas)–Tīraine.	
Atbilstoši	valsts	velosatiksmes	attīstības	
plānam un pētījumam par velosatiksmi 
un velosatiksmes infrastruktūru 
nacionālā mērogā nākotnē varētu tikt 
attīstīts	arī	savienojums	ar	Jelgavas	
pilsētu,	plašāka	informācija	par	
velosatiksmes	attīstību	pieejama	šeit	–	
www.veloplans.lv/plans.

•	 Velgas	un	Vidagas	ielā	tiek	
izbūvēts	apgaismojums.
Biedrības	“VeVi”	teritorijā	pēc	vairākiem	
veiksmīgi	realizētiem	līdzfinansējuma	
projektiem, kuru ietvaros veikta 
ielu	segumu	uzlabošana,	izbūvējot	
asfaltbetona segumu, bērnu rotaļu 
laukumu izbūve un teritorijas 
labiekārtošana,	šobrīd	Velgas	un	Vidagas	
ielā	tiek	izbūvēts	ielu	apgaismojums.
Darbus	plānots	pabeigt	līdz	2021.	gada	
15.	maijam.	Darbu	izpildi	atbilstoši	
publiskā	iepirkuma	ONP	2020/05	
“Ārējā	apgaismojuma	izbūve	un	daļēja	
rekonstrukcija	Olaines	novadā”	rezultātā	
noslēgtajam līgumam veic Olaines 
novada	uzņēmums	–	RKF	SIA	“Elekoms”.
Olaines	novada	pašvaldība	izsaka	
pateicību	biedrībai	“VeVi”,	kā	arī	Velgas	
un	Vidagas	ielas	iedzīvotājiem	par	
līdzšinējo	sadarbību	un	ieguldījumu	
Olaines	novada	attīstībā.	Aicinām	arī	citu	
jauno ciematu un dārzkopības teritorijās 
esošo	nekustamo	īpašumu	īpašniekus	
būt aktīviem un kopīgi ar Olaines novada 
pašvaldību	attīstīt	vēlmēm	un	kopīgām	
iespējām	atbilstošu	infrastruktūru.

•	 Olaines	Mežaparks	kļūs	gaišāks.	
Ir	uzsākti	projektēšanas	darbi	Olaines	
Mežaparka	malējā	gājēju	un	velosipēdu	
ceļa	apgaismojuma	izbūvei.	Plānots,	
ka projekta izstrāde tiks pabeigta līdz 
01.06.2021.	Plānots,	ka	būvdarbi	tiks	
pabeigti	līdz	vasaras	beigām.
Pēc	šī	projekta	realizācijas	arī	gada	
tumšajā	laikā	–	rudenī	un	ziemā	–	
paplašināsies	iespējas	un	drošība	agros	
rītos un vēlos vakaros doties garākās 
pastaigās	vai	nodarboties	ar	sportu.
Darbu	izpildi	atbilstoši	publiskā	
iepirkuma	ONP	2021/09	"Ārējā	
apgaismojuma izbūve un daļēja 
rekonstrukcija	Olaines	novadā"	rezultātā	
noslēgtajam līgumam veiks Olaines 
novada	uzņēmums	–	RKF	SIA	"Elekoms".
Atgādinām,	ka	šogad	apgaismojuma	
izbūve	paredzēta	arī	šādos	objektos:
-	 gājēju	un	velosipēdistu	celiņam	

Olaine–Uzvaras	Līdums	 
Olaines	novadā;

-	 gājēju	celiņam,	kurš	ved	uz	 
Mežezeru	Jaunolainē;

-	 posmā	no	dzīvojamās	mājas	
“Sudrabiņi”	Pēterniekos	līdz	A8	
pieturai.

•	 Jaunolainē	top	rindu	mājas.
Jaunolaines	centrā	tuvojas	nobeigumam	
būvdarbi otrajai rindu mājai, kurai būs 
astoņas	sekcijas.	Pirmā	rindu	māja	ar	
sešām	sekcijām	tika	uzbūvēta	 
2020.	gadā.	Vēl	šajā	teritorijā	plānots	
uzbūvēt divas rindu mājas attiecīgi ar 
astoņām	sekcijām	trešajai	mājai	un	 
11	sekcijām	ceturtajai	mājai.
Kopumā	šajā	projektā	tiks	uzbūvētas	
33 sekcijas un 33 ģimenēm tiks radīta 
iespēja	dzīvot	mūsdienīgās	un	plašās	
mājās.	Pašvaldība	ļoti	pozitīvi	vērtē	
privātu	investīciju	ienākšanu	Olaines	
novada	teritorijā,	it	sevišķi,	ja	tās	tiek	
ieguldītas	dzīvojamā	fonda	atjaunošanas	
vai	paplašināšanas	jautājumu	risināšanai.
Lai jauno māju iedzīvotajiem 
nodrošinātu	ērtu	un	drošu	apkuri,	
Olaines	novada	pašvaldība	ir	piešķīrusi	
līdzekļus	SIA	“Zeiferti”	centralizēto	
siltumapgādes	tīklu	paplašināšanai,	
izbūvējot centralizētos siltumapgādes 
tīklus	līdz	katrai	sekcijai.	Šie	darbi	veikti	
2020.	gadā,	ieguldot	infrastruktūras	
izbūvē	117	084	eiro.

•	 Olaines	Mežaparkā	tiks	izbūvēta	
publiskā tualete.
Ir	pabeigti	projektēšanas	darbi	un	
tuvākajā laikā tiks uzsākti būvdarbi, 
kuru rezultātā tiks izbūvēta sabiedriskā 
tualete.	Projekta	ietvaros	paredzēts	
pārbūvēt	esošās	sūkņu	mājas	telpas	
blakus	Olaines	Mežaparka	estrādei,	
izveidojot sabiedrisko tualeti ar 3 
kabīnēm.	Viena	kabīne	paredzēta	arī	
cilvēkiem	ar	īpašām	vajadzībām	un	
jauno vecāku ērtībām tiks uzstādīts 
bērnu	pārtinamais	galdiņš.	Lai	
nodrošinātu	pietiekamu	kapacitāti	tiks	
veikta	arī	teritorijas	labiekārtošana,	
izveidojot norobežotu zonu, kur 

Ziņas īsumā
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izvietot pārvietojamās tualetes, kuras 
tiks uzstādītas periodā, kad Olaines 
Mežaparkā	tiks	organizēti	pasākumi	ar	
lielu	cilvēku	plūsmu.	Darbus	atbilstoši	
publiskā	iepirkuma	ONP	2020/44	
"Sanitārā	konteinera	izgatavošana,	
piegāde	un	uzstādīšana	Zemgales	
ielā	38,	Olainē"	rezultātā	noslēgtajam	
līgumam	veic	SIA	"Belss".	Būvdarbus,	
atbilstoši	noslēgtajam	līgumam	plānots	
pabeigt	līdz	25.07.2021.

•	 Jaunolainē	novietots	konteiners	
tekstila	izstrādājumiem,	kuri	tiks	
nodoti labdarībai.
Atbalstot	biedrības	“Jaunolaines	
attīstībai”	iniciatīvu	AS	“Olaines	ūdens	
un	siltums”	sadarbībā	ar	labdarības	
organizāciju	“Dari	labu”	Jaunolainē	
novietojusi konteineru, kurā novada 

iedzīvotāji var ziedot labdarībai 
paredzētus tekstila izstrādājumus – 
apģērbu,	gultas	veļu,	apavus	u.	tml.
Ikviens, kas vēlas konteinerā ievietot 
savu ziedojumu un  tādējādi palīdzēt 
līdzcilvēkiem, ir aicināts doties uz  
Jaunolaini	(pie	Meža	ielas	sadzīves	
atkritumu	laukuma).
AS	“Olaines	ūdens	un	siltums”	atkritumu	
apsaimniekošanas	iecirkņa	vadītājs	
Sandris	Raitums	informē,	ka	tuvākajā	
laikā	šāda	konteinera	izvietošana	
plānota	arī	Olainē.	AS	“Olaines	ūdens	un	
siltums”	aicina	ikvienu	būt	ne	tikai	sociāli	
atbildīgam, bet arī ar cieņu izturēties 
pret līdzcilvēkiem, pie kuriem nonāks 
ziedotās lietas, – lūgums konteinerā 
ievietot	lietošanai	derīgas	un	tīras	
mantas.	Katram	no	mums	ir	lietas,	
kas vairs nav noderīgas, bet tiem, kuri 
nonākuši	krīzes	situācijās,	šī	palīdzība	
varētu	būt	ļoti	nozīmīga.

•	 Atcelts	karantīnas	režīms	Olaines	
Sociālās	aprūpes	centrā.
Olaines	novada	pašvaldības	aģentūra	
“Olaines	Sociālais	dienests”	no	 
2021.	gada	12.	aprīļa	ļauj	apmeklēt	
Sociālās	aprūpes	centra	(SAC)	klientus	un	
atsāk	jaunu	klientu	uzņemšanu	Sociālās	
aprūpes	centrā	rindas	kārtībā.
Iestājoties	SAC,	jāiesniedz	Covid-19	
analīzes	negatīvs	rezultāts	(tests	veikts	
ne	vēlāk	kā	72	stundas	pirms	iestāšanās).	
Pēc	iestāšanās	Sociālās	aprūpes	centrā	
klientam	10	dienas	jāpavada	pašizolācijā.
Klientu apmeklējumi tiks organizēti 
pēc	iepriekšēja	pieraksta.	Pieteikties	
apmeklējumam var darba dienās 

plkst.	9.00–16.00	pa	tālr.	20431042.	
Apmeklējumam var pieteikties viens 
apmeklētājs, apmeklējuma laiks –  
līdz	15	minūtēm.	Lai	ierobežotu	
aprūpējamo	personu	inficēšanos	ar	
Covid-19	un	mazinātu	infekcijas	tālāku	
izplatīšanos,	aicinām	apmeklētājus	
stingri	ievērot	epidemioloģiskās	drošības	
pasākumus	(divu	metru	distance,	
maskas,	roku	dezinfekcija).	Ja	parādās	
Covid-19	raksturīgie	klīniskie	simptomi	
(paaugstināta	temperatūra,	klepus,	rīkles	
iekaisums,	elpas	trūkums	u.	c.)	vai	ir	bijis	
kontakts	ar	Covid-19	infekcijas	slimnieku	
vai	cilvēku,	kurš	atrodas	mājas	karantīnā,	
nekavējoties	atcelt	apmeklējumu.

•	 Mežaparka	bērnu	rotaļu	laukumā	
ir salaboti batuti un noņemtas 
aizsargbarjeras.	Diemžēl	novērojumi	
liecina,	ka	bērni	un	jaunieši	pa	batutu	
lēkā ar skrejriteņiem, tādējādi to 
sabojājot.	Lūdzam	vecākus	skaidrot	un	

mācīt bērniem, ka batutā nedrīkst lēkāt 
ar skrituļslidām un skrejriteņiem, citādi 
tam	pavisam	drīz	atkal	būs	nepieciešams	
remonts.	Cienīsim	cits	cita	darbu!	
Rūpēsimies	par	kārtību	un	tīrību	visi	
kopā!	Maija	pirmajā	nedēļā	tiks	labots	arī	
gumijas	segums.

