
Jau vēstīts, ka jūnijā noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana 
līdzdalības budžeta projektu konkursam. Kopumā tika iesniegtas 

17 ieceres. Pieteikumus varēja iesniegt biedrības vai nodibinājumi, 
kā arī fiziskas personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu. 
Konkursa nolikums paredz, ka viena projekta īstenošanai piešķirto 
finanšu apmērs ir ne vairāk kā 25 tūkstoši eiro.
Konkursa mērķis ir veicināt kvalitatīvas dzīves vides un teritorijas 
attīstību, Olaines novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību novada 
attīstībā un finanšu līdzekļu izlietošanā, vienlaikus pašvaldībai 
iegūstot vērtīgu informāciju par vietējai kopienai nepieciešamajiem 
publiskās ārtelpas uzlabojumiem.
Pēc tam, kad kompetentās pašvaldības institūcijas izvērtēja 
projektu pieteikumus, desmit no tiem tika noraidīti. Sešas no 
noraidītajām projektu iecerēm pārsniedza konkursa nolikumā 
paredzēto finansējumu. Divi projekti tika noraidīti, jo to īstenošana 
tika piedāvāta uz konkursa nolikuma prasībām neatbilstoša 
zemesgabala – tas nepiederēja pašvaldībai. Savukārt viens no 
projektiem tika noraidīts, jo, kā uzskatīja konkursa komisija, tas 
faktiski bija mākslīgi vairākos projektos sadalīts viens lielāka 
apjoma projekts. Vēl viena projekta ideja tika noraidīta, jo tā 
jau bija pieteikta citam pašvaldības atbalstam – pašvaldības 
līdzfinansējumam zemes labiekārtošanai.
Rezultātā konkursa komisija nolēma, ka iedzīvotāju balsojumam 
tiks nodotas septiņu projektu idejas. Par projektiem varēs 
balsot no 23. augusta līdz 23. septembrim (ieskaitot) Olaines 
novada pašvaldības mobilajā lietotnē “Olaines novads”. Mobilo 
lietotni “Olaines novads” bez maksas var lejupielādēt “App Store” 
(“iOS” ierīcēm) un “Google Play” (“Android” ierīcēm). Balsojumā 
var piedalīties ikviens Olaines novadā deklarētais iedzīvotājs, 
kurš sasniedzis 16 gadu vecumu. Lai nobalsotu, jāautorizējas 
ar internetbanku. Balsošanas laikā var atbalstīt tikai viena 
projekta ideju, tāpēc pirms balsošanas aicinām iepazīties ar visiem 
pieteiktajiem projektiem.
Sīkāka informācija par balsošanai izvirzītajiem projektiem ir 
pieejama tālāk, kā arī pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv, 
“Facebook” kontā un mobilajā lietotnē 
“Olaines novads”.
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“Rail Baltica” ieviesēji pārrunā ar 
Olaines novada pašvaldību  

“Rail Baltica” projekta aktualitātes

Līdzdalības budžeta projektu 
konkursā iedzīvotāju 

balsojumam nodos septiņu 
projektu idejas

Turpinot apmeklēt 
pašvaldības, kuras skar  

“Rail Baltica” projekta ieviešana,  
10. augustā Satiksmes 
ministrijas pārstāvji kopā ar 
globālā projekta koordinatoru 
un kopuzņēmumu AS “RB 
Rail” un SIA “Eiropas dzelzceļa 
līnijas” apmeklēja Olaines 
novada pašvaldību un tikās ar 
domes vadību un pašvaldības 
atbildīgajiem speciālistiem.

Olaines novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs 
Andris Bergs tikšanās laikā 
atzīmēja: “Olaines novada 
pašvaldība izprot “Rail Baltica” 

projekta valstisko nozīmi un 
līdz ar to neiebilst tam, ka 
projekts skar Olaines novada 
teritoriju paredzētajā trases 
vietā, vienlaikus uzskata par 
pašvaldības galveno uzdevumu 
iegūt no projekta pēc iespējas 
lielāku pievienoto vērtību 
novada teritorijas attīstībai. 
Pašvaldība to redz kā 
industriālās zonas 300 ha  
platībā izveidošanu ar 
pieslēgumu pie “Rail Baltica” 
trases, kas ļaus attīstīt 
Olaines novadā vērienīgus 
industriālos projektus, kā arī 

reģionālās stacijas izveides 
rezultātā Olaines novads 
kļūs par Zemgales reģiona 
nozīmīgu mobilitātes punktu. 
Tajā pašā laikā, apzinoties, ka 
trase skar ne tikai pašvaldības 
nekustamos īpašumus, bet arī 
privāto zemju īpašnieku (fizisku 
un juridisku personu) īpašumus, 
aizstāvot viņu intereses, 
pašvaldība pievērš projekta 
ieviesēju uzmanību tam, lai pie 
īpašumu atsavināšanas būtu 
taisnīga atlīdzība, lai nekustamo 
īpašumu īpašniekiem tiktu 
kompensētas projekta 
realizācijas dēļ radušās faktiskās 
izmaksas.”

Tikšanās laikā tika pārrunāta 
“Rail Baltica” projektēšanas 
gaita posmā no starptautiskās 
lidostas “Rīga” līdz Misai. 
Projektēšanas darbi uzsākti 
jau 2019. gadā un pašlaik ieiet 
noslēguma stadijā. Tas ļauj 
uzsākt zemju atsavināšanu 
“Rail Baltica” pamata trases 
skartajās teritorijās. Kaut arī 
projekta ieviesēji paredzējuši 
zemju atsavināšanas procesu 
“Rail Baltica” pamata trases 
skartajiem nekustamajiem 
īpašumiem Olaines novadā 
(kopumā šobrīd 35 nekustamie 

īpašumi, no tiem pieci – 
apbūvētas zemes vienības) 
uzsākt 2021. gada oktobrī, 
pašvaldība, aizstāvot 
iedzīvotāju intereses, aicināja 
“Rail Baltica” pārstāvjus jau 
tagad sazināties ar nekustamo 
īpašumu īpašniekiem (īpaši 
izceļot īpašumus ar apbūvi) 
situācijas izskaidrošanai 
un viņiem nepieciešamās 
informācijas sniegšanai. 
(Informācija par īpašumu 
atsavināšanu interesentiem 
ir pieejama – www.edzl.lv/
atsavinasana/taisniga-atlidziba 
un www.edzl.lv/atsavinasana/
konsultativais-centrs.) 

Atgādinām, ka “Rail Baltica” 
trase Olaines novada teritorijā 
pamatā ir paredzēta gar 
autoceļu A5; trases garums 
ir apmēram 11 km. Tikšanās 
laikā ir precizēts pamata 
trases novietojums Sila kapu 
zonā. “Rail Baltica” ieviesēji 
apstiprināja, ka trase neskars 
pašu kapu teritoriju, bet ies pāri 
ūdenstilpnei blakus kapiem. 
Izmaiņas, kuras sagaidāmas 
Sila kapu sakarā, ir saistītas ar 
nokļūšanu uz kapiem. 

Turpinājums 2. lpp.   Turpinājums 2. lpp.   

Sveicam skolēnus un 
pedagogus ar jauno 

mācību gadu!

Reģionālo staciju dizaina vizualizācija
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Aktuālie projekti

Projekta īstenotāji nodrošinās piekļuvi 
kapiem, izbūvējot jaunu pievedceļu no 
vecās Jelgavas šosejas puses. 

“Olaines novada teritorijā sadarbībā ar 
pašvaldību tika izstrādāti risinājumi, lai 
saskaņā ar nākotnes novada teritorijas 
lokālplānojumu nodrošinātu labāku 
jaunā ātrgaitas dzelzceļa sasaisti ar jau 
esošo infrastruktūru. Novada teritorijā 
arī plānots maksimāli saglabāt esošos 
ceļu šķērsojumus, tiks izbūvēta dzīvnieku 
pāreja, kā arī izstrādāti vairāki dzelzceļa 
šķērsojumi pāri esošajiem autoceļiem,” 
piebilda Ēriks Diļevs, “Rail Baltica” 
kopuzņēmuma AS “RB Rail” tehniskais 
direktors Latvijā.

Līdz ar “Rail Baltica” izbūvi Olaines 
novada pašvaldība plāno attīstīt 
jaunu industriālo zonu Birznieku 
masīvā. Olaines novadā ir apstiprināts 
lokālplānojums Eiropas standarta 
platuma publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” 
būvniecībai, kurā iekļauta ne tikai 
teritorija, kas nepieciešama trases 
izbūvei, bet arī piegulošā teritorija 
“Birznieku masīvs”. Te varētu izbūvēt 
ražošanas un loģistikas uzņēmumus, kas 
varētu attīstīties, tieši pateicoties jaunās 
dzelzceļa līnijas tuvumam. Līdz ar to 
tika aktualizēts un pārrunāts jautājums 
par iespējamā pieslēguma izbūvi, kurš 
savienotu “Rail Baltica” pamata trasi un 
lokālplānojumā ietverto teritoriju. 