•	 Skanīgām	putnu	dziesmām	un	
drošām	ligzdošanas	vietām	šogad	
esam	izvietojuši	22	putnu	būrīšus.	
Tie	uzstādīti	pie	Mežezera,	Jaunolainē,	
Ālupu	parkā,	pie	Jāņupes	karjera,	parkā	
pie velotrases, Olaines pilsētas mežu 
teritorijā ceļā uz Līdumu karjeru un 
Olaines	Mežaparkā.	

•	 Lai	radītu	vēl	patīkamāku	un	ērtāku	
vidi aktīvajai atpūtai Olaines	asfaltētajā	
velotrasē,	tās	teritorijā	ir	izvietoti	
vairāki	šūpuļtīkli.	Tagad	Jūs	varat	
ne tikai skrituļot, braukt ar velosipēdu 
vai skūteri pa unikālo velotrasi, bet arī 
ļauties	atpūtai,	zvilnot	ērtā	šūpuļtīklā	ar	
skatu	uz	priežu	galotnēm.
Tā	kā	šūpuļtīkli	ir	no	auduma,	lūdzam	
saudzēt un rūpēties par kārtību 
velotrases teritorijā, kā arī neēst un 
nedzert,	kamēr	guļat	šūpuļtīklā.

•	 	Donoru	dienas	ietvaros	Olainē	
īpaši liela atsaucība!
Asinis	ziedot	bija	ieradušies	57	donori,	
no	kuriem	55	ziedoja	derīgas	asinis.	 
8	donori	ieradušies	ziedot	pirmo	reizi!	
Valsts	asinsdonoru	centrs	izsaka	lielu	
pateicību par atsaucību un novēl visiem 
labu veselību! Nākamā donoru diena 
plānota	16.	augustā.	

Aktuāli
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Jaunolainē,	 tāpat	 kā	 citos	 Pierīgas	 cie-
mos, ir novērots, ka iedzīvotāji savstar-

pēji maz komunicē, nepazīst kaimiņus un 
nereti	 Jaunolaini	 uztver	 tikai	 kā	 guļam-
rajonu.	 Biedrība	 “Jaunolaines	 attīstībai”	
vēlas	 to	 mainīt,	 motivējot	 Jaunolaines	
iedzīvotājus iepazīties un kopīgi sportot 
ar kaimiņiem un citiem iedzīvotājiem, kas 
šeit	 dzīvo	 jau	 vairākās	 paaudzēs.	 Tādēļ	
šogad	biedrība	ir	uzsākusi	projektu	“Kai-
miņu	draudzību	stiprināšana”.
Projekts	ir	uzsākts	ar	aicinājumu	“Piedzī-
vot	 Jaunolaini”: tā ir aktivitāte, kas pa-
redz	savstarpēju	iedzīvotāju	sarunāšanos	
un	 iegūto	 stāstu	 iedzīvināšanu	 pastaigu	
izrādē.	Biedrība	vēlas	ne	tikai	 iesaistīt	 ie-
dzīvotājus	stāstu	apkopošanā,	bet	arī	ļaut	
pašiem	 iedzīvotājiem	 kļūt	 par	 aktieriem	
jau	 šī	 gada	 vasarā	 Jaunolaines	 iepazīša-
nas	 ekskursiju	 laikā.	 Taču	 lielākā	 vērtība	
būs dāvana uz Latvijas valsts svētkiem –  
tiks	izdots	stāstu	krājums	ar	aizkustinošā-
kajiem,	interesantākajiem,	saistošākajiem	
un	savdabīgākajiem	stāstiem.	
“Piedzīvot	 Jaunolaini”	 mērķis	 –	 ļaut	 uz-
drīkstēties	 Jaunolaines	 iedzīvotājiem	
savstarpēji komunicēt, dalīties ar perso-
nīgiem stāstiem, iesaistīties teatralizētos 
uzvedumos	 publiskai	 demonstrēšanai.	

Stāstu krājums kalpos kā uz cilvēkiem 
vērsta	 vēsturiska	 liecība	 par	 Jaunolaini	
vietas	nozīmes	celšanai.	
Lai ne tikai motivētu sarunāties, bet arī 
veicinātu dažādu sporta spēļu komandu 
veidošanos,	 to	 popularizēšanu	 un	 šādu	
aktivitāšu	 kā	 vaļasprieku	 veidošanos	
starp	 kaimiņiem,	 šīgada	 rudenī	 Jauno-
laines stadionā biedrība rīkos vēl vienu 
pasākumu – nevalstisko organizāciju 
(NVO)	 sadarbības	 un	 sporta	 spēles.	 Plā-
nots,	 ka	 to	 galvenie	 dalībnieki	 būs	 Jau-
nolaines	 apkārtnē	 esošās	 nevalstiskās	
organizācijas, kuras neformālā vidē tiks 
saliedētas, lai kopā cita ar citu un arī savu 
biedru vidū sadarbotos, dalītos piere-
dzē un nākotnē sniegtu jaunus, uzlabo-
tus	 un	 saskaņotus	 pakalpojumus.	 Taču	
NVO	sadarbības	un	sporta	spēļu	 ieguvē-
ji	 būs	 arī	 paši	 jaun	olainieši	 –	 ar	 tām	 tiks	
radītas jaunas sporta tradīcijas ciemā, jo 
sportiskos novadniekus biedrība aicinās 
apvienoties arī savā komandā, lai radītu 
spēcīgāko	 komandu	 un	 ceļojošais	 NVO	
sadarbības un sporta spēļu kauss paliktu 
pie	 mājiniekiem.	 Lai	 veiksmīgi	 realizētu	
ideju, biedrība aicina jau tagad pieteik-
ties interesentus ar vai bez aktiermeis-
tarības	 zināšanām	 jebkurā	 vecumā,	 kuri	

uzdrīkstas kopīgi radīt pastaigu izrādi kā 
aktieriem un iedzīvināt citu novadnieku 
stāstus.	Pieteikties	var	 līdz	2021.	gada	 
19. maijam,	 rakstot	 uz	 e-pasta	 adresi	
jaunolainesattistibai@inbox.lv	 un	 norā-
dot	vārdu,	uzvārdu	un	vecumu.	Jau	maija	
beigās interesenti tiks aicināti uz mēģi-
nājumiem, lai strādātu kopā ar profesio-
nālu	dramaturgu,	horeogrāfu	un	apgūtu	
aktiermeistarības	pamatus.	Vasaras	otra-
jā pusē aktieri varēs izmēģināt savas ie-
gūtās prasmes dzīvē, piedaloties vismaz 

divās	Jaunolaines	pastaigu	izrādēs.
Visa	 informācija	 par	 projektu	 un	 citām	
biedrības aktivitātēm atrodama biedrī-
bas	 “Jaunolaines	 attīstībai”	 “Facebook”	
lapā:	 www.facebook.com/jaunolaines-
attistibai.	 Idejas	 un	 projekta	 “Kaimiņu	
draudzību	 stiprināšana”	 realizēšana	 tiek	
finansēta	 par	 Sabiedrības	 integrācijas	
fonda	līdzekļiem,	kas	piešķirti	no	Kultūras	
ministrijas	valsts	budžeta.	
Anda	Bērziņa,	biedrības	"Jaunolaines	
attīstibai"	valdes	locekle

Aktualitātes Olaines Kultūras centra darbībā

Jaunolainē ar vairākām aktivitātēm, iesaistot iedzīvotājus, 
stiprinās kaimiņu draudzību

Ievērojot	 valstī	 noteiktos	 drošības	 pa-
sākumus,	 lai	 ierobežotu	Covid-19	 izpla-

tību, Olaines Kultūras centrā mākslinie-
ciskie kolektīvi un bibliotēkas darbojas 
atbilstoši	iespējām.
Pēc	 vairāku	 mēnešu	 ilgiem	 mēģināju-
miem vien virtuālā vidē un saziņas caur 
“Whatsapp”	 grupām	 Olaines	 Kultūras	
centra kolektīvi tiekas ārtelpu mēģinā-
jumos.	Beidzot	 ir	 iespēja	klātienē	atrādīt	
kolektīvu vadītājiem apgūtos deju soļus 
un	dziedāt	ansamblī.	Šobrīd,	ņemot	vērā	
situāciju valstī, ierobežojumu mazinā-
šanu,	 ārtelpās	 mākslinieciskie	 kolektīvi	
drīkst pulcēties grupās līdz desmit cilvē-
kiem, tāpēc mēģinājumi norit citādi, nekā 
ierasts.	
Strādājot ar katru kolektīvu, vadītājiem 
īpaši	 jāpiedomā,	 kā	organizēt	mēģināju-
mus.	 Deju	 kolektīvu	 dalībnieki	 priecājas	
par	 iespēju	 klātienē	 izdejot	 atsevišķus	
deju soļus, jo pāros dejot joprojām ne-
drīkst.	 Tomēr	 dejotājiem	 tā	 ir	 lieliska	 ie-
spēja	pēc	ilgāka	pārtraukuma	satikties.	
Pirmos	 mēģinājumus	 klātienē	 ārtelpās,	
parkā pie Olaines Kultūras centra, aprīļa 
vidū	atsāka	bērnu	deju	kolektīvs	“Oļi”	un	
vidējās	 paaudzes	 deju	 kolektīvs	 “Janita”.	

Maija	 svētdienās	 Olaines	 Mežaparka	 es-
trādē klātienes mēģinājumus atsāks lī-
nijdeju	kolektīva	grupas	 “Open	Line”	un	
“JazzBox”,	 savukārt	 eksotisko	 deju	 ritmi	
skanēs	otrdienās,	kad	kolektīva	“Oriental	
Flowers”	 dejotājas	 izdejos	 jaunos	 deju	
soļus.	 Pagalmā	 pie	 Jaunolaines	 Kultūras	
nama dzied bērnu vokālais ansamblis 
“Serpentīns”.	 Jautras	 un	 nebēdnīgas	 de-
jas	 izdejo	bērnu	deju	kolektīvs	 “Pienenī-
te”.	Pirmdienās	un	ceturtdienās	pagalmā	
pie	 kultūras	 nama	 mēģina	 Eiropas	 deju	
senioru	kolektīvs	“Veldze”,	savukārt	Jaun-
olaines stadionā divas reizes nedēļā satik-
sies	vidējās	paaudzes	deju	kopa	“Viducis”.	
Kaut mēģinājumi notiek ierobežotā skai-
tā un neilgu laiku, katrs kolektīvs ir atradis 
savu veidu, kā maksimāli un produktīvi iz-
mantot	šo	iespēju.	
Vēl	 mazliet	 nogaidīs	 labākus	 laik-
apstākļus un pagaidām turpinās darbo-
ties attālināti mazie dziedātāji no bērnu 
vokālajiem	 ansambļiem	 “Olaines	 cālīši”,	
“Fantāzija”	 un	 “Spārītes”,	 folkloras	 kopa	
“Dzedzieda”,	 jauniešu	 tautas	 deju	 ko-
lektīvs	 “Kalējs”,	 jauktais	 koris	 “Dziesma”,	
sieviešu	vokālais	ansamblis	“Undīne”,	se-
nioru	 vokālais	 ansamblis	 “Sarma”,	 vokā-