Olaines novada teritorijā ir paredzēts 
arī mobilitātes punkts ar “Rail 
Baltica” reģionālo pieturu (A5 
un A8 mezgla tuvumā). Mobilitātes 
punkta izveide cieši saistīta ar valdības 
redzējumu – dzelzceļš kā mugurkauls 
satiksmes sistēmā –, līdz ar to 
paredzēts, ka šajā punktā satiksies 
dažādi transporta veidi: vilciens, 
autobusi, privātās automašīnas un 
elektrotransports. Plānots, ka, dodoties 
no Olaines novada uz Rīgu, Jelgavu 
vai kaut kur citur, šajā punktā varēs 
novietot ne tikai automašīnas, bet arī 
skrejriteņus, velosipēdus un visus citus 
mikromobilitātes rīkus. 

Papildu informācija

“Rail Baltica” ir ilgtspējīgs dzelzceļa 
transporta infrastruktūras projekts, 
kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis 
Eiropas dzelzceļa tīklā. Projektā piedalās 
piecas Eiropas Savienības valstis – Polija, 
Lietuva, Latvija un Igaunija, netieši 
arī Somija, pagarinot maršrutu ar 
savienojumu Tallina–Helsinki.

Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu 
Eiropas standarta sliežu platuma  
(1435 milimetru) dzelzceļa līniju ar 
kopējo trases garumu 870 km. Latvijas 
pamata trase – 265 km. “Rail Baltica” 
nodrošinās ātrgaitas starptautisko 
pasažieru pārvadājumus ar maksimālo 
kustības ātrumu 249 km/h, kravu 
pārvadājumus ar ātrumu 120 km/h, kā arī 
reģionālos pasažieru pārvadājumus ar 
ātrumu 200 km/h.

Šobrīd uz “Rail Baltica” pamata līnijas 
Latvijā plānotas 16 reģionālās pieturas 
Salacgrīvā, Tūjā, Skultē, Vangažos, 
Sauriešos, pie Slāvu tilta, Torņakalnā, 
Zasulaukā, Imantā, Jaunmārupē, Olaines 
novadā, Ķekavā, Salaspilī, Baldonē, 
Iecavā un Bauskā un viena jauna  
1520 mm stacija Rīgā, Āgenskalnā, 
pie P. Stradiņa slimnīcas. Reģionālo 
staciju plānošana un projektēšana 
tiks veikta līdz 2023. gadam un tiks 
finansēta “Rail Baltica” projekta ietvaros. 
Līdztekus pamata trases projektēšanas 
darbiem šovasar uzsākta “Rail Baltica” 
ātrgaitas dzelzceļa un avio savienojuma 
būvniecība Baltijā. 

Pamata trases projektēšanas darbus 
Satiksmes ministrijas uzdevumā īsteno 
AS “RB Rail”. Savukārt SIA “Eiropas 
dzelzceļa līnijas” pārziņā ir multimodālā 
transporta mezgla būvniecība 
starptautiskajā lidostā “Rīga”. 

Vairāk informācijas par “Rail Baltica” 
projektu – www.railbaltica.org/lv un 
www.edzl.lv. 

  Turpinājums no 1. lpp.   Turpinājums no 1. lpp. 

“Rail Baltica”

Jelgava

Rīga

Pludmale DKS “Ezītis”
Projekta mērķis ir labiekārtot pludmali Misas upes 
krastā, ierīkojot ielu vingrošanas laukumu, soliņus, 
atkritumu urnas un ģērbtuves, tādējādi uzlabojot 
un sakārtojot tās infrastruktūru atbilstoši 
mūsdienu prasībām.

25 000 eiro

DKS “Ezītis”,  
Olaines novads

Aleksands Čmiļs

Pastaigu parks DKS “Ieviņa-99”
Projekta mērķis ir bērzu birzē ierīkot vairākus 
soliņus, velosipēdu novietni, kā arī izbūvēt 
asfaltētus celiņus, kas būtu piemēroti drošām 
pastaigām arī ģimenēm ar bērnu ratiem, 
veidojot šo vietu pēc Olaines pilsētas Mežaparka 
parauga. Iespēju robežās tiktu veikti arī citi parka 
labiekārtošanas pasākumi. Parks veicinātu vienu 
no veselīga dzīvesveida pamatprincipiem –  
pastaigas svaigā gaisā. Tiktu veicināta 
socializēšanās vietējiem iedzīvotājiem. 

25 000 eiro

DKS “Ieviņa-99”, 
Medemciems, centrālā 
krustojuma bērzu birze

DKS “Ieviņa-99”

Sakuru iela
Projekta mērķis ir Olaines pilsētā iestādīt sakuras, 
izbūvēt gājēju taciņas, kā arī uzstādīt vairākus 
soliņus un virziena rādītāju ar norādēm par 
attālumiem līdz Olaines novada sadraudzības 
pilsētām. Sakuru augšanai vispiemērotākās 
ir saulainas vietas, tāpēc izvēlēta viena no 
centrālajām Olaines pilsētas ielām –  
Zeiferta iela, sākot ar apli dzelzceļa stacijas 
tuvumā. Sakuras tiks rūpīgi koptas, lai ik pavasari 
tās ar savu krāšņumu priecētu gan Olaines pilsētas 
iedzīvotājus, gan pilsētas viesus.

25 000 eiro

Zeiferta iela, Olaine

Kirils Surorovs

Vides labiekārtošana KS “Rīts”
Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos 
vides labiekārtošanā un aktivitātēs svaigā gaisā, 
uzstādot KS “Rīts” teritorijā elektriskās gaismas 
dekorācijas apgaismes stabiem, betona puķu 
podus, svētku rotājumus Ziemassvētku eglītei, 
LED virteni apkārt bērnu rotaļu laukumam, kā 
arī papildu trenažierus jau esošajā bērnu rotaļu 
laukumā.

24 841,14 eiro   

KS “Rīts”

Sanita Musina

Jaunolaines fitnesa laukums

Projekta mērķis ir izveidot modernu, 
daudzfunkcionālu āra fitnesa laukumu, kas 
būtu piemērots dažāda vecuma un fiziskās 
sagatavotības iedzīvotājiem, tādējādi veicinot 
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu ciemā.

24 998,32 eiro

Jaunolaines stadions, 
Meža iela 2
Biedrība “Jaunolaines 
attīstībai”

Dzeramā ūdens brīvkrānu uzstādīšana

Projekta mērķis ir ūdens brīvkrānu uzstādīšana 
Olaines pilsētā, lai nodrošinātu brīvu dzeramā 
ūdens pieejamību gan pilsētas iedzīvotājiem, 
gan tās viesiem. Tas būtu nozīmīgs ieguldījums 
pilsētas infrastruktūras attīstībā, vienlaicīgi 
veicinot videi un cilvēkiem draudzīgu un 
ilgtspējīgu attīstību Olaines pilsētā un novadā.

18 000,00 eiro

Krustojums Dalbes iela –  
ceļš uz notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām 
Mežaparkā (netālu no 
āra trenažieriem), Olainē
Natālija Petunova,  
Dainis Voitenko

Bērnu rotaļu laukums Grēnēs
Projekta mērķis ir labiekārtot Grēnēs jau esošo 
bērnu rotaļu un sporta laukumu. Ņemot vērā 
esošo atrašanās vietu, projekta ietvaros plānots 
noasfaltēt grants ceļa posmu gar laukumu un 
iestādīt tūju dzīvžogu un egli, kā arī uzstādīt 
pieaugušo āra trenažierus. Šis laukums būtu 
pieejams gan Grēņu iedzīvotājiem, gan ciemata 
viesiem, tā būtu brīvā laika saturīgas pavadīšanas 
iespēja, kas uzlabotu gan fizisko, gan mentālo 
veselību.

25 000 eiro

Īrisu iela 2, Grēnes, 
Olaines novads

Ingrīda Igaune

Līdzdalības budžeta  
balsošanai izvirzītie projekti

Olaines novads

aktīvs

Balso mobilajā lietotnē "Olaines novads"
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Attīstība novadā, jaunumi

Īsumā par aktualitātēm novadā
•	 Infrastruktūra,	ceļi
- Veikta dubultā virsmas apstrāde 

pašvaldības ceļam Rīgas apvedceļš–
Virši 800 m garumā.

- Jaunolainē izbūvēta droša gājēju 
pāreja šķērsojumā ar dzelzceļa posma 
Rīga–Jelgava sliežu ceļiem (vecais 
Jelgavas ceļš (V13) pie naftas bāzes). 
Izbūvēts apgaismojums, gājēju ceļš un 
uzstādītas brīdinājuma aizsargbarjeras. 