lais	ansamblis	“Ivuški”	un	mūsdienu	deju	
grupa	“Vitamīni”.	Kolektīvu	vadītāji	aicina	
apkārtējos	būt	saprotošiem	un	laikā,	kad	
ārtelpās	notiek	mēģinājumi,	blakus	esošo	
infrastruktūru	 neizmantot.	 Nepiemērotu	
laikapstākļu gadījumā kolektīvi turpinās 
strādāt	attālināti.	Lai	precizētu	mēģināju-
mu norises vietu un laiku, lūgums katram 
kolektīvu dalībniekam sazināties ar sava 
kolektīva	vadītāju.
Lai arī jāievēro visi pandēmijas laika ie-
robežojumi, Olaines bibliotēka un bib-
liotēkas	 Bērnu	 literatūras	 nodaļa	 strādā	
ierastajā darba laikā un ir gatava savus la-
sītājus	iepriecināt	ar	plašu	jauno	grāmatu	
klāstu	latviešu	un	krievu	valodā.	Ir	iespē-
ja gan sazināties virtuāli, gan apmeklēt 
bibliotēku klātienē – aplūkot grāmatas 
jaunieguvumu izstādē, kā arī paņemt grā-
matas	līdzi	lasīšanai	uz	mājām.	
Šobrīd sakarā ar noteiktajiem ierobežo-
jumiem	 valstī	 Jaunolaines	 bibliotēkas	
darba	laiks	ir	mainīts.	Bibliotēka	ir	atvērta	
apmeklētājiem	(grāmatu	apmaiņai)	divas	
reizes nedēļā – pirmdienās un ceturtdie-
nās	no	plkst.	10.00	līdz	19.00.	Šobrīd	bib-
liotēka	strādā	nedaudz	citādi	nekā	agrāk.	
Lai apmeklētu bibliotēku, lūgums visiem 

apmeklētājiem rezervēt savu apmeklēju-
ma	 laiku,	 lai	 bibliotēkā	 nesanāktu	 drūz-
mēšanās.	 Ikviens	 lasītājs	 var	 attālināti	
rezervēt sev vēlamās grāmatas un tās sa-
ņemt	 bibliotēkā	 dažu	minūšu	 laikā!	 Bib-
liotēkā	šogad	ir	veikti	divi	jauno	grāmatu	
iepirkumi, ar kuriem var iepazīties ikviens 
lasītājs,	 kuram	 ir	 piešķirts	 lietotāja	 vārds	
un parole, lai piekļūtu bibliotēkas katalo-
gam	(grāmatu	krājumam).	
Gaismu bibliotēka kā vienmēr ir labi ap-
meklēta,	un	arī	izsniegumi	nesamazinās.
Šobrīd bibliotēka savus lasītājus 
klātienē apkalpo 
•	 pirmdienās	no	plkst.	11.00	līdz	19.00,	
•	 ceturtdienās	no	plkst.	11.00	līdz	19.00,
•	 piektdienās	no	plkst.	9.00	līdz	16.00.	
Priecē,	ka	bibliotēkā	šajā	 laikā	pierakstās	
arī	 jauni	 lasītāji	 –	 no	 Olaines,	 Mārupes	
novada	un	Rīgas.	 Bibliotēka	 regulāri	 pa-
pildina krājumu, un jaunieguvumi ļoti 
piesaista	bibliotēkas	lietotājus.	Lasītājiem	
ir	 iespēja	 e-katalogā	 izvēlēties,	 rezervēt	
vēlamo	iespieddarbu	un	iegūt	lasīšanai.	
Esam	jums	tepat	blakus!	Novēlam	darbī-
gu	un	saulainām	noskaņām	piepildītu	šo	
laiku! 
Informācija: Olaines Kultūras centrs

Kultūra

•	 Tradicionāli	Olainas	novada	svētki	tiek	atzīmēti	maija	beigās.	Šogad	Olaines	
novada svētku ietvaros parkā pie	Olaines	Kultūras	nama	būs	skatāma	
lielformāta	izstāde	“Mūsu	pūra	lāde”.	Izstādē	būs	aplūkojami	Olaines	
Kultūras	centra	māksliniecisko	kolektīvu	tautastērpu	krājumi.	

•	 Olaines	Vēstures	un	mākslas	muzejs	šogad	novada	svētkos	organizēs	
autoorientēšanos,	aizvedot iedzīvotājus un viesus tūrē pa visu Olaines 
novadu.	Apmeklējamajos	objektos	tiks	akcentētas	trīs	labākās	novada	
īpašības:	aktīvs,	industriāls,	zaļš.

Aktīvs. Maršrutā	plānots	braukt	gar	objektiem,	kas	rosina	cilvēkus	uz	aktīvu	
atpūtu.	Zaļš.	Ceļi	vedīs	gar	Olaines	novada	skaistākajām	dabas	vietām	un	
vērtībām.	Industriāls. Apmeklēsim uzņēmumus, kas pie mums atrodas, jo tie 
pauž novada ekonomisko izaugsmi, ražotņu un uzņēmējdarbības attīstību un 
rada	darbavietas	iedzīvotājiem.	
Orientēšanās	tiks	organizēta	tā,	lai	ievērotu	šobrīd	noteiktos	
epidemioloģiskos	ierobežojumus.	
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•	 Olaines	un	Jaunolaines	skeitparkos	tika	atjaunotas	bojātās	konstrukcijas,	
tagad skeitparki	ir	ļoti	labā	stāvoklī! Gaidām apmeklētājus!

 
•	 Olaines	peldbaseins	ir	slēgts,	taču	turpinās tā labiekārtošanas darbi.

•	 Olaines	2.	vidusskolas	stadionā	esošie	pludmales volejbola laukumi 
	 ir	sagatavoti	sezonai	un	atvērti	volejbola	spēlētājiem.

•	 Olaines	stadionā	esošais	tenisa	laukums	ir	gatavs	uzņemt	tenisa	
spēlētājus.	Sīkāka	informācija	un	laukuma	rezervācija	pie	Olaines	
stadiona	vadītāja,	tālr.	29276618.

•	 Noslēdzies	aktivitātes	“Zini	vai	mini”	2.	posms!	Kopumā	tika	saņemti	 
25	aktivitātes	pārskati.	Savukārt	14	dalībnieki	piedalījušies	abos	posmos!	
Olaines Sporta centrs saka lielu paldies visiem dalībniekiem! 

Kaut	arī	Olaines	šahistiem	ļoti	pietrūkst	
savstarpējās klātienes komunikācijas 

un	ne	visiem	spēlēšana	internetā	spējusi	
pilnvērtīgi aizstāt ierasto kārtību, daudzi 
Olaines Sporta centra pārstāvji piedalījās 
olimpiādes	Vidzemes	reģiona	finālā.	
Ne	tikai	piedalījās	–	olainieši	atkal	sevi	
apliecināja,	ka	joprojām	ir	šaha	līderi	
skolēnu	vidū	šajā	Latvijas	daļā.

1.–4.	klašu	meiteņu	grupā	Aiga	
Gansone	kļuva	par	Vidzemes	reģiona	
vicečempioni, uzvarot astoņas 
pretinieces un neuzmanības dēļ 
piedzīvojot zaudējumu nākamajai 
čempionei.	Šajā	grupā	savus	spēkus	
izmēģināja	arī	šāgada	iesācējas	–	
māsas Keitija un Adrija Lazdiņas, kas 
uz Olaini trenēties brauc no Ķekavas 
(tagad	strādājam	attālināti,	tāpēc	
attālumam vairs nav nozīmes), kā arī 
olainietes	Nikola	Kellija	un	Rūta	Šupiņa.	
Keitija likumsakarīgi zaudēja pirmajam 
trijniekam, taču pārējās uzvaras ļāva 
kvalificēties	Latvijas	finālam	(6	punkti	no	
9,	4.	vieta),	Adrijai	par	vienu	zaudējumu	
vairāk	–	šoreiz	nācās	piekāpties	vecākajai	
māsai	un	rezultātā	5.	vieta.	Nikolai	un	
Rūtai	punktu	mazāk,	bet	tas	nemazina	
spēlētprieku! 

Mazo	zēnu	grupā	startēja	Kalvis	Apinis	
un	Ralfs	Zommers,	izcīnot	pa	 
5,5 punktiem deviņās spēlēs, turklāt 
Ralfs	trīs	sākuma	kārtas	bija	spiests	izlaist	
tehnisku	problēmu	dēļ.	Mūsējie	finālam	
gan	nekvalificējās,	bet	sevi	parādīja	
godam.	

5.–12.	klašu	meiteņu	apvienotajā	vecuma	
grupā	startēja	vien	astoņas	šahistes	
(vēl	viens	pierādījums	tam,	ka	šahs	
ir lieliska iespēja jaunkundzēm sevi 
parādīt	un	pierādīt	salīdzinoši	ne	tik	lielā	
konkurencē), no kurām trīs bija mūsu 
pieredzējušās	Nikola	Daniela	Liepiņa,	
Elizabete	Kokina	un	Marija	Vaičuka.	
Nikola	un	Elizabete	savu	cīņu	beidza	
neizšķirti,	papildrādītāji	bija	labāki	
Nikolai,	ļaujot	kļūt	par	Vidzemes	reģiona	
čempioni,	Elizabetei	vicečempiones	
gods,	savukārt	Marijai,	kura	piekāpās	
tikai	abām	novadniecēm,	–	3.	vieta.	Visas	
mūsējās Olaini pārstāvēs Latvijas lielajā 
finālā.	

5.–12.	klašu	puišu	apvienotajā	vecuma	
grupā	lieliski	startēja	olainietis	Daniils	
Dolganovs,	atkārtojot	savu	pirms	diviem	
gadiem gūto panākumu, kad arī kļuva 
par vicečempionu, toreiz – jaunākajā 
grupā.	Daniils	ar	uzvarētāju	noslēdza	
miera līgumu, bet zaudēja kopvērtējuma 
trešās	vietas	ieguvējam	(un	savas	
vecuma grupas uzvarētājam), kā arī 
Olaines	šaha	grupas	biedram	Adrianam	
Brokam,	kurš	savukārt	starp	5.–9.	klašu	
puišiem	bija	trešais	labākais.	Abi	mūsējie	
pārstāvēs	Olaini	Latvijas	lielajā	finālā.	

Rezultāti:	lichess.org.
Paldies	visiem	jaunajiem	šahistiem	
par startu un līdzjutējiem par atbalstu! 
Cerams,	ka	reiz	atkal	tiksimies	ar	šaha	
galdiņiem un spēlētājiem pārpildītās 
zālēs! Sīkāks apskats arī Latvijas 
Šaha	federācijas	tīmekļvietnē	–	
www.sahafederacija.lv.	

Distances – 5 km, 10 km un 21 km

29. maijā

OLAINES APĻI

Nolikums / info: www.olainessports.lv

Starta vieta – Olaines Mežaparks no plkst. 9.00
Skrējiena maršrutu izvēlies pats

12.30

fiksē
skrējiena datus

reģistrējies

skrien

fotogrāfē

iesniedz

ORGANIZĒ

Olaines šahisti atkal sevi 
apliecina Vidzemes reģionā

Sporta ziņas īsumā

Sporta aktualitātes

Olaines novads

aktīvs

Jau otro gadu Latvijas skolu šaha olimpiādes dabisko norises gaitu 
izbojājusi pandēmija: pērn olimpiāde nenotika vispār, bet šogad 

sīvās kaujas risinājās neklātienē – interneta platformā 
www.lichess.org, kas kļuvusi par vienu no populārākajām dažādu 

valstu, vecuma un klasifikācijas šahistu tikšanās vietām. 