- Turpat, Jaunolainē, arī VSIA “Latvijas 
Valsts ceļi” remontē autoceļa V13 
(Tīraine–Jaunolaine) posmu (7,407.–
10,983. km) un uzsākti remontdarbi 
autoceļa V7 (Baloži–Plakanciems–
Iecava) posmam (1,0.–19,463. km).

- Tiek labiekārtots daudzdzīvokļu māju 
iekšpagalms Strazdu ielā, Olainē, un 
plānots šogad uzsākt un pabeigt 
darbus Zemgales ielas 27 nama 
pagalmā un Jaunolainē starp Meža 
ielas 7 un 9 namu. 

- Ieklāts jauns asfalta segums brauktuvei 
pieturvietā pie Olaines 1. vidusskolas.

- VSIA “Latvijas Valsts ceļi” uz Rīgas 
apvedceļa (A5 (Salaspils–Babīte)) 
posmā no Ķekavas apļa līdz Jelgavas 
šosejai (6,91.–21,28. km) sākusi seguma 
atjaunošanu. Būvdarbu zonā paredzēts 
ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, 
satiksmi vakara un nakts stundās 
(plkst. 19.00–7.00) regulēs ar luksoforu 
vai to veiks satiksmes regulētāji. 
Darbus plānots pabeigt šāgada 
oktobrī.

- Līdumu karjerā atpūtniekiem un 
makšķerniekiem uzstādītas jaunas 
laipas.

•	 Apgaismojums
- Izbūvēts apgaismojums gājēju un 

velosipēdu celiņam Mežaparkā  
Olainē (turpinājums – 2. kārta)  
līdz Dalbes ielai.

- Uzstādīti papildu gaismekļi un 
veikta esošā balsta demontāža 
stāvlaukumam pie Kūdras ielas 5, 
Olainē.

- Ar pašvaldības līdzfinansējumu ierīkots 
ielu apgaismojums DKS “VEF Baloži” 
2. sektora teritorijā, Medemciemā, 
Olaines novadā.

- Uzsākti būvdarbi apgaismojuma 
ierīkošanai gājēju celiņam uz Mežezeru 
Jaunolainē.

•	 Izglītības	iestādes
- Pirmsskolas izglītības iestādē (PII) 

“Ābelīte” uzstādīts pacēlājs cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem un tiek 
remontēta āra nojume.

- PII “Zīle” veikts grupiņas remonts un 
iebūvēta virtuves iekārta, kā arī tiek 
veikts kapitālais remonts vienā no 
sanitārajiem mezgliem. Uzstādītas 
ugunsdrošās kāpnes un lūka uz 
bēniņiem. 

- 2. vidusskolas teritorijā tiek veikts āra 
kāpņu remonts.

- PII “Dzērvenīte” veikts grupiņas 
remonts, un tā aprīkota ar jaunām 
mēbelēm.

- Turpinās energoefektivitātes 

paaugstināšanas darbi un PII telpu 
atjaunošanas darbi Veselības ielā 7, 
Olainē.

- Rīgas Tehniskās universitātes Olaines 
Tehnoloģiju koledžas 3. un 4. stāvā tiek 
veikts kapitālais remonts.

•	 Pabalstu	krīzes	situācijā	saistībā	 
ar Covid-19 piešķir līdz 2021. gada  
31. decembrim.
2021. gada 4. augustā Saeimas 
ārkārtas sēdē tika pieņemts likums 
“Grozījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā”, ar kuru tika 
pagarināts pabalsta krīzes situācijā 
saistībā ar Covid-19 izplatību piešķiršanas 
periods no 2021. gada 1. jūlija līdz  
2021. gada 31. decembrim.
Līdz ar to Olaines novada pašvaldības 
aģentūra “Olaines Sociālais dienests” 
saskaņā ar 2021. gada 24. februāra 

Olaines novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr. SN3/2021 “Par pabalstu 
krīzes situācijā Olaines novadā” izvērtēs 
mājsaimniecību iesniegumus un 
pieņems lēmumus par pabalsta krīzes 
situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību 
piešķiršanu vai nepiešķiršanu par 
periodu līdz 2021. gada 31. decembrim.

•	 Olaines	velotrase	iekļūst	skates	
“Gada labākā būve Latvijā 2020” 
finālā!
Jūlija nogalē Olainē viesojās skates 
“Gada labākā būve Latvijā 2020” 
žūrijas komisija. Skates organizētāji ir 
Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas 
Būvinženieru savienība sadarbībā ar 
Būvniecības valsts kontroles biroju, 
“Valsts nekustamajiem īpašumiem”, 
Latvijas Pašvaldību savienību, 
Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas 

Lauksaimniecības universitāti, “RISEBA 
FAD” un 15 būvniecības nozares 
sabiedriskajām organizācijām.
Šogad skatei no Olaines novada tika 
izvirzītas:
- 1. pasaules kara vēstures izziņas 

maršruta 2. kārta Jelgavas ielā 5, 
Olainē;

- Olaines velotrase.

Pēc objektu apsekošanas žūrija lēmusi 
Olaines velotrasi izvirzīt finālam. Finālam 
nominācijā “Ainava” kopā ar Olaines 
velotrasi izvirzīti šādi objekti:
1. Stropu ezera promenāde un 

pludmales labiekārtojums Daugavpilī;
2. Ikšķiles centrālais laukums un 

satiksmes organizācija pilsētas 
centrālajā daļā, 2. kārta;

3. Smiltenes Vecā parka un Vidusezera 
hidrotehniskās būves rekonstrukcija, 
ezera tīrīšana;

4. sporta laukums – skeitparks un 
velotrase – Jelgavas ielā 6, Saldū;

5. bērnu rotaļu laukums “Ķirbītis” 
Kuldīgas estrādē;

6. Olaines velotrase.

Atgādinām, ka šī ir pirmā asfalta 
velotrase Pierīgā un vienīgā šāda veida 
trase, kura ir integrēta pilsētvidē – esošā 
priežu parkā. Lepojamies, ka jau vairākus 
gadus pēc kārtas Olaines novadā tiek 
būvēti kvalitatīvi objekti, kurus novērtē 
arī būvniecības nozares profesionāļi. 
Gaidīsim fināla rezultātus.

•	 Olaines	Vēstures	un	mākslas	
muzeja projekts iekļuvis Latvijas 
Muzeja biedrības “Gada balvas 2021” 
12 labāko notikumu sarakstā.
Svinīgajā ceremonijā Cēsīs tika godināti 
Latvijas Muzeja biedrības “Gada balvas 
2021” nominanti, specbalvu saņēmēji un 
uzvarētāji. Sveicam arī Olaines novada 
nominantu – Olaines Vēstures un 
mākslas muzeju!
Latvijas Muzeja biedrības Gada balva 
ir ikgadējs muzeju nozares konkurss, 
kura mērķis ir apzināt un izcelt izcilākos 
Latvijas Muzeju biedru muzejiskos 
sasniegumus, veidot muzeju darba 
pozitīvu rezonansi sabiedrībā un veicināt 
labo praksi, lai nodrošinātu muzeju 
nozares ilgtspējīgu attīstību.
Olaines muzeja realizētais projekts 
“Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 
maršruts, otrā kārta” bija iekļuvis nozares 
12 labāko notikumu sarakstā un tieši 
tādēļ saņēma īpašu piemiņas zīmi un 
dāvanas no sadarbības partneriem. 
Lepojamies ar Olaines Vēstures un 
mākslas muzeja sasniegumiem, kā arī 
no sirds sveicam citus nominantus un 
galvenās balvas ieguvējus!

•	 Aizvadīta	kārtējā	Donoru	diena	
Olainē. Šajā reizē asinis ziedot bija 
ieradušies 58 donori.
Valsts asinsdonoru centrs izsaka lielu 
pateicību par atsaucību un novēl visiem 
labu veselību! Nākamā donoru diena 
plānota rudenī. 
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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/lv/pasvaldiba/
saistosie-noteikumi).

Kas ir decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas – notekūdeņu veidošanās 
nekustamā īpašuma īpašnieka 
(dzīvokļu īpašumu mājā – visu dzīvokļu 
īpašnieku) īpašumā vai nekustamā 
īpašuma valdītāja valdījumā esošajās 
notekūdeņu kanalizācijas sistēmās, 
kuras nav pievienotas sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai. Piemēram, krājtvertnes, septiķi, 
individuālās notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas.

Kas nav decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas – nekustamā īpašuma 
īpašnieka īpašumā vai nekustamā 
īpašuma valdītāja valdījumā esošas 
sausās tualetes.