Pašvaldības mobilā lietotne

“Olaines novads”

Mobilo	lietotni	bez maksas var lejupielādēt 
“App	Store”	(“iOS”	ierīcēm)	un	“Google	Play”	
(“Android”	ierīcēm).
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Pašvaldības informācija

Paziņojums par nekustamo 
īpašumu “Volāni” un “Gremzdes” 

Pēterniekos, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, detālplānojuma 
projekta publisko apspriešanu

Pašvaldība pakalpojumu 
saņemšanai aicina izmantot 
attālinātās saziņas iespējas!

Ar Olaines	novada	domes	24.02.2021.	
lēmumu	“Par	detālplānojuma	

projekta	nekustamajos	īpašumos	
"Volāni"	un	"Gremzdes"	(Pēterniekos)	
nodošanu	publiskajai	apspriešanai	un	
atzinumu	saņemšanai”	(3.	prot.,	11.	p.)	
publiskajai	apspriešanai	un	atzinumu	
saņemšanai	tiek	nodots	nekustamo	
īpašumu	“Volāni”	(kadastra	 
Nr.	8080	011	0182)	un	“Gremzdes”	
(kadastra	Nr.	8080	011	0151)	Pēterniekos,	
Olaines pagastā, Olaines novadā, 
detālplānojuma	projekts.

Atbilstoši	Covid-19	infekcijas	izplatības	
pārvaldības	likuma	21.	pantam	
detālplānojuma projekta publiskās 
apspriešanas termiņš noteikts četras 
nedēļas	no	2021.	gada	30.	aprīļa	līdz	
2021.	gada	28.	maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme 
notiks	“Zoom”	platformā	2021.	gada	
27. maijā plkst. 15.00. 
Saite	uz	sanāksmi	–	https://zoom.us/j/94
082387692?pwd=bHU5SE5QREJSWENpZ
TlMR0FNb1VtZz09.	
Sanāksmei	nepieciešams	reģistrēties,	
sūtot	savu	kontaktinformāciju	uz	e-pasta	
adresi	santa.belkus@olaine.lv.

Detālplānojums	paredz:
-	 nekustamos	īpašumus	“Volāni”	un	

“Gremzdes”	sadalīt	11	savrupmāju	
dzīvojamās apbūves gabalos ar 
aptuveno platību ne mazāku kā  
0,15	ha,	paredzot	iespēju	izbūvēt	arī	
rindu	mājas;

-	 nodrošināt	piekļuvi	no	valsts	autoceļa	
V28,	pašvaldības	ceļa	Codes	ceļš–
Strēlnieki	un	no	esošās	d/s	“Ezītis”	
koplietošanas	zemes,	to	paplašinot	pa	
projektēto	ielu;

-		 detalizēt	nekustamo	īpašumu	
izmantošanu	un	apbūves	nosacījumus	
un	parametrus.

Spēkā	esošā	Olaines	pagasta	teritorijas	
plānojuma	2008.–2020.	gadiem	Grafiskās	
daļas	karte	“Teritorijas	plānotā	(atļautā)	
izmantošana”	nosaka,	ka	detālplānojuma	

teritorija atrodas savrupmāju dzīvojamās 
apbūves	teritorijā	(DzS).	Detālplānojuma	
risinājums atbilst Olaines pagasta 
teritorijas	plānojuma	2008.–2020.	
gadiem	Teritorijas	izmantošanas	un	
apbūves	noteikumu	prasībām.	

Ar detālplānojuma projekta 
materiāliem	un	informāciju	par	
publisko	apspriešanu	iespējams	
iepazīties:
1)	 Olaines	novada	pašvaldības	

administratīvajā	ēkā	Zemgales	 
ielā	33	(202.	kabinetā),	Olainē	 
(iepriekš	piesakoties	pie	speciālistes	
Santas	Beļkus,	santa.belkus@olaine.lv,	
25155010);

2)	 Olaines	novada	pašvaldības	tīmekļa	
vietnē	www.olaine.lv	(sadaļā	
“Pašvaldība”	–	“Detālplānojumi”);

3) Latvijas ģeotelpiskās informācijas 
portālā	www.geolatvija.lv	 
(sadaļā	“Teritorijas	attīstības	
plānošana”)	–	https://geolatvija.lv/
geo/tapis#document_17512.

Rakstveida	priekšlikumu	iesniegšana	
līdz	2021.	gada	28.	maijam:
1) nosūtot pa pastu uz adresi  

Zemgales	iela	33,	Olaine,	Olaines	
novads,	LV-2114;

2)	 ievietojot	Olaines	novada	pašvaldības	
pastkastītē	Zemgales	ielā	33,	Olainē;

3) elektroniskā veidā detālplānojuma 
izstrādes vadītājai – speciālistei 
teritoriālplānojuma un zemes  
ierīcības	jautājumos	pa	e-pastu:	 
santa.belkus@olaine.lv.

Visos	priekšlikumu	iesniegšanas	
gadījumos aicinām norādīt savu 
kontaktinformāciju,	lai	nepieciešamības	
gadījumā	varam	Jums	sniegt	atbildi.

Konsultāciju	saņemšanas	iespējas:
1)	 pašvaldības	kontaktpersona	–	 

Santa	Beļkus,	santa.belkus@olaine.lv,	
25155010;

2)	 detālplānojuma	izstrādātāja	–	SIA	
“OpusPlan”	pārstāve	Inga	Griezne,	
inga.griezne@gmail.com,	29990030.	

Ņemot	vērā	valstī	noteiktos	drošības	pasākumus,
Olaines	novada	pašvaldība	un	Olaines	novada	Valsts	un	pašvaldības	vienotais	

klientu	apkalpošanas	centrs	apmeklētājus	klātienē	nepieņem!
Sazinieties attālināti!

	 Izņēmums	ir	Dzimtsarakstu	nodaļa,	kas	klātienē	tikai	pēc	iepriekšēja	
pieraksta nodrošina:

•	 bērna	dzimšanas	fakta	reģistrāciju;
•	 miršanas	fakta	reģistrāciju;
•	 laulības	reģistrāciju;
•	 vārda,	uzvārda	un	tautības	ieraksta	maiņas	iesnieguma	iesniegšanu.
	 Saziņai	tālr.	67146018,	67146019,	26174613.

Apmeklētāji tiek aicināti risināt jautājumus attālināti:
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telefoniski

Olaines	novada	Valsts	un	pašvaldības	vienotais	klientu	
apkalpošanas	centrs	(Zemgales	iela	33,	1. stāvs,	Olaine)	–	
67964333,	20178620,	66954899

visu	pašvaldībā	strādājošo	speciālistu	tālruņa	numuri	un	
e-pasta	adreses	ir	pieejamas	pašvaldības	tīmekļvietnes	
www.olaine.lv	sadaļā	“Kontakti”;	vēršam	uzmanību,	ka	
lietotāju	ērtībām	šīs	sadaļas	augšdaļā	ir	pieejams	meklētājs,	
kurā var sameklēt attiecīga speciālista kontaktus, ierakstot 
meklētājā	amatu	vai	vārdu/uzvārdu

elektroniski

rakstot	uz	e-pasta	adresēm	pasts@olaine.lv,	
olaine@pakalpojumucentri.lv,	tostarp	iesniedzot	
iesniegumus	vai	citus	dokumentus,	kas	parakstīti	ar	drošu	
elektronisko parakstu

izmantojot	valsts	un	pašvaldības	e-pakalpojumus,	
tajā	skaitā	www.latvija.lv	pieejamo	e-pakalpojumu	
“Iesniegums	iestādei”

pa pastu adrese:	Olaines	novada	pašvaldība,	Zemgales	iela 33,	
Olaine,	Olaines	novads,	LV-2114

pastkastīte pie	
durvīm	Zemgales	

ielā 33, Olainē

iesniegumu	(priekšlikumu,	jebkuru	dokumentu)	var	iemest	
pastkastītē	“Iedzīvotāju	priekšlikumiem”,	kura	ir	novietota	
pie	ieejas	durvīm	pašvaldībā

Ar	pašvaldības	sniegtajiem	
pakalpojumiem var iepazīties 
tīmekļvietnes	sadaļā	“Pakalpojumi”.	
Vēršam	uzmanību,	ka	ikvienu	šajā	
sadaļā	pieejamu	pakalpojumu	fiziska	
persona var pieprasīt arī elektroniski ar 
portāla	www.latvija.lv	e-pakalpojuma	
“Iesniegums	iestādei”	starpniecību	
(aizpildot	pie	pakalpojuma	aprakstiem	

pieejamās veidlapas un tās pievienojot 
iesniegumam).
Lai pieteiktu vai saņemtu pakalpojumus 
elektroniski	www.latvija.lv,	
nepieciešams,	lai	būtu	kāds	no	šiem	
autentifikācijas	veidiem:
•	 internetbanka;
•	 personas	apliecība	(eID	karte);
•	 “eParaksts”;
•	 mobilā	lietotne	“eParaksts	mobile”.	  

Veikti	sagatavošanās	darbi,	atjaunojot	
gumijas segumu pamatni un veicot 
betonēšanas	darbus.
Maija	sākumā	plānots	veikt	
gumijas	segumu	atjaunošanu	
un	segumu	un	iekārtu	pavasara	
mazgāšanu.

Lūdzam	iedzīvotājus	būt	saprotošiem,	
pacietīgiem, ievērot izvietotos 
norobežojumus un norobežoto rotaļu 
kalniņu	neizmantot.

Tiks veikti Olaines Mežaparka 
bērnu pilsētiņas gumijas segumu 

mazgāšanas un atjaunošanas darbi

http://www.latvija.lv/
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Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā 
"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.

•	 Apstiprināt	2020.	gada	finanšu	
pārskatu	Olaines	1.	vidusskolai,	Olaines	 
2.	vidusskolai,	Olaines	Mūzikas	
un	mākslas	skolai,	OPII	“Zīle”,	OPII	
“Dzērvenīte”,	OPII	“Magonīte”,	OSPII	
“Ābelīte”,	Olaines	Kultūras	centram,	
Olaines	Sporta	centram,	Olaines	Vēstures	
un	mākslas	muzejam,	pašvaldības	
aģentūrai	“Olaines	Sociālais	dienests”.	
Iekļaut	visu	iepriekšminēto	iestāžu	 
2020.	gada	finanšu	pārskatus	Olaines	
novada	pašvaldības	2020.	gada	
konsolidētajā	finanšu	pārskatā.

•	 Ņemt	vidēja	termiņa	aizņēmumu	
Valsts	kasē	270	186,00	eiro	apmērā	
investīciju	projekta	“Būvprojekta	
izstrādei – multifunkcionālās ēkas 
Jelgavas	ielā	23,	Olainē,	jaunbūve”	
īstenošanai	uz	pieciem	gadiem	ar	
Valsts	kases	noteikto	procentu	likmi,	
kas	tiek	fiksēta	uz	pieciem	gadiem,	
ar	aizņēmuma	izņemšanu	2021.	gadā	
un	2022.	gadā.	Uzsākt	vidēja	termiņa	
aizņēmuma pamatsummas atmaksu no 
2023.	gada.	Vidējā	aizņēmuma	atmaksu	
garantēt	no	Olaines	novada	pašvaldības	
budžeta	ieņēmumiem.	

•	 Olaines	novada	jauniešu	projektu	
konkursa	ietvaros	piešķirt	finansējumu	
šādiem	projektiem:
-	 Veronikas	Ščerbakovas	 

(Olaines	2.	vidusskola,	vadītāja	Daiga	
Raļļa)	projektam	“Ja	es	būtu	grāmata	
(4.	kārta)”	–	500	eiro;

-	 Beātes	Ijas	Bērziņas	(Olaines	jauniešu	
centrs	“Popkorns”,	vadītāja	Krista	Viola	
Vanaga)	projektam	“Redzi,	dzirdi,	
izjūti!”	–	330	eiro;

-	 Annas	Veronikas	Priedes	(Olaines	
jauniešu	centrs	“Popkorns”,	vadītāja	
Krista	Viola	Vanaga)	projektam	
“Vērojam	zvaigznes	kopā!”	–	477	eiro.

•	 Izdarīt	Olaines	novada	domes	 
2017.	gada	24.	maija	sēdes	lēmumā	“Par	
Olaines	novada	pašvaldības	sadarbību	
ar	Mārupes	novada	domi	un	Jūrmalas	
pilsētas	pašvaldību,	lai	nodrošinātu	
dalību	grantu	programmā	“(ie)dvesma”	
sadarbībā	ar	AS	“SEB	banka””	(6.	prot.,	 
15.	p.)	šādus	grozījumus:
izteikt	lēmuma	1.	punktu	šādā	redakcijā:

“1.	Apstiprināt	Olaines	novada	
pašvaldības	sadarbību	ar	Mārupes	
novada	domi,	Jūrmalas	pilsētas	
pašvaldību,	Ķekavas	novada	
pašvaldību,	Siguldas	novada	
pašvaldību,	Stopiņu	novada	
pašvaldību,	Ogres	novada	pašvaldību,	
lai	nodrošinātu	pašvaldības	dalību	
granta	programmā	“(ie)dvesma”	
(pieejamais	grantu	apjoms	2021.	gadā	
EUR	80	000,	kas	sastāv	no	šādiem	
grantiem:	AS	“SEB	banka”	piešķirtais	
grants, kas pieejams komercdarbības 
veikšanai	Jūrmalas	pilsētas,	
Mārupes	novada,	Olaines	novada,	
Ķekavas novada, Siguldas novada, 
Stopiņu novada, Ogres novada 
administratīvajās	teritorijās;	Jūrmalas	
pilsētas	domes	piešķirtais	grants,	
kas	pieejams	fiziskām	personām	vai	

reģistrētiem uzņēmumiem, kas veic 
vai plāno veikt saimniecisko darbību 
Jūrmalas	pilsētas	administratīvajā	
teritorijā,	–	EUR	10	000;	Mārupes	
novada	domes	piešķirtais	grants,	
kas	pieejams	fiziskām	personām	vai	
reģistrētiem uzņēmumiem, kas veic 
vai plāno veikt saimniecisko darbību 
Mārupes	novada	administratīvajā	
teritorijā,	–	EUR	10	000;	Olaines	
novada	pašvaldības	piešķirtais	grants,	
kas	pieejams	fiziskām	personām	vai	
reģistrētiem uzņēmumiem, kas veic 
vai plāno veikt saimniecisko darbību 
Olaines novada administratīvajā 
teritorijā,	–	EUR	10	000;	Ķekavas	
novada	pašvaldības	piešķirtais	grants,	
kas	pieejams	fiziskām	personām	vai	
reģistrētiem uzņēmumiem, kas veic 
vai plāno veikt saimniecisko darbību 
Ķekavas novada administratīvajā 
teritorijā,	–	EUR	10	000;	Siguldas	
novada	pašvaldības	piešķirtais	grants,	
kas	pieejams	fiziskām	personām	vai	
reģistrētiem uzņēmumiem, kas veic 
vai plāno veikt saimniecisko darbību 
Siguldas novada administratīvajā 
teritorijā,	–	EUR	10	000;	Stopiņu	
novada	pašvaldības	piešķirtais	grants,	
kas	pieejams	fiziskām	personām	vai	
reģistrētiem uzņēmumiem, kas veic 
vai plāno veikt saimniecisko darbību 
Stopiņu novada administratīvajā 
teritorijā,	–	EUR	10	000;	Ogres	novada	
pašvaldības	piešķirtais	grants,	kas	
pieejams	fiziskām	personām	vai	
reģistrētiem uzņēmumiem, kas veic 
vai plāno veikt saimniecisko darbību 
Ogres novada administratīvajā 
teritorijā,	–	EUR	10	000).”;

izteikt	lēmuma	2.	punktu	šādā	redakcijā:
“2.	Uzdot	Olaines	novada	pašvaldības	
domes	priekšsēdētājam	slēgt	
sadarbības	līgumu	ar	Mārupes	novada	
domi,	Jūrmalas	pilsētas	pašvaldību,	
Ķekavas	novada	pašvaldību,	Siguldas	
novada	pašvaldību,	Stopiņu	novada	
pašvaldību,	Ogres	novada	pašvaldību	
un	AS	“SEB	banka”	par	dalību	grantu	
programmā	“(ie)dvesma”.”;

izteikt	lēmuma	3.	punktu	šādā	redakcijā:
“3.	Pilnvarot	nodibinājumu	“Olaines	
novada uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs”	pārstāvēt	Olaines	novada	
pašvaldību	lēmuma	2.	punktā	noteiktā	
sadarbības līguma saistību izpildē un 
deleģēt darbam konkursa komisijā tā 
direktori	Edīti	Alksni.”.

•	 Atbalstīt	dārzkopības	kooperatīvās	
sabiedrības	“Gavana”	projektu	“Par	
saimniecības ēkas, palīgēkas un 
žoga izbūvi blakus ūdenstornim uz 
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības 
“Gavana”	piederošā	zemes	gabala	 
(kad.	Nr.	80800-190325)”	par	kopējo	
summu	6846,45	eiro	ar	pašvaldības	
finansējumu	3423,22	eiro.

•	 Atcelt	Olaines	novada	domes	 
2020.	gada	22.	decembra	sēdē	pieņemtā	
lēmuma	“Par	derīgo	izrakteņu	ieguves	

atļauju smilts ieguvei smilts atradnē 
“Kūdras	krautuve””	(18.	prot.,	23.	p.)	 
1.	punktā	izsniegto	pielikumā	esošo	bieži	
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju	Nr.	2/2020	uz	12	lpp.	Izsniegt	
SIA	“Karjeru	izstrāde”	bieži	sastopamo	
derīgo	izrakteņu	ieguves	atļauju	Nr.	
1/2021	atradnei	“Kūdras	krautuve”,	kas	
atrodas	nekustamajā	īpašumā	“Kūdras	
krautuve”,	Olaines	pagasts,	Olaines	
novads	((kadastrs	Nr.	80800010412)	
zemes vienības kadastra apzīmējums 
80800010412)	ar	derīguma	termiņu	līdz	
2046.	gada	11.	februārim	(pielikumā	–	 
bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves	atļauja	Nr.	1/2021	uz	6	lpp.).	
SIA	“Karjeru	izstrāde”	pirms	derīgo	
izrakteņu	ieguves	uzsākšanas:	noslēgt	ar	
pašvaldību	līgumu	par	ceļa	izmantošanu	
un	uzturēšanu	smilts	ieguves	un	
transportēšanas	laikā;	saskaņot	ar	SIA	
“Rīgas	meži”	nekustamā	īpašuma	“Rīgas	
pilsētas	mežu	fonds”	(kadastra	numurs	
8080	002	2105)	sastāvā	esošās	zemes	
vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	8080	
001	0418	nodibinātā	ceļa	servitūta	
(7315030100003)	izmantošanu	un	
nepieciešamības	gadījumā	noslēgt	
līgumu	par	ceļa	izmantošanu	un	
uzturēšanu	smilts	ieguves	un	
transportēšanas	laikā.

•	 Piekrist,	ka	Ukrainas	pilsonis	Y.	S.	 
iegūst	īpašumā	zemi	dārzkopības	
sabiedrībā	(turpmāk	–	d/s)	“VEF-Baloži”	
Nr.	652	ar	kadastra	apzīmējumu	8080	
002	1625	0,0593	ha	platībā,	ar	zemes	
lietošanas	mērķi	–	individuālo	dzīvojamo	
māju	apbūve.

•	 Piekrist,	ka	Latvijas	nepilsonis	R.	B.	 
iegūst	īpašumā	domājamo	daļu	no	
zemesgabala	“Stropi”,	Olaines	pag.,	
Olaines	nov.,	ar	kadastra	apzīmējumu	
8080	013	0016	0,85	ha	platībā,	ar	zemes	
lietošanas	mērķi	–	lauku	apbūves	
teritorija.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	uz	
atsavināmo	nekustamo	īpašumu	“Staļļi”	
Olaines pagastā ar kadastra numuru 
8080	012	0090	(zemes	lietošanas	 
mērķis	–	rekreācijas	un	īpašas	nozīmes	
lauku	rekreācijas	teritorija).

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu	d/s	“Medņi”	Nr.	172,	
Jāņupē,	ar	kadastra	apzīmējumu	 
8080	020	1215	0,0658	ha	platībā	
(kadastra	numurs	8080	020	1215)	zemes	
nomniekam	A.	P.

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu	d/s	“Jāņupe-2”	Nr.	219/280,	
Jāņupē,	kadastra	apzīmējums	 
8080	023	0492,	0,0666	ha	platībā	
(kadastra	numurs	8080	023	0492)	zemes	
nomniecei	–	Krievijas	pilsonei	O.	L.

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu	“Smukiņi”	Pēterniekos,	
kadastra	apzīmējums	8080	011	0467,	
0,1163	ha	platībā	(kadastra	numurs	 
8080	011	0467)	zemes	nomniekam	J.	O.

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu	“Skali”	Pēterniekos,	
kadastra	apzīmējums	8080	011	0476,	
4,3500	ha	platībā	(kadastra	numurs	 
8080	011	0476)	zemes	nomniekam	J.	O.

•	 Slēgt	pirkuma	līgumu	par	dzīvokļa	
īpašuma	Stacijas	ielā	18-X,	Olainē	
(kadastra	numurs	80099005145),	
sastāvošs	no	dzīvokļa	īpašuma	
26,25	kv.	m	platībā	un	pie	dzīvokļa	
īpašuma	piederošajām	kopīpašuma	
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas	un	zemesgabala	2690/400008,	
atsavināšanu	dzīvokļa	īrniekam	T.	K.

•	 Slēgt	pirkuma	līgumu	par	dzīvokļa	
īpašuma	Zemgales	ielā	12-Y,	Olainē	
(kadastra	numurs	80099004359),	
sastāvošs	no	dzīvokļa	īpašuma	
26,90	kv.	m	platībā	un	pie	dzīvokļa	
īpašuma	piederošajām	kopīpašuma	
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas	un	zemesgabala	2690/400008,	
atsavināšanu	dzīvokļa	īrniekam	V.	K.	

•	 Atļaut	atsavināt	dzīvokli	Zemgales	
ielā	2-Z,	Olainē	(kadastra	numurs	
80099004362),	sastāvošs	no	dzīvokļa	
īpašuma	30,20	kv.	m	platībā	un	pie	
dzīvokļa	īpašuma	piederošajām	mājas	
(kadastra	apzīmējums	80090020708001)	
kopīpašuma	domājamajām	daļām	
302/30207	un	zemes	(kadastra	
apzīmējums	80090020708)	302/30207	
kopīpašuma	domājamajām	daļām,	
īrniekam	J.	L.	un	uzdot	Īpašuma	
un juridiskajai nodaļai pasūtīt un 
saņemt	sertificēta	vērtētāja	dzīvokļa	
novērtējumu.