Kāds ir saistošo noteikumu 
Nr. SN7/2019 mērķis – nodrošināt, ka 
arī decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
radītie notekūdeņi neapdraud vidi un 
cilvēku veselību, nepiesārņo īpašumu, 
neizplata smakas un tiek apsaimniekoti 

vienotā kārtībā. Saistošie noteikumi 
Nr. SN7/2019 nosaka decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas 
kārtību tiem novada iedzīvotājiem, 
kuri dzīvo ciemos un kuru īpašums nav 
pieslēgts centralizētai kanalizācijas 
sistēmai. 

Kā saistošo noteikumu Nr. SN7/2019 
prasības strādā: 
– īpašuma īpašniekam, kura radītie 

notekūdeņi nonāk decentralizētā 
kanalizācijas sistēmā, jāreģistrējas 
pie pašvaldības pilnvarotā 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja, Olaines novadā –  
AS “Olaines ūdens un siltums” vai 
SIA “Zeiferti”. Jānoslēdz līgums par 
notekūdeņu un nosēdumu izvešanas 
biežumu (iesnieguma forma – 
3. pielikums, SN7/2019);

– no Olaines novada pašvaldības 
tīmekļvietnē pieejamā asenizatoru 
saraksta jāizvēlas asenizators, kurš 
veiks notekūdeņu un nosēdumu 
izvešanu no decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas;

– informāciju par asenizatoru, kurš 
varētu nodrošināt pakalpojuma 
sniegšanu, var sniegt arī pašvaldības 
pilnvarotais ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzējs – AS “Olaines 
ūdens un siltums” vai SIA “Zeiferti”. 
Tādā gadījumā Olaines novada 
pašvaldības tīmekļvietnē iesakām 

pārbaudīt, vai asenizators ir reģistrēts 
(asenizācijas pakalpojumu reģistrētie 
sniedzēji). Tikai reģistrēti asenizatori, 
kuri spēj nodrošināt uzticamu 
pakalpojuma sniegšanu, tiks iekļauti 
pašvaldības veidotajā asenizatoru 
reģistrā;

– jānodrošina, ka decentralizētajā 
kanalizācijas sistēmā nenonāk bīstami 
atkritumi un citas vielas un priekšmeti, 
kas nav raksturīgi komunālajiem 
notekūdeņiem;

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

– neiekļaušanās pašvaldības 
organizētajā decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas uzskaitē 
tiks kvalificēta kā administratīvs 
pārkāpums;

– jānodrošina asenizācijas pakalpojuma 
sniegšanu apliecinošs dokuments. 

Un vēl – paskaidrojam, ka Olaines 
novada saistošie noteikumi 
Nr. SN7/2019 neattiecas uz tiem 
īpašumiem, kuri aprīkoti ar sausajām 
tualetēm. 

Asenizācijas pakalpojumu sniedzēji Olaines novadā*
Pakalpojuma sniedzējs Tālrunis / e-pasta adrese

SIA “Crystal Serviss”
Vējiņu iela 51, Mārupes novads, LV-2167 
Tālrunis: 22020863
E-pasta adrese: crystalserviss@inbox.lv

SIA “Marvik Serviss”
Pļavnieku iela 5-170, Rīga, LV-1021
Tālrunis: 29715396 
E-pasta adrese: marvik.serviss@inbox.lv

SIA “Jakubini”
Vecā Biķernieku iela 27-3, Rīga, LV-1079
Tālruņi: 67186434, 22030130
E-pasta adrese: jakubini@inbox.lv

SIA “Aironi”
Mēmeles iela 2G, Bauska, LV-3901
Tālrunis: 29994690
E-pasta adrese: kaspars@aironi.lv

Par 2019. gada 23. oktobra saistošajiem noteikumiem  
Nr. SN7/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanu un uzskaites kārtību Olaines novadā”

Jauni daudzdzīvokļu māju renovācijas projekti novadā 

Renovācija, saimniecība

Šovasar par renovācijas darbu 
uzsākšanu savā mājoklī Olaines 

novadā lēmuši vēl trīs daudzdzīvokļu 
māju dzīvokļu īpašnieki. 

Jau šoruden energoefektivitātes 
uzlabošanas darbi sāksies AS “Olaines 
ūdens un siltums” apsaimniekotajā mājā 
Parka ielā 7. Tā ir 103. sērijas piecstāvu 
dzīvojamā māja, kas uzcelta 1989. gadā, 
un tajā ir 30 dzīvokļi.
Renovācijas projekta kopējās izmaksas 
Parka ielā 7 plānotas 380 278,95 eiro 
apmērā. AS “Olaines ūdens un siltums”, 
izmantojot daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes valsts atbalsta 
programmu, ko īsteno finanšu institūcija 
“Altum” ar Eiropas Savienības (ES) fondu 
finansējumu, vienojusies par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
finansējuma piešķiršanu 126 224,17 eiro 
apmērā energoefektivitātes 
paaugstināšanai Parka ielā 7. Vidējais 
apkures siltumenerģijas patēriņš gadā 
līdz šim bija 103,23 kWh/m2, savukārt pēc 
projekta īstenošanas paredzētais apjoms 
ir 49,46 kWh/m2, līdz ar to apkurei 
ietaupījums, pēc energoaudita datiem, 
sasniegs 52%. Kopējais siltumenerģijas 
patēriņš mājai Parka ielā 7 gadā 
sasniedza 164,74 kWh/m2, bet plānots, ka 

pēc renovācijas tas būs 106,87 kWh/m2.
Renovācijas projektā paredzēts siltināt 
mājas pagrabu, cokolu, fasādi, bēniņus. 
Plānots jumta remonts, kā arī durvju un 
logu maiņa, lodžiju iestiklošana. Projektā 
iecerēta apkures sistēmas maiņa, 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
maiņa, plānots ierīkot zibensaizsardzības 
sistēmu un uzlabot ventilācijas 
sistēmu, kā arī paredzēts kāpņu telpu 
kosmētiskais remonts. Būvdarbus veiks 
SIA “Latbūvnieks”, būvuzraudzību veiks 
SIA “Specceltnieks”, bet  
autoruzraudzību – SIA “JG Projekti”.

AS “Olaines ūdens un siltums” 
apsaimniekotās Jelgavas ielas 30 mājas 
iedzīvotāji arī nobalsojuši par labu 
energoefektivitātes paaugstināšanai. 
Līdz šim Jelgavas ielas 30 vidējais 
siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā 
bija 84,1 kWh/m2, savukārt pēc projekta 
īstenošanas plānotais apjoms ir  
50,3 kWh/m2, kas veidos 40,19% 
ietaupījumu. Kopējais mājas 
siltumenerģijas patēriņš gadā ir  
133 kWh/m2, bet plānots, ka pēc 
renovācijas tas būs 96,2 kWh/m2. 
Kopumā mājās renovācijā tiks ieguldīti 
475 497 eiro, no kuriem 237 748,5 eiro 
ir ES fondu grants jeb dāvinājums no 

ES fondu līdzekļiem. 1972. gadā celtajai 
467. sērijas mājai ar 60 dzīvokļiem 
renovācijas projektā plānota apkures 
sistēmas maiņa, ūdens un kanalizācijas 
sistēmas maiņa, logu un durvju maiņa, 
cokola, sienu siltināšana (iepriekš 
mājai siltinātas gala sienas), pagraba 
pārseguma, jumta siltināšana. Paredzēta 
arī ventilācijas sistēmas uzlabošana, 
zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana, 
kāpņu telpu remonts un balkonu 
renovācija. Būvdarbus veiks SIA “GS Celt”, 
būvuzraudzību – SIA “Kasro”.

SIA “Zeiferti” apsaimniekotās Meža 
ielas 3 daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji 
arī nobalsojuši par renovācijas projekta 
īstenošanu. 467. sērijas piecstāvu 
dzīvojamā māja, kas atrodas Jaunolainē, 
uzcelta 1983. gadā, un tajā kopumā ir  
52 dzīvokļi. Renovācijas projekta kopējās 
izmaksas Meža ielā 3 plānotas 557 438,28 
eiro apmērā. ES fondu granta apmērs 
šajā projektā ir 278 719,14 eiro. 

Meža ielā 3 vidējais apkures 
siltumenerģijas patēriņš gadā līdz 
šim bija 100,43 kWh/m2, savukārt 
pēc projekta īstenošanas plānotais 
apjoms ir 46,98 kWh/m2, līdz ar to 
apkurei ietaupījums, pēc energoaudita 
datiem, sasniegs 53,22%. Kopējais 
siltumenerģijas patēriņš mājai Meža  
ielā 3 gadā sasniedza 176,91 kWh/m2,  
bet plānots, ka pēc renovācijas tas būs  
112,15 kWh/m2.
Renovācijas projektā paredzēts 
siltināt cokolu, mājas fasādi, pagraba 
pārsegumu, bēniņus, kā arī plānota 
durvju un logu maiņa. Projektā iecerēts 
arī jumta remonts, kāpņu telpu 
kosmētiskais remonts, ūdensvadu un 
kanalizācijas sistēmas maiņa, tiks arī 
ierīkota zibensaizsardzības sistēma 
un uzlabota ventilācijas sistēma. 
Būvdarbus veiks SIA “GS Celt”, projekta 
būvuzraudzību – SIA “Kasro”. 