•	 Atsavināt	elektroniskā	izsolē	ar	
augšupejošu	soli	pašvaldībai	piederošu	
nekustamo	īpašumu	–	zemesgabalu	d/s:
-	 “Plakanciema	Egles”	Nr.	112,	Vaivadi,	

kadastra	apzīmējums	80800160706,	
0,0614	ha	platībā	(kadastra	numurs	
80800160706;	atsavināšanas	nosacītā	
cena	(sākumcena)	–	2250	eiro);

-	 “Ziediņi”	Nr.	83,	Jāņupe,	kadastra	
apzīmējums	80800200749,	0,0622	ha	 
platībā	(kadastra	numurs	
80800200749;	atsavināšanas	nosacītā	
cena	(sākumcena)	–	2250	eiro);

-	 “Vasara”	Nr.	202,	Virši,	kadastra	
apzīmējums	80800060329,	0,0596	ha	 
platībā	(kadastra	numurs	
80800060329;	atsavināšanas	nosacītā	
cena	(sākumcena)	–	2750	eiro);

-	 “Ezītis”	Nr.	219,	Ezītis,	kadastra	
apzīmējums	80800120341,	0,0368	ha	 
platībā	(kadastra	numurs		
80800120341;	atsavināšanas	nosacītā	
cena	(sākumcena)	–	2000	eiro).

Apstiprināt	šiem	atsavināmajiem	
zemesgabaliem	izsoles	noteikumus.

•	 Uzdot	Finanšu	un	grāmatvedības	
nodaļai	izslēgt	no	pašvaldības	bilances	
(ar	uzskaitē	iekļauto	bilances	vērtību)	
zemesgabalu:

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi īsumā (marts)

Turpinājums 10. lpp.   
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-	 d/s	“Vīksnas”	Nr.	1511,	Jāņupē,	 
0,0627	ha	platībā;

-	 d/s	“Vizbuļi-2”	Nr.	3718,	Jāņupē,	 
0,0655	ha	platībā;

-	 d/s		“Jaunība”	Nr.	30,	Stīpniekos,	 
0,0627	ha	platībā;

-	 d/s	“Ežupe”	Nr.	41,	Jāņupē,	 
0,0617	ha	platībā.

•	 Izbeigt	2011.	gada	31.	martā	noslēgto	
lauku apvidus zemes nomas līgumu  
Nr.	310	par	zemesgabala	0,06	ha	platībā	
d/s	“Lazdas”	Nr.	2610	(Jāņupe)	ar	kadastra	
apzīmējumu	8080	022	0612	iznomāšanu	
Ē.	U.	sakarā	ar	zemes	nomnieka	nāvi	ar	
2021.	gada	14.	martu.

•	 Noteikt,	ka	pašvaldībai	piekrīt	un	ir	
ierakstāma zemesgrāmatā uz Olaines 
novada	pašvaldības	vārda	Olaines	
administratīvajā teritorijā rezerves zemes 
fondā ieskaitītā zeme: 
1)	“Tiltiņi”	Nr.	297,	Stīpnieki,	kadastra	
numurs	80800180589,	0,0708	ha,	 
NĪLM	kods	0601;	
2)	“Vaivadi	229”,	Vaivadi,	kadastra	
numurs	80800160594,	0,0608	ha,	 
NĪLM	kods	0601;	
3)	“Rezerves	zemes	fonds”,	kadastra	
numurs	80800020562,	0,0900	ha,	 
NILM	kods	1201.

•	 Mainīt	zemes	vienībai	ar	kadastra	
apzīmējumu	8080	021	0897	nekustamā	
īpašuma	lietošanas	mērķi	no	koda	
1101	“Zeme	dzelzceļa	infrastruktūras	
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma	joslā”	uz	kodu	1201	“Ar	
maģistrālajām elektropārvades un 
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, 
naftas	produktu,	ķīmisko	produktu,	
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto 
būvju,	ūdens	ņemšanas	un	notekūdeņu	
attīrīšanas	būvju	apbūve”	–	0,0900	ha	
platībā.

•	 Mainīt	zemes	vienībai	ar	kadastra	
apzīmējumu	8080	014	0029	nekustamā	
īpašuma	lietošanas	mērķi	no	koda	0101	
“Zeme,	uz	kuras	galvenā	saimnieciskā	
darbība	ir	lauksaimniecība”	uz	kodu:	
-	 0101	“Zeme,	uz	kuras	galvenā	

saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība”	–	2,6500	ha	platībā;

-	 0501	“Dabas	pamatnes,	parki,	zaļās	
zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 
pie	kāda	cita	klasifikācijā	norādīta	
lietošanas	mērķa”	–	0,4700	ha	platībā;

-	 601	“Individuālo	dzīvojamo	māju	
apbūve”	–	1,0000	ha	platībā.

•	 Noteikt	nekustamā	īpašuma	Rīgas	
iela 13, Olaine, zemes vienības daļai ar 
kadastra	apzīmējumu	8009	005	2504	
8001	nekustamā	īpašuma	lietošanas	
mērķi	–	kods	1002	“Noliktavu	apbūve”	–		 
2240	kv.	m	platībā.	Noteikt	nekustamā	
īpašuma	Rīgas	iela	13,	Olaine,	zemes	
vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8009	005	2504	nekustamā	īpašuma	
lietošanas	mērķus:
-	 kods	1001	“Rūpnieciskās	ražošanas	

uzņēmumu	apbūve”–	18	083	kv.	m	
platībā;

-	 kods	1002	“Noliktavu	apbūve”	–	 
2240	kv.	m	platībā.

•	 Atļaut	apvienot	zemes	vienības	ar	
kadastra	apzīmējumiem	8080	002	0233	
un	8080	002	0237	viena	nekustamā	
īpašuma	sastāvā	ar	zemes	vienību	un	
kopējo,	aptuveno	platību	0,1010	ha.	 
Noteikt vienotu plānoto adresi 
apvienotajai	zemes	vienībai	VEF-Baloži	
443,	Medemciems,	Olaines	pag.,	Olaines	
nov.,	LV-2127.	Noteikt	nekustamā	
īpašuma	lietošanas	mērķi	apvienotajai	
zemes vienībai – individuālo 
dzīvojamo	māju	apbūve,	NĪLM	kods	
0601.	Piekļūšana	apvienotajai	zemes	
vienībai	nodrošināta	pa	VEF-Baloži	d/s	
koplietošanas	zemes	vienību	ar	kadastra	
apzīmējumu	8080	002	2234.	

•	 Atļaut	apvienot	zemes	vienības	ar	
kadastra	apzīmējumiem	8080	002	2101	
un	8080	002	2214	viena	nekustamā	
īpašuma	sastāvā	ar	zemes	vienību	un	
kopējo,	aptuveno	platību	0,1212	ha.	 
Noteikt vienotu plānoto adresi 
apvienotajai zemes vienībai Ieviņa  
99	401,	Medemciems,	Olaines	pag.,	
Olaines	nov.,	LV-2127.		Noteikt	nekustamā	
īpašuma	lietošanas	mērķi	apvienotajai	
zemes vienībai – individuālo 
dzīvojamo	māju	apbūve,	NĪLM	kods	
0601.	Piekļūšana	apvienotajai	zemes	
vienībai	nodrošināta	pa	Ieviņa-99	d/s	
koplietošanas	zemes	vienību	ar	kadastra	
apzīmējumu	8080	002	2237.

•	 Atļaut	atdalīt	nekustamā	īpašuma	
“Nāburdziņi-Bullīši”	(kadastra	numurs	
8080	013	0006)	zemes	vienības	ar	
kadastra	apzīmējumiem	8080	013	0006,	
8080	013	0005,	8080	009	0007,	izveidojot	
tās	kā	atsevišķus	nekustamos	īpašumus.	
Saglabāt	nekustamā	īpašuma	zemes	
vienībai	ar	kadastra	apzīmējumu	8080	
013	0006	nosaukumu	“Nāburdziņi-
Bullīši”,	Jaunolaine,	Olaines	pag.,	Olaines	
nov.	Piešķirt	nekustamā	īpašuma	zemes	
vienībai ar kadastra apzīmējumu:
-	 8080	013	0005	nosaukumu	“Murīši”,	

Jaunolaine,	Olaines	pag.,	Olaines	nov.;
-	 8080	009	0007	nosaukumu	“Ābeļdārzi”,	

Jaunolaine,	Olaines	pag.,	Olaines	nov.
Piekļūšana	nodrošināta	zemes	vienībai	ar	
kadastra apzīmējumu:
-	 8080	013	0006	no	valsts	vietējās	

nozīmes	autoceļa	V8	“Jaunolaine–
Plakanciems”	(zemes	vienība	ar	
kadastra	apzīmējumu	8080	008	0461);

-	 8080	013	0005	no	Olaines	novada	
pašvaldības	ceļa	Meža	Baznīcas	(pag.	
zemes)–Meža	iela	(zemes	vienība	ar	
kadastra	apzīmējumu	8080	013	0077);

-	 8080	009	0007	no	Olaines	novada	
pašvaldības	ceļa	Rīgas	apvedceļš–
Birznieki–Jaunolaine	(zemes	vienība	ar	
kadastra	apzīmējumu	8080	013	0067).

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā	īpašuma	“Bebri”,	Stūnīši,	
Olaines	pag.,	Olaines	nov.	(kadastra	
Nr.	8080	001	0666),	zemes	vienībai	ar	
kadastra	apzīmējumu	8080	001	0649	 
un	nekustamā	īpašuma	“Biznesa	parks”,	
Stūnīši,	Olaines	pag.,	Olaines	nov.	

(kadastra	Nr.	8080	001	0665),	zemes	
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8080	001	0648.	Tieša	piekļūšana	no	
valsts	vietējās	nozīmes	autoceļa	V13	
(Tīraine–Jaunolaine)	ir:	nodrošināta	
zemes	vienībai	Nr.	1	(“Biznesa	
parks”)	–	akceptēta	BIS-94064-2402;	
nodrošināta	zemes	vienībai	Nr.	2	
(“Bebri”)	–	no	akceptētās	BIS-94064-
2402	nobrauktuves	un	pa	akceptēto	
nobrauktuvi	BIS-94104-2407,	reģistrēto	
ceļa servitūta teritoriju ar kodu 
7315030100005.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā	īpašuma	Čakstes	iela,	
Stūnīši,	Olaines	pag.,	Olaines	nov.	
(kadastra	Nr.	8080	004	0284),	zemes	
vienībai	ar	kadastra	apzīmējumu	8080	
004	0270.	Noteikt	nekustamā	īpašuma	
lietošanas	mērķus,	apgrūtinājumus	un	
adresāciju.	Tieša	piekļūšana	plānotajai	
zemes	vienībai	Nr.	2	(8080	004	0303	
(Čakstes	iela))	ir	nodrošināta	no	valsts	
galvenā	autoceļa	A5	“Rīgas	apvedceļš	
(Salaspils–Babīte)”	(zemes	vienība	ar	
kadastra	apzīmējumu	8080	004	0038)	pa	
esošo	nobrauktuvi.	Plānotajām	zemes	
vienībām	Nr.	1	(8080	004	0302	(Pilskalna	
ielas	turpinājums))	un	Nr.	3	(8080	004	
0304	(Pilskalna	iela))	ir	organizējama	
no	valsts	galvenā	autoceļa	A5	“Rīgas	
apvedceļš	(Salaspils–Babīte)”	(zemes	
vienība ar kadastra apzīmējumu  
8080	004	0038)	pa	esošo	nobrauktuvi	un	
pa	plānoto	zemes	vienību	Nr.	2	 
(8080	004	0303	(Čakstes	iela)).