AS “Olaines ūdens un siltums” 

*  Atbilstoši Olaines novada pašvaldības 2019. gada 23. oktobra  
saistošajos noteikumos Nr. SN7/2019 noteiktajam
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Sports

Olaines novada cīkstoņiem 
panākumi Latvijas Atklātajā 
čempionātā pludmales cīņā

Sporta un veselības pasākumi

31. jūlijā Saulkrastos norisinājās 
Latvijas Atklātais čempionāts 

pludmales cīņā. Čempionāts pulcēja 
vairāk nekā 200 dalībnieku no visām 
Latvijas vadošajām cīņas sporta skolām 
un sporta klubiem.
Olaines novada cīkstoņi Latvijas 
čempionātā demonstrēja augstvērtīgu 
sniegumu. Par Latvijas čempioniem 
savās vecuma grupās kļuva Darija 
Markova, Artjoms Priļipko un Timurs 
Barašs. Sudraba godalgas izcīnīja 
Margarita Kirilova, Madara Praulīte, 
Emīlija Praulīte. Bronzas medaļas ieguva 
Ralfs Tulinskis, Daniels Šiško, Damians 
Badredinovs, Amela Kirilova, Paula 
Kokoreviča un Klāra Kokoreviča, 4. vieta 
Kirilam Babkovam. 
 
Pludmales cīņas pamatā ir brīvā un 
grieķu-romiešu cīņa, tomēr noteikumi  
ir pielāgoti pludmalei, smiltīm. 
Pludmales cīņa ir dinamiska un spraiga, 
noteikumi veidoti tā, lai samērā ātri  
tiktu noskaidrots uzvarētājs. Pēdējos  
10 gados šis cīņas veids ir ieguvis strauju 
popularitāti visā pasaulē, tiek rīkoti 
Eiropas un pasaules čempionāti,  
Pasaules kausa posmi.
L. Skujiņas Cīņas sporta kluba treneri 
pastiprināti pievērš uzmanību ne tikai 
brīvajai cīņai, bet arī šim cīņas veidam, 
jo pludmales cīņa tāpat kā brīvā cīņa ir 
iekļauta 2026. gada pasaules jaunatnes 
olimpiādes programmā, un tā būtu 
lieliska iespēja Olaines jauniešiem 
piedalīties lielākajā pasaules jaunatnes 
sporta forumā!

Treneri Farids Akhmedovs un Laura 
Skujiņa ir gandarīti par sportistu 
panākumiem Latvijas čempionātā, jo 
pēdējais pusotrs gads ir bijis smags. 
Treniņi aizvadīti lietū, vējā,  salā, sniegā 
un šovasar arī karstumā. Prieks par 
mūsu neatlaidīgajiem sportistiem un 
viņu vecākiem, kurus nebaida jaunā 
treniņu realitāte bieži vien skarbos 
apstākļos. Īpaši prieks par mūsu Latvijas 
čempioniem! Olainē strādājam ceturto 
gadu, un šie ir mūsu pirmie sportisti 
no Olaines, kuri kļuvuši par Latvijas 
čempioniem! Apsveicam visus jaunos 
sportistus un viņu vecākus ar veiksmīgo 
startu! 

Lauras Skujiņas
Cīņas sporta klubs

Olaines novada pašvaldība un Olaines 
Sporta centrs pievienojas apsveikumam 
un novēl sportistiem panākumus ceļā uz 
jaunatnes olimpiādi 2026. gadā!

Olaines 2. vidusskolas stadionā plkst. 9.30

Pieteikšanās nodarbībām, rakstot vai zvanot 
trenerei Annai – 29838101

“Bērni uz riteņiem 2021”

Jau ierasti katru gadu Olainē notiek 
ne tikai bērnu, bet nu jau arī vecāku 
gaidītais pasākums “Bērni uz riteņiem”. 
Pirmajā posmā, kas norisinājās 
4. augustā, velobraucēji savas spējas 
pārbaudīja divdesmit četrās grupās, 
kopumā pulcējot 119 jaunās paaudzes 

dalībnieku. Rezultāti pierāda, ka tikai 
nieka tiesas trūkst, lai tiktu augstākās 
vietās. Emocijas sita augstu vilni skatītāju 
rindās, pat likās, ka uz riteņiem ir nevis 
bērni, bet viņu vecāki, kuri, šķiet, 
pārdzīvoja vairāk nekā paši dalībnieki. 
Saglabājot sportisko garu, novēlēsim 
nākamajos posmos sasparoties un 
uzlabot savus rezultātus.
 

Pludmales volejbola  
sacensības “2 pret 2”

Ne bez intrigām iesākās Olaines 
pludmales volejbola sacensības  
“2 pret 2”, kuru pirmais posms norisinājās 
5. augustā. Mūsu olimpiešu iedvesmoti, 
pieteikumā atspoguļojās 11 komandas 
ar kāri pavadīt laiku pozitīvā gaisotnē 
ar azarta piejaukumu. Šajā turnīrā katra 
no komandām baudījusi zaudējuma 
rūgto garšu, kas norāda, ka vēlme 
uzvarēt bija katrai komandai. Finālā 
tikās vienas apakšgrupas komandas, 
kurā kā pirmās vietas guvēja no grupas 
izgāja komanda “Pludiņš”, bet otrajā 
vietā palika komanda “Trose”, savukārt 
otrā apakšgrupā kā pirmā pusfinālam 
kvalificējās “Man nav pretinieku”, bet 
otrā – “Arsenič”. Abās pusfinālu spēlēs 

pārākas bija no vienas apakšgrupas 
nākušās komandas “Pludiņš” un “Trose”.
Kad cīņa sāka virzīties uz godalgām, 
scenārijs abās spēlēs – gan par zelta, gan 
bronzas kaluma medaļām – bija līdzīgs. 
Spēlē par trešo vietu “Arsenič” revanšējās 
savas apakšgrupas pāridarītājai vienīgajā 
zaudējumā “Man nav pretinieku”, tāpat 
arī notika cīņā par galveno titulu, kad 

“Trose” atspēlējās komandai “Pludiņš”.
Visa turnīra laikā gaisā virmoja lieliska 
noskaņa, kas kārtējo reizi liecina – vesels 
miesā, vesels garā!

Veselības diena

Arī augustā Olaines novada iedzīvotāji 
tika aicināti aktīvi iesaistīties jau 
tradicionālajā Veselības dienā, kas tiek 
organizēta sadarbībā ar sporta studiju 
“Active” Eiropas Savienības projekta 
ietvaros. Visiem bija iespēja bez maksas 
piedalīties un iepazīt dažādas sportiskās 
aktivitātes, piemēram, veselības 
vingrošanu un pilates, Brazilian butt 
nodarbības, funkcionālo fitnesu, fitbox, 
flow and balance nodarbības, rock’n’core 
nodarbības, TRX mix nodarbības, kā arī 
piedalīties speciāli organizētos treniņos 
bērniem un senioriem.

Pasākums tika īstenots Eiropas Sociālā 
fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/1/016 
“Veselības veicināšanas un slimības 
profilakses pasākumi Olaines novada 
iedzīvotājiem no 2017. gada līdz 
2023. gadam” ietvaros. Pasākumu 
organizēja sporta studija “Active” 
sadarbībā ar Olaines Sporta centru. 

Bezmaksas treniņi senioriem
pirmdienās, trešdienās

Seniors aktīvs
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XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki 2021. gadā notiek 

netradicionālā un epidemioloģiskajai 
situācijai pielāgotā formātā. Svētku 
kopējo programmu veido dažādas 
norises kora dziedāšanā, vokālajā un 
instrumentālajā mūzikā, dejā, vizuālajā 
un vizuāli plastiskajā mākslā, teātrī, 
folklorā. 

Esam gandarīti par to, ka Olaines novada 
bērni un jaunieši radoši rosījušies un 
iesaistījušies svētku aktivitātēs arī 
neierastajos, pandēmijas diktētajos 
apstākļos. Sirsnīgu paldies par pacietību 
un izturību pelnījuši kā svētku dalībnieki, 
tā viņu skolotāji un vecāki.
Gatavošanās dziesmu svētkiem sākas 
2019./2020. mācību gadā. Olaines 
izglītības iestāžu vizuālās un plastiskās 
mākslas, kokapstrādes, keramikas, 
tehnoloģiju un citi interešu izglītības 
pulciņi piedalījās vizuālās un plastiskās 
mākslas projekta “Radi rotājot” 
konkursos. Projekta dalībnieki tika 
aicināti pētīt tēmas “Rotas”, “Rotājumi”, 
“Rotāšanās”, “Rotāšana” dabā, sadzīvē, 
telpā, kultūras mantojumā, tai skaitā 
latviešu tautas folklorā, radot tradīcijās 
balstītus, mūsdienīgus darbus dažādās 
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
tehnikās. 