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā	īpašuma	Torņa	iela	38,	
Medemciems,	Olaines	pag.,	Olaines	
nov.	(kadastra	Nr.	8080	005	0083),	
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8080	005	0083	un	nekustamā	īpašuma	
Torņa	iela	40,	Medemciems,	Olaines	
pag.,	Olaines	nov.	(kadastra	Nr.	8080	
005	0084),	zemes	vienībai	ar	kadastra	
apzīmējumu	8080	005	0084.	Noteikt	
nekustamā	īpašuma	lietošanas	mērķus,	
apgrūtinājumus	un	adresāciju.	Tieša	
piekļūšana	no	Torņa	ielas	(zemes	vienība	
ar	kadastra	apzīmējumu	8080	005	0089)	
ir:
-	 nodrošināta	zemes	vienībai	Nr.	1,	 

8080	005	0198,	Torņa	iela	40,	un	zemes	
vienībai	Nr.	3,	8080	005	0200,	Torņu	
iela	38;

-	 organizējama	zemes	vienībai	Nr.	2,	
8080	005	0199,	Torņa	iela	40A,	pa	
projektēto ceļa servitūta teritoriju uz 
zemes	vienības	Nr.	1,	kas	dibināma	
atbilstoši	Civillikumā	noteiktajam	–	 
ar	līgumu.

Īstenot	zemes	ierīcības	projektu	četru	
gadu	laikā.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā	īpašuma	d/s	“Rīts”	Nr.	
369/380,	Medemciems,	Olaines	pag.,	
Olaines	nov.	(kadastra	numurs	8080	
002	1027),	zemes	vienībai	ar	kadastra	
apzīmējumu	8080	002	1027.	Noteikt	
nekustamā	īpašuma	lietošanas	mērķus,	
apgrūtinājumus	un	adresāciju.	Piekļuve	
plānotajai	zemes	vienībai	Nr.	1	(8080	
002	2459	(“Rīts”	Nr.	369))	un	zemes	
vienībai	Nr.	2	(8080	002	2460	(“Rīts”	Nr.	

380))	ir	nodrošināta	no	Olaines	novada	
pašvaldības	esošās,	DKS	“Rīts”	nomā	
nodotās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu	8080	002	2238.	Īstenot	
zemes ierīcības projektu četru gadu 
laikā.	

•	 Izbeigt	lauku	apvidus	zemes	nomas	
līgumu	Nr.	386	par	zemesgabala	ar	
kadastra	apzīmējumu	8080	009	0038	 
iznomāšanu	A.	H.	ar	2021.	gada	 
31.	martu.	Iznomāt	SIA	“Rickat”	
zemesgabalu	“Bērzu	birzes”	Olaines	
pagastā, Olaines novadā, ar kadastra 
apzīmējumu	8080	009	0038	1,464	ha	
platībā,	uz	tā	esošo	ēku	(būvju)	īpašuma	
ar	kadastra	Nr.	8080	509	0006,	kas	
sastāv	no	ražošanas	korpusa	ar	kadastra	
apzīmējumu	8080	009	0038	001,	kantora	
ēkas	ar	kadastra	apzīmējumu	8080	
009	0038	002,	sargu	mājas	ar	kadastra	
apzīmējumu	8080	009	0038	003	un	
noliktavas ar kadastra apzīmējumu 
8080	009	0038	004,	uzturēšanai	un	
apsaimniekošanai	uz	laiku	no	2021.	gada	
1.	aprīļa	līdz	2031.	gada	30.	martam.	
Noteikt zemesgabala nomas maksu 
gadā 1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās	vērtības.	

•	 Iznomāt	biedrībai	“Dzelmes”	
zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 
8080	021	0897	0,0900	ha	platībā,	
lietošanā	esošā	dziļurbuma	–	sūkņu	
stacijas	uzturēšanai	un	apsaimniekošanai	
uz	laiku	līdz	2030.	gada	31.	augustam.	
Noteikt zemesgabala nomas maksu 
gadā 1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās	vērtības	gadā.

•	 Pagarināt	2009.	gada	1.	aprīļa	
nedzīvojamo	telpu	Zemgales	ielā	31,	
Olainē,	nomas	līgumu	ar	SIA	“Netta”,	
izdarot	šādus	grozījumus	nomas	līgumā:
izteikt	līguma	2.1.	apakšpunktu	šādā	
redakcijā:

“2.1.		Nomas	līgums	ir	spēkā	no	 
2009.	gada	1.	aprīļa	un	ir	spēkā	līdz	
2031.	gada	31.	martam.”;
papildināt nomas līgumu ar  
2.3.	apakšpunktu	šādā	redakcijā:
“2.3.	Ja	Nomnieks	ir	ievērojis	Nomas	
līguma būtiskos noteikumus tā 
darbības laikā, mēnesi pirms Nomas 
līguma termiņa beigām Nomnieks ir 
tiesīgs	prasīt	līguma	pagarinājumu.	
Nomas	termiņš	var	tikt	pagarināts,	
pamatojoties uz Līdzēju rakstisku 
vienošanos.”.

•	 Pagarināt	2009.	gada	1.	februāra	
nedzīvojamo	telpu	Zemgales	ielā	31,	
Olainē,	nomas	līgumu	ar	SIA	“Optic	
Guru”,	izdarot	šādus	grozījumus	nomas	
līgumā:
izteikt	līguma	2.1.	apakšpunktu	šādā	
redakcijā:

“2.1.		Nomas	līgums	ir	spēkā	no	 
2009.	gada	1.	februāra	un	ir	spēkā	līdz	
2027.	gada	28.	februārim.”;
papildināt nomas līgumu ar  
2.3.	apakšpunktu	šādā	redakcijā:
“2.3.	Ja	Nomnieks	ir	ievērojis	Nomas	
līguma būtiskos noteikumus tā 
darbības laikā, mēnesi pirms Nomas 

  Turpinājums no 9. lpp. 

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi īsumā (marts)

Turpinājums 11. lpp.   
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līguma termiņa beigām Nomnieks ir 
tiesīgs	prasīt	līguma	pagarinājumu.	
Nomas	termiņš	var	tikt	pagarināts,	
pamatojoties uz Līdzēju rakstisku 
vienošanos.”.

•	 Ierakstīt	Rīgas	rajona	tiesas	Olaines	
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
uz	Olaines	novada	pašvaldības	vārda	
dzīvokļa	īpašumu:
-	 Stacijas	ielā	22-11,	Olainē,	 

Olaines	novadā;
-	 Parka	ielā	6-66,	Olainē,	 

Olaines	novadā.
Uzdot	Īpašuma	un	juridiskās	nodaļas	
vadītājai	nodrošināt	lēmuma	 
1.	punktā	noteiktā	dzīvokļa	kadastrālās	
uzmērīšanas	dokumentu	sagatavošanu,	
reģistrāciju	Nekustamā	īpašuma	valsts	
kadastra informācijas sistēmā un 
dzīvokļa	īpašuma	tiesību	ierakstīšanu	
Rīgas	rajona	tiesas	Olaines	pilsētas	
zemesgrāmatas	nodalījumā.	

•	 Uzdot	pašvaldības	izpilddirektoram	
organizēt	cenu	aptauju,	nodrošināt	
dzīvojamajām	telpām	(dzīvoklim)	
Stacijas	ielā	22-11,	Olainē,	nepieciešamos	
remontdarbus	un	iesniegt	rēķinu	Finanšu	
un grāmatvedības nodaļā apmaksai no 
pašvaldības	pamatbudžeta	izdevumu	
sadaļas	06.100	“Mājokļu	attīstība”,	EKK	
2241	“Ēku,	būvju	un	telpu	remonts”.

•	 Grozīt	dzīvokļa	Zemgales	ielā	15-Y,	
Olainē,	2003.	gada	13.	marta	dzīvojamo	
telpu īres līgumu sakarā ar īrnieka nāvi, 
noslēdzot	dzīvokļa	Zemgales	ielā	15-Y,	
Olainē, dzīvojamo telpu īres līgumu ar 
N.	J.	(iepriekšējā	īrnieka	vietā),	nemainot	
2003.	gada	13.	marta	dzīvojamo	telpu	
īres	līguma	noteikumus.

•	 Izslēgt	E.	Š.	no	Olaines	novada	
pašvaldības	dzīvokļu	jautājumu	
risināšanā	sniedzamās	palīdzības	pirmās	
kārtas	reģistra.

•	 Reģistrēt	D.	Š.	Olaines	novada	
pašvaldības	dzīvokļu	jautājumu	
risināšanā	sniedzamās	palīdzības	pirmās	
kārtas	reģistrā.	

•	 Piešķirt	Ģ.	S.	vietu	sociālajā	istabā	
Zemgales	ielā	31-X,	Olainē.	Uzdot	SIA	
“Zemgales	29”	noslēgt	sociālās	istabas	
īres	līgumu	Zemgales	ielā	31-X,	Olainē,	ar	
Ģ.	S.	uz	sešiem	mēnešiem.	Uzdot	Olaines	
novada	p/a	“Olaines	Sociālais	dienests”	
apmaksāt	sešus	mēnešus	100%	apmērā	
īres	maksu	un	100%	par	siltumu	Ģ.	S.	
par	sociālās	istabas	Zemgales	ielā	31-X,	
Olainē,	lietošanu.

•	 Uzņemt	R.	B.	ilgstošas	sociālās	
aprūpes	un	sociālās	rehabilitācijas	
pakalpojuma	saņemšanai	Olaines	
novada	p/a	“Olaines	Sociālais	dienests”	
Sociālās aprūpes centrā uz pastāvīgu 
laiku.	

  Turpinājums no 10. lpp. 

Olaines novada pašvaldības rīkotas

izsoles
Olaines	novada	pašvaldība	lemj	
atsavināt	zemesgabalus:

1.	 dārzkopības	sabiedrībā	“Atlantika”	Nr.	18,	Jāņupe,	Olaines	pagasts,	
Olaines	novads,	kadastra	apzīmējums	80800200856,	0,0718	ha	platībā;

2.	 dārzkopības	sabiedrībā	“Lejas”	Nr.	601,	Jāņupe,	Olaines	pagasts,	
Olaines	novads	(adrese	Aroniju	iela	2,	Jāņupe,	Olaines	pagasts,	Olaines	
novads),	kadastra	apzīmējums	80800220313,	0,0599	ha	platībā;

3.	 dārzkopības	sabiedrībā	“Ezītis”	Nr.	215,	Ezītis,	Olaines	pagasts,	
Olaines	novads,	kadastra	apzīmējums	80800120337,	0,0241	ha	platībā;

4.	 dārzkopības	sabiedrībā	“Ezītis”	Nr.	216,	Ezītis,	Olaines	pagasts,	
Olaines	novads,	kadastra	apzīmējums	80800120338,	0,0272	ha	platībā;

5.	 dārzkopības	sabiedrībā	“Vaivadi”	Nr.	187,	Vaivadi,	Olaines	pagasts,	
Olaines	novads,	kadastra	apzīmējums	80800160570,	0,0804	ha	platībā;

6.	 “Ceplīši”, Olaines pagasts, Olaines novads, zemes vienības kadastra 
apzīmējums	80800140029,	4,12	ha	platībā.