Projektu veidoja četras norises: 
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
darbu konkursizstāde; tērpu kolekciju 
demonstrēšana; radošo darbnīcu 
meistarklases; vides objektu un 
mākslas darbu izstāde. Skolēni varēja 
veidot individuālus, grupu darbus un 
kopdarbus. Konkurence bija milzīga, no 
katra pulciņa varēja izvirzīt tikai divus 

darbus novadu apvienību posmam. 
Konkurss norisinājās trīs posmos: novadu 
apvienību posms Salaspilī un Siguldā, 
pēc tam kultūrvēsturiskajos novados, 
mūsu gadījumā – Jūrmalā. Labākie darbi 
(I un II pakāpes) tika izvirzīti dziesmu 
un deju svētku izstādei VEF Kultūras pilī 
Rīgā. Izstāde tika atklāta 2021. gada  
21. jūlijā un norisinājās līdz 15. augustam. 
Izstādē bija 550 skolēnu un skolēnu 
kolektīvu darbi. No Olaines novada 
izstādē “Radi rotājot” Rīgā piedalījās seši 
skolēni ar četriem darbiem.

Radošo darbnīcu meistarklasi sagatavoja 
Olaines 2. vidusskolas keramikas pulciņš: 
pulciņa vadītāja Kristīna Boļšedvorova un 
trīs audzēknes – Maryna Matsiushenkava, 
Viktorija Skrode, Antoņina Jakovļeva. 
Radošo darbnīcu konkursā novadu 
apvienības posmā Siguldā par šo 
meistarklasi tika saņemta I pakāpe, bet 

Kultūra, sabiedrība

Svētki ir tur, kur esam mēs. 
Svētki ir tādi, kādi esam mēs

“Jāņupes varavīksne”
Tieši pirms desmit gadiem, pēc 

novada un pilsētas apvienošanas, tā 
laika Olaines Kultūras centra direktore 
Anita Kirilova izveidoja jaunu pasākuma 
formātu – “Jāņupes varavīksni”. Tie 
bija svētki Jāņupes iedzīvotājiem, lai 
svinētu vasaru, krāsas, mūziku, lustīgi 
pavadītu vasaru un sagaidītu rudeni. 

Šajā gadā svētki notika jau desmito 
reizi. Tā kā publiskie pasākumi joprojām 
nav pieejami visiem, tika izlemts: ja 
visi iedzīvotāji nevar nākt uz koncertu, 
tad mēs ar mazu svētku programmu 
dosimies pie viņiem.
Ar košo svētku busiņu, leģendāro 

1984. gada “RAF 2203 – Latvija”, tika 
ieskandināti vairāki Jāņupes kooperatīvi. 
Nodoti sveicieni gan tiem, kuri čakli 
darbojās dārzos, cēla mājas, gan tiem, 
kuri baudīja atpūtu ģimenes lokā vai 
veldzējās Jāņupes karjerā. Brauciena 
laikā vairākās vietās košais busiņš 
piestāja un krāsainiem burbuļiem, 
elegantiem dejas soļiem pārsteidza 
tos, kuri baudīja sestdienīgu atpūtu. 
Jaunolaines Kultūras nama Eiropas deju 
senioru kolektīvs “Veldze” kopš pavasara 
gatavojās šiem svētkiem. Šoreiz īsajā 
programmā tika izdejotas divas dejas: 
“Vālodzīte” un “Cumbia”. 
Esam ļoti gandarīti, ka bija iespēja satikt 
cilvēkus, kaut nelielā skaitā un izkliedus, 
bet redzēt tos, kuru dēļ tiek radīti 
priekšnesumi un svētku idejas, sajust 
priecīgus acu skatus un dzirdēt bērnu 
smieklus. Sajutāmies no sirds gaidīti. 
Paldies jāņupiešiem! 

Anda Bērziņa, 
Jaunolaines Kultūras nama kultūras 
pasākumu organizatore

epidemioloģisko apstākļu dēļ radošās 
darbnīcas Vērmanes dārzā tika atceltas. 
2020./2021. mācību gadā vizuālās 
mākslas interešu izglītības pulciņu 
dalībnieki piedalījās vizuālās un 
plastiskās mākslas konkursā “Zeme 
mūsu rokās” un vides objektu konkursā 
“Radi rotājot”. Labākos darbus šogad 
nemeklēs, visi dalībnieki saņēma 
atzinības vai pateicības, visi iesniegtie 
darbi veido izstādes kultūrvēsturiskajos 
novados. Mūsu novada skolēnu darbi 
eksponēti izstādē Jūrmalas Mākslas skolā 
no 16. jūlija līdz 29. augustam. 

Fotogalerija: 
www.jurmala.makslasskola.lv. 

Paldies Olaines 1. vidusskolas skolotājiem 
Silvijai Silārei, Jānim Tkčukam un Aivim 
Ernstsonam, Olaines 2. vidusskolas 
un Olaines Mūzikas un mākslas skolas 
skolotājām Irinai Siņicinai un Kristīnai 
Bolšedvorovai par skolēnu mudināšanu 
un atbalstu mūsu novada jauno 
mākslinieku iesaistīšanā šajās norisēs.

Tradicionālais dalībnieku gājiens šogad 
tiek aizstāts ar dziesmu un deju svētku 
ceļu “Saulesvija”, kurā svētku auto  
30 dienu garumā izripo pa Saules rotas 
septiņiem stariem. Viens no stariem 
28. jūlijā ievijās arī Olainē! Šajā dienā 
svētku ceļa “Saulesvija” sagaidīšana, 
godinot Olaines novada XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
dalībniekus, noritēja vairākās pilsētas 
vietās. Ar videokameru starpniecību 
sveicienus Latvijai no velotrases sūtīja 
bērnu deju kolektīvi “Oļi” un “Pienenīte”, 

no bērnu rotaļu pilsētiņas – tautas deju 
kolektīvs “Dzērve”, no Olaines Mežaparka  
estrādes – vizuālās mākslas pulciņu 
dalībnieki, grupa “6. alianse” un koklētāju 
ansamblis “Dzirksts”. Dziesmu un deju 
svētku ceļa “Saulesvija” aktivitātes 
norisinājās, ievērojot valstī noteiktās 
epidemioloģiskās prasības. 

Videoapskats ir redzams svētku vietnē 
www.nacgavilet.lv, svētku kontā 
platformā “Youtube”, kā arī sabiedrisko 
mediju portālā “Lsm.lv”, savukārt 
septembrī pirmizrādi piedzīvos ilggadējā 
svētku atbalstītāja “LMT” veidotā 
dokumentālā filma “Svētki ir tur, kur 
esam mēs!” (režisors Dzintars Dreibergs).

Kopā ar “Saulesvijas” ceļa auto pilsētā 
ieradās arī simbolisks svētku plakāts. 
Tas nes mūsu pilsētas un novada vārdu. 
Plakāts līdz 30. oktobrim ir izvietots 
pie Olaines Kultūras centra. Aicinām 
pilsētas jauniešus un iedzīvotājus, 
kā arī cilvēkus no citām pilsētām un 
novadiem apmeklēt Olaini, atrast 
plakātu, nofotografēties vai filmēt video 
pie tā un ar tēmturiem #jaunamspeks 
un #dziediundejo2021 izvietot sociālajos 
tīklos “Instagram” un “TikTok”. No 
sociālajos tīklos publiskotajiem foto un 
video tiks izveidota filmiņa “Kopdancis 
42 kadros”. Iekustinot citu kadru aiz cita, 
savienosim Latvijas pilsētas un novadus 
vienotā dancī! 

Vita Morkūna,
Olaines novada XII Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koordinatore
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Aktualitātes, notikumi

Olaines Mūzikas un mākslas 
skolā sveic absolventus

Ambiciozā Rīgas porcelāna trauku 
kolekcionāra Teo Ralfa Jēkabsona 

izstāde “Lidojošā tautumeita” 

Lai gan izstādes autoram Teo Ralfam 
Jēkabsonam 18 vēl tikai drīzumā 

būs, viņš jau izveidojis vairāk nekā 1000 
dažādu Rīgas porcelāna trauku kolekciju. 
Teo Ralfs ir neparasts jaunietis, un 
viņa aizraušanās ar kolekcionējamiem 
traukiem ir tik liela, ka viņš spēj nosaukt 
servīzes vai trauka nosaukumu, formas 
un dekora autoru un aptuveno ražošanas 
gadu, vien uzmetot tam īsu skatu. 

Pats kolekcionārs stāsta: “Ar Rīgas 
porcelānu aizraujos kopš 2015. gada. 
Tad, kad ievēroju vecos fabrikas 
korpusus, kuri vēlāk tika nojaukti. Tik 
ļoti vēlējos vienu formiņu, kurā varētu 
atliet porcelāna masu. Tas šķita kaut 
kas maģisks! Pāri rūpnīcas žogam 
varēja saskatīt Viktorijas, Siguldas 
un Ilonas servīžu formas, kuras arī ir 
vismīļākās. Atceros tautumeitas servīzi 

pamestās fabrikas rūtīs, kuru vēlāk kādā 
antikvariātā iegādājās mana draudzene. 
Tā to arī iesaucām par “lidojošo 
tautumeitu”, kura lido pār Rīgu. Es mīlu 
mūsu galvaspilsētu un Latviju! Meklējot 
un pārskatot krājumus, daudzus traukus 
pārmantoju no savas vecmammas 
un radiniekiem, kuri ir devuši tautā 
pazīstamām servīzēm unikālus 
gleznojumus vienā eksemplārā.
Pētot porcelānu, iepazinu fabrikas 
korpusus Lēdurgas ielā, kuros vēl atradās 
nepabeigtā produkcija. Nemaz necerēju 
uz tādu brīnumu kā servīze “Gauja”, un 
vēl simts eksemplāros! Reiz man kāds 
trauku tirgonis teica: pat par naudiņš tu 
nekad nedabūsi “Gauju” un “Tautu”. Nu 

re, kādus jokus izspēlē dzīve! Iepazinos 
ar Ilgas Dreiblates servīzi “Līva”, kura 
ir saražota niecīgā skaitā. Čakli vācu 
porcelānu, meklējot porcelāna rūpnīcas 
un vecmammas māsas darba vietas 
šarmu, kurš ir palicis vien bildēs, darbos 
un traukā. Rīgas porcelāns ir unikāls. 
Katrai servīzei ir savs stāsts. Tieši kā 
servīzei “Armēnija”. Paskatoties uz 
trauku, redzu gan rūpnīcas ainavu, gan 
pašu mākslinieku un attēlotos ziedus. 
Levons Agadžanjans, Taisīja Poluikeviča, 
Zina Ulste un Ēriks Ellers ir Latvijas 
porcelāna dižgari. Katrā latvietī ir spēks!”

Izstāde aplūkojama līdz 11. septembrim 
muzeja regulārajā darba laikā. Ārpus 
muzeja darba laika ekskursijas var 
pieteikt, zvanot pa tālruni 20172030 
vismaz trīs dienas pirms plānotā 
apmeklējuma.

Olaines Vēstures un mākslas muzejā šī 
būs pēdējā izstāde pirms lielās zāles 
rekonstrukcijas, kurā tiks izveidota 
ekspozīcija, kas veltīta AS “Olainfarm” 
un tās ilggadējajam vadītājam Valērijam 
Maliginam. Ņemot vērā, ka zāle būs 
slēgta mainīgajām izstādēm vairākus 
gadus, noslēdzošajai izstādei bija jābūt 
pavisam īpašai un aizraujošai. Tieši šie 
ir vārdi, kas pirmie nāk prātā, aplūkojot 
Teo kolekciju, jo ikviens, kas dosies 
aplūkot izstādi, varēs iegrimt atmiņās un 
nostaļģijā. 

Liene Johansone,
Olaines Vēstures un mākslas muzeja 
direktore

Jau otro gadu absolventu izlaidums 
Olaines Mūzikas un mākslas skolā 

(OMMS) tiek rīkots augustā. Šogad to 
absolvēja 15 jaunie mūziķi un 10 jaunie 
mākslinieki. Paldies viņu pedagogiem 
par ieguldīto darbu un sirdsmīlestību 
ilgu gadu garumā! Lai jums visiem kopā 
pietiek neatlaidības un veiksmes īstenot 
savus sapņus!

Sirsnīgi apsveicam OMMS absolventes –  
Laumu Vuškāni ar iestāšanos Jāzepa 
Mediņa Mūzikas vidusskolā un Andželiku 
Aleksandriju ar iestāšanos Rīgas Dizaina 
mākslas vidusskolā, lai turpinātu gūt 

jaunas zināšanas un sasniegtu jaunus 
apvāršņus izvēlētajā profesijā.

Runājot dzejnieces Guntas Micāces 
vārdiem, novēlam:
Izver sapni caur saules staru
Garu, garu
Un saki pats sev:
“Visu varu!”
Met savu sapni ugunī,
Topi tās liesmā par dziesmu
Un saki pats sev:
“Tālu iešu!”
Tikai neļauj sapnim sasalt,
Sapnim skanīgam, baltam!
Bez sapņa nav spēka dzīvot,
Un cilvēks bez ceļa var nosalt.

Olaines novada pašvaldība pievienojas 
apsveikumiem un, kā tas pie mums 
novadā jau ierasts, absolventiem 
dāvināja grāmatas. 

Viesturs Lazdiņš,
Olaines Mūzikas un mākslas skolas 
direktors
Fotogrāfijā – Lauma Vuškāne,  
OMMS flautas klases absolvente

8. septembrī notiks 
vebinārs par grantu 

programmu “(ie)dvesma”

8. septembrī no plkst. 9.00 līdz 
10.30 notiks informatīvs vebinārs 

par grantu programmu “(ie)dvesma”, 
lai palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem 
labāk sagatavoties dalībai. 

Vebinārā programmas īstenotāji pastāstīs 
par konkursa nosacījumiem un sniegs 
praktiskus padomus nepieciešamās 
dokumentācijas sagatavošanai. Būs 
arī iepriekšējo gadu grantu saņēmēju 
pieredzes stāsti. Vebinārs tiešsaistē 
būs pieejams “SEB bankas” “Facebook” 
kontā, kur ikviens komentāru veidā varēs 
uzdot sev interesējošus jautājumus. 

Kā iepriekš vēstīts, lai veicinātu 
uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā, 
jau piekto reizi norisināsies grantu 
programma “(ie)dvesma”, ko īsteno “SEB 
banka” kopā ar Jūrmalas pilsētu, Ķekavas, 
Mārupes, Olaines, Ogres, Siguldas un 
Ropažu novadu. Kopējais pieejamo 
grantu apmērs šogad būs 80 000 eiro,  
un finansējuma saņemšanai varēs 
pieteikties gan strādājoši uzņēmumi,  
gan vēl neīstenotu biznesa ideju  
autori. Projektu pieņemšana sāksies  

10. septembrī un ilgs līdz 30. septembra 
plkst. 14.00. 
Maksimālā naudas summa vienam 
grantam būs 10 000 eiro, un uz to 
varēs pretendēt gan privātpersonas, 
kas plāno uzsākt savu biznesu, gan 
arī jau esoši uzņēmumi, kas veic vai 
plāno veikt saimniecisko darbību kādā 
no grantu programmā iesaistītajām 
pašvaldībām un dibināti pirms ne vairāk 
kā trim gadiem. Granta līdzekļi paredzēti 
saimnieciskiem mērķiem esošā biznesa 
attīstīšanai vai arī jauna uzņēmuma 
izveidei.

Saņemto pieteikumu atlase notiks 
trīs kārtās, izvērtējot gan to atbilstību 
programmas kritērijiem, gan biznesa 
plānu un idejas potenciālu, kā arī 
dalībnieku prezentācijas un atbildes uz 
žūrijas jautājumiem. Iesniegtos projektus 
vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā 
būs uzņēmējdarbības profesionāļi 
un pašvaldību pārstāvji. Rezultātu 
paziņošana un uzvarētāju apbalvošana 
notiks novembrī. 

Uzziniet vairāk www.seb.lv/iedvesma. 

Pašvaldības mobilā lietotne 
“Olaines novads”

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

Aicinām iedzīvotājus būt sociāli atbildīgiem  
un ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus 
saistībā ar Covid-19 izplatību!