Izsoles	noteikumi	būs	skatāmi	pēc	28.	aprīļa	Olaines	novada	
pašvaldības	tīmekļvietnē,	“Facebook”	un	elektronisko	izsoļu	vietnē	
izsoles.ta.gov.lv.

Noderīga informācija

No	2021.	gada	5.	jūlija	līdz	27.	augustam	45	skolēniem	būs	iespēja	iesaistīties	
nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā un strādāt kādā no Olaines 
novada	pašvaldības	iestādēm	vai	biedrībām,	kas	reģistrētas	Olaines	novada	
nevalstisko	organizāciju	apvienībā.	Katrs	skolēns	strādās	divas	nedēļas	
četras	stundas	dienā,	saņemot	stundas	tarifa	likmi	3,20	eiro	apmērā	pirms	
nodokļu	nomaksas.	

Kas var piedalīties?
Skolēni	–	jaunieši	vecumā	no	15	līdz	17	gadiem,	kuri	mācās	vispārizglītojošās	
vai profesionālās izglītības iestādēs Olaines novadā un kuru dzīvesvieta 
(vai	vismaz	viena	no	vecāku	vai	aizbildņu	dzīvesvietām)	deklarēta	Olaines	
novada	teritorijā.

Kā var pieteikties?
Skolēnam jāiesniedz:
•	 aizpildīts	iesniegums,	sūtot	to	uz	e-pasta	adresi	renate.buraka@olaine.lv	

no	5.	līdz	14.	maijam	darba	laikā	(no	plkst.	8.00	līdz	17.00);
•	 ārsta	izziņa	darba	līguma	slēgšanas	brīdī.

Sīkāka	informācija	tīmekļa	vietnes	www.olainesjauniesiem.lv	sadaļā	
“Nodarbinātības	pasākumi	vasarā”.

Arī	mazām	tautām	ir	lielas	uzvaras.

Pieminot	atmodas	laiku,	Baltijas	ceļu	un	barikādes,	
kā	arī	4.	maiju,	kas	noveda	pie	Latvijas	valstiskuma	atdzimšanas,	
Olaines	novadā	ir	dibināta	biedrība

“Vanadziņš 1991”
Biedrības	mērķi:
1.	apvienot	1991.	gada	barikāžu	dalībniekus	un	viņu	atbalstītājus;
2.	glabāt	1991.	gada	barikāžu	dalībnieku	atmiņas	un	pieredzi	par	

sabiedrības	vērtībām,	ideāliem	un	mērķiem	atjaunot	Latvijas	Republikas	
neatkarību;

3.	izglītot	sabiedrību,	īpašu	uzmanību	pievēršot	vispārējās	un	speciālās	
izglītības	iestāžu	audzēkņiem	un	pedagogiem,	par	1991.	gada	
notikumiem	un	to	nozīmi	mūsdienu	Latvijas	veidošanā	un	pastāvēšanā;

4.	sniegt	atbalstu	1991.	gada	barikāžu	dalībniekiem.

Biedrība	aicina	pievienoties	barikāžu	dalībniekus	
un viņu domubiedrus!
Informācija	pa	tālruni	29233948,	29536541.
Latvija bija, ir un būs!

No 5. līdz 14. maijam skolēni 
varēs iesniegt dokumentus 

skolēnu vasaras darbam
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Sirsnīgi	sveicam	aprīlī	
dzimušos novada jubilārus! 

2021.	gada	martā	laulību	
noslēguši	6	pāri,	dimanta	
kāzu	jubileju	atzīmēja	
1	pāris,	tāpat	zelta	kāzu	
jubileju	atzīmēja	1	pāris.

2021.	gada	martā	piedzimuši	
11	puisīši	un	8	meitenītes.

Tavas	rokas	vēju	glāsta,
Tavas	rokas	sauli	nes,
Nav par tavām rokām labām
Siltākas uz pasaules.
 
Sveicam	Mātes	dienā!

Informācija sagatavota saskaņā 
ar	Pilsonības	un	migrācijas	lietu	
pārvaldes	Rīgas	1.	nodaļas	2021.	gada	
20.	aprīlī	sniegtajiem	datiem.

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

2021.	gada	martā	mūžībā	
aizgājuši	(uzvārds,	vārds,	
dzimšanas	datums)

Vesņiča	Olga	–	01.03.1976.
Tjuškins	Anatolijs	–	01.08.1936.
Juškevičs	Juļjans	–	01.12.1948.
Hodasevičs	Viktors	–	02.03.1958.
Beļkovičs	Josifs	–	03.03.1936.
Popkovs	Vladimirs	–	03.12.1947.
Mihailovs	Sergejs	–	05.10.1961.
Maņihina	Jevgeņija	–	09.10.1931.
Izmailovs	Vladimirs	–	12.05.1947.
Kļimova	Aļdona	–	13.08.1937.
Postnovs	Nikolajs	–	13.10.1960.
Dudņikova	Aldona	–	14.06.1959.
Mineiķis	Andris	–	14.08.1946.
Putrov Ivan –	15.01.1958.
Ščebļakova	Marija	–	17.08.1957.
Galigins	Viktors	–	18.01.1977.
Žabina	Marija	–	20.04.1935.
Nedostup Volodymyr –	21.03.1941.
Doktorenko	Alevtina	–	21.07.1938.
Jankovičs	Zigmunds	–	21.12.1961.
Baranovska	Susanna	–	23.10.2007.
Bogačovs	Jurijs	–	24.11.1969.
Šrams	Andrejs	–	26.02.1969.
Družiņina	Aleksandra	–	26.10.1930.
Dreļevska	Anastasija	–	26.11.1926.
Fedosejeva	Marija	–	28.02.1925.
Akaševs	Mihails	–	31.03.1940.
Tarvids	Jānis	–	31.10.1960.
Izsakām	līdzjūtību	
piederīgajiem.

Aktualitātes, notikumi

Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas diena

Šogad	4.	maijā	atzīmēsim	 
31.	gadskārtu	kopš	 

1990.	gada	4.	maijā	izšķīrās	
Latvijas	liktenis.	Šis	datums	
pielīdzināms valsts otrajai 
dzimšanas	dienai,	jo	pirmo	
reizi pēc padomju okupācijas 
sākuma demokrātiskā 
veidā ievēlētais Latvijas 
parlaments lēma par mūsu 
valsts neatkarības deklarācijas 
pieņemšanu.	Piedāvājam	
nelielu atskatu uz tā laika 
notikumiem.

1990.	gada	18.	martā	notika	
Augstākās	Padomes	vēlēšanas.	
Šajās	vēlēšanās	pirmo	reizi	
Padomju	Savienībā	tika	
pieļauta vairāku politisko spēku 
piedalīšanās.	Spēcīgākais	
Latvijas neatkarības idejas 
atbalstošais	politiskais	spēks	
bija	1988.	gadā	dibinātā	Latvijas	
Tautas	fronte.	Augstākās	
Padomes	vēlēšanās	131	no	
kopumā	201	mandātiem	ieguva	
Latvijas Tautas frontes deputāti, 
kas bija svarīgs panākums ceļā 
uz neatkarības deklarācijas 
izveidi	un	apstiprināšanu.

Pēc	vēlēšanām	tika	uzsākta	
sarežģītā dokumenta – 
neatkarības deklarācijas 
vadlīniju	–	izveide.	Šo	
uzdevumu veica Latvijas Tautas 
frontes	frakcija	(Romāns	Apsītis,	
Valdis	Birkavs,	Vilnis	Eglājs,	
Aivars	Endziņš,	Tālavs	Jundzis,	
Andrejs	Krastiņš,	Egils	Levits	un	
Rolands	Rikards).	1990.	gada	
24.	martā	tika	uzsākts	darbs	

pie neatkarības deklarācijas 
pirmajiem projektiem – 
“minimālā”	(ierobežotas	
neatkarības	pieprasīšana)	
un	“maksimālā”	(pilnīgas	
neatkarības	pasludināšana)	
varianta.		Deklarācija	 
“Par	Latvijas	Republikas	
neatkarības	atjaunošanu”	
pasludināja	1940.	gada	 
17.	jūnija	Padomju	Savienības	
militāro iebrukumu Latvijas 
teritorijā par starptautisku 

noziegumu un atjaunoja 
Latvijas	Republikas	suverenitāti.	
Aprīlī un maijā darbs turpinājās 
tikai	pie	“maksimālā”	varianta	
pilnveidošanas.	Šajā	laikā	
neatkarības deklarācijas izveidei 
pretojās	Interfrontes	pārstāvji.	
Dienu	pirms	svarīgā	dokumenta	
pieņemšanas	tika	sasaukta	
Augstākās	Padomes	pirmā	
sesija, kuras laikā tika ievēlēts 
padomes	priekšsēdētājs	–	
Anatolijs	Gorbunovs.

4.	maija	rītā	pie	Augstākās	
Padomes	ēkas	pulcējās	cilvēki,	
lai paustu atbalstu deputātiem, 
kas veica atbildīgu balsojumu 
par	Latvijas	neatkarību.	
Pašu	ēku	apsargāja	milicijas	
darbinieki un Latvijas Tautas 
frontes	brīvprātīgie,	lai	šo	
svarīgo balsojumu nepārtrauktu 
provokācijas un cita veida 
nekārtības, kuras varēja izraisīt 
Interfrontes	biedri.	Balsojums	
sākās pēcpusdienā, un par 
deklarācijas	pieņemšanu	
nobalsoja	2/3	deputātu	jeb	
132	no	198	deputātiem.	
Balsojuma	laikā	pie	Augstākās	
Padomes	ēkas	bija	sapulcējies	
milzīgs skaits cilvēku, kuri 
ar radiouztvērējiem rokās 
uzmanīgi sekoja līdzi balsu 
skaitīšanai.	Augstākās	
Padomes	frakcijas	“Līdztiesība”	
(Interfronte)	deputāti	balsoja	
ar kāju palīdzību, tādā veidā 
norādot savu attieksmi 
pret	neatkarības	ideju.	Pēc	
balsojuma	“Līdztiesības”	biedri	
demonstratīvi atstāja sēžu 
zāli.	No	Augstākās	Padomes	
ēkas	iznākušos	Latvijas	Tautas	
frontes frakcijas deputātus pēc 
balsojuma cilvēki sagaidīja 
ar ziediem rokās un asarām 
acīs, kā arī sirsnīgi pateicās par 
balsojumu.	

Šogad nevarēsim svinēt kopā, 
bet aicinām ikvienu Olaines 
novada	iedzīvotāju	šo	dienu	
atzīmēt, klājot svētku galdu, 
tā svinot Latvijas neatkarības 
deklarācijas	pieņemšanu!	

Šī gada 11. maijā plkst. 17.00	tiešsaistes	platformā	“Zoom”	Pieaugušo	izglītības	centrs	
aicina	uz	sarunu	olainiešiem	ar	eiroparlamentārieti Ivaru Ijabu	(“Attīstībai/Par!”).	
Lūdzam	interesentus	pieteikties	un	nosūtīt	savus	jautājumus	Ijaba	kungam	līdz	šī	gada	
6. maijam uz	e-pasta	adresi	pic@olaine.lv,	lai	iesaistītos	sarunā	un	saņemtu	atbildes	uz	
sev	interesējošiem	jautājumiem.

Vēsturiskie	foto:	
Latvijas	Nacionālais	arhīvs