!
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Izdarīt Olaines novada domes 2018. gada 
24. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. SN9/2018 “Par ielu tirdzniecību un 
nodevas apmēru par ielu tirdzniecību 
publiskā vietā Olaines novadā”  
(turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu izdošanas tiesisko 
pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 12. panta pirmās daļas 
4. punktu, Alkoholisko dzērienu aprites 
likuma 8. panta pirmo daļu un Ministru 
kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu 
Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības 
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, 
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 
8., 9. punktu, Ministru kabineta 
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 
“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības 
var uzlikt pašvaldību nodevas” 9. un  
16.1 punktu”

2. Izteikt noteikumu 7. punktu  
šādā redakcijā:
“7. Ielu tirdzniecības vietās  
realizējamas šādas preču grupas:
7.1.  fiziskas personas, kurām atbilstoši 

nodokļu jomu reglamentējošiem 
normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē 
saimnieciskā darbība, ir tiesīgas 
pārdot MK noteikumos Nr. 440 
7. punktā noteiktās preču grupas;

7.2.  juridiskās un fiziskās personas, kuras 
reģistrējušas un realizē saimniecisko 
darbību, papildus noteikumu 
7. punktā noteiktajām precēm, ir 
tiesīgas pārdot:

7.2.1.  pašu ražota pārtikas produkcija, 
izmantošanai pārtikā paredzētie 
augkopības, lopkopības, 
biškopības un svaigi zvejas 
produkti;

7.2.2.  mājas apstākļos ražoti pārtikas 
produkti no pašu ražotās 
lauksaimniecības produkcijas;

7.2.3.  pašu audzēti grieztie ziedi, zari, 
no tiem gatavoti izstrādājumi, 
puķu un dārzeņu stādi, dēsti, 
sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;

7.2.4.  pašu audzētas ogas, augļi un 
dārzeņi;

7.2.5.  savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes 
un savvaļas ziedi;

7.2.6.  mākslas darinājumi un 
amatniecības preces;

7.2.7.  lietotas personiskās mantas;
7.2.8.  augļu koku un ogulāju stādi, 

dekoratīvo koku un krūmu 
stādmateriāli;

7.2.9.  Ziemassvētkiem paredzēti 
nocirsti vai podos augoši dažādu 
sugu skuju koki;

7.2.10.  iepirktas ogas, augļi, dārzeņi, 

rieksti, ziedi un puķu stādi;
7.2.11.  rūpnieciski ražotas pārtikas un 

nepārtikas preces; 
7.2.12. uzkodas no speciālām iekārtām, 

saldējums, saldētas sulas, 
bezalkoholiskie dzērieni;

7.2.13. grāmatas un preses izdevumi.”

3. Izteikt noteikumu 11. punktu  
šādā redakcijā:
“11. Lai saskaņotu ielu tirdzniecības 
vai tirdzniecības organizēšanas vietas 
iekārtojumu un saņemtu atļauju ielu 
tirdzniecībai vai atļauju ielu tirdzniecības 
organizēšanai, tirdzniecības dalībnieks, 
iesniegumu (pielikums Nr. 24) iesniedz 
pašvaldībā Noteikumu Nr. 440 noteiktajā 
kārtībā, un iesniegumam pievieno ar 
pašvaldības būvvaldi saskaņotu ielu 
tirdzniecības vietas vai ielu tirdzniecības 
organizēšanas vietas vizuālā izvietojuma 
un estētiskā noformējuma skici.”

4. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu 
šādā redakcijā:
11.1 Tirdzniecības dalībnieks noteikumu 
11. punktā noteikto iesniegumu var 
iesniegt:
11.1.1 papīra formātā Olaines novada 

Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā, 
Zemgales ielā 33, Olainē,  
Olaines novadā, LV-2114, 

11.2.1 elektroniski, sūtot uz pašvaldības 
e-adresi vai e-pastu:  
pasts@olaine.lv, 

11.3.1 aizpildot pieteikumu Valsts 
pārvaldes pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv.

 
5. Papildināt ar noteikumu 11.2 punktu 
šādā redakcijā:
“11.2 Tirdzniecības dalībnieka vai 
tirdzniecības organizatora iesnieguma 
iesniedzēja – fiziskas personas datus 
(vārds, uzvārds un personas kods) 
pašvaldība pārbauda:
11.1.2 Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes pārziņā esošajā 
Iedzīvotāju reģistrā ar nolūku 
pārliecināties par sniegto datu 
pareizību un attiecīgās personas 
esamību;

11.2.2 Valsts ieņēmumu dienesta pārziņā 
esošajā informācijas sistēmā ar 
nolūku pārliecināties, vai persona 
ir reģistrējusi savu saimniecisko 
darbību, izņemot gadījumus, kad 
normatīvie akti nenosaka personai 
pienākumu reģistrēt saimniecisko 
darbību.”

6. Izteikt noteikumu 13. punktu  
šādā redakcijā:

“13. Iesniegumu un nepieciešamos 
dokumentus tirdzniecības atļaujas 
saņemšanai izskata, pieņem lēmumu 
un pozitīva lēmuma pieņemšanas 
gadījumā izsniedz rakstisku atļauju 
ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības 
organizēšanai (pielikums Nr. 25) 
pašvaldības izpilddirektors 5 (piecu) 
darba dienu laikā no visu nepieciešamo 
dokumentu un pašvaldības nodevas 
samaksas dienas.”

7. Izteikt noteikumu 14. punktu  
šādā redakcijā:
“14. Ja uz vienu tirdzniecības vietu 
ir pieteikušies vairāki tirdzniecības 
dalībnieki, priekšroka tirdzniecības 
atļaujas saņemšanai ir tirdzniecības 

dalībniekam iesniegumu iesniegšanas 
secīgā kārtībā un ar pašu ražotu 
produkciju.”

8. Izteikt noteikumu 22. punktu  
šādā redakcijā:
“22. Nodevas par ielu tirdzniecību 
publiskās vietās maksātāji ir 5.punktā 
minētās personas, kuras ir tirdzniecības 
dalībnieki. Ielu tirdzniecības organizators 
tirdzniecības nodevu par katru pieteikto 
ielu tirdzniecības vietu maksā, atbilstoši 
iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku 
sarakstam.” 

9. Izteikt noteikumu 23.1. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
“23.1. ielu tirdzniecībai:

Saistošie noteikumi Nr. SN8/2021

Grozījumi Olaines novada domes 2018. gada 24. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. SN9/2018 “Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru 

par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā”

Detalizēta saistošo noteikumu informācija  
(pielikumi, veidlapas) atrodama www.olaine.lv

Nr. p. k. Tirdzniecības nodevas objekts
Nodeva (euro)

dienā mēnesī

23.1.1.
pašu ražota pārtikas produkcija, izmantošanai pārtikā 
paredzētie augkopības, lopkopības, biškopības un 
svaigi zvejas produkti

1,50 30,00

23.1.2
mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu 
ražotās lauksaimniecības produkcijas

1,50 30,00

23.1.3
pašu audzēti grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti 
izstrādājumi, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, 
gumi, ziemcietes un sēklas

1,50 30,00

23.1.4. pašu audzētas ogas, augļi un dārzeņi 1,50 30,00

23.1.5. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi 1,50 30,00

23.1.6. mākslas darinājumi un amatniecības preces 1,50 30,00

23.1.7. lietotas personiskās mantas 1,50 30,00

23.1.8.
augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un 
krūmu stādmateriāli

7,00 90,00

23.1.9.
Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos 
 augoši dažādu sugu skuju koki

5,00 -

23.1.10.
iepirktas ogas, augļi, dārzeņi, rieksti, ziedi  
un puķu stādi

3,00 60,00

23.1.11. rūpnieciski ražotas pārtikas un nepārtikas preces 3,00 60,00

23.1.12.
uzkodas no speciālām iekārtām, saldējums, saldētas 
sulas, bezalkoholiskie dzērieni

3,00 60,00

23.1.13. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi 5,00 -

23.1.14.
pārējie, noteikumu 23.1. apakšpunktā  
neparedzētie nodevu objekti

3,00 60,00

10. Izteikt noteikumu 24. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums Nr. 1).
11. Izteikt noteikumu 25. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums Nr. 2).

2021. gada 16. jūnijā.
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2021. gada 16. jūnija sēdes lēmumu (7. prot., 22.1. p.). Spēkā no 07.08.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 4. punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo daļu un Ministru kabineta  
2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 9. punktu,  

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 9. un 16.1 punktu.
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Jūnijs

•	 Saskaņot	Olaines	1. vidusskolas	
attīstības plānu 2021./2022.–
2023./2024. mācību gadam.

•	 Apstiprināt	Olaines	novada	
pašvaldības 2020. gada publisko 
pārskatu.

•	 Pieņemt	zināšanai	AS	“Olaines	ūdens	
un siltums” 2019. gada pārskatu par 
periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. decembrim. Noteikt, ka  
AS “Olaines ūdens un siltums” 2020. gada 
peļņa 649 694,00 eiro ieguldāma 
sabiedrības pamatkapitālā sabiedrības 
pamatnozaru attīstībai: 
- siltumenerģijas apgādes pakalpojuma 

peļņa 236 958,00 eiro – siltumenerģijas 
apgādes pakalpojuma nodrošināšanai 
(siltumtrašu posmu nomaiņai K-2-13- 
K-2-14 Jelgavas ielā, Olainē, un 
siltumtrašu posmu nomaiņai  
Zemgales ielā 29, 31, 33, Olainē); 

- ūdenssaimniecības pakalpojumu peļņa 
122 505,00 eiro – ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstībai Olaines novadā 
(projektu izstrāde ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu izbūvei Pārolainē 
Vērdiņu ielā, Grāvja ielā, Audriņu ielā 
un Olaines pilsētā Rīgas ielā); 

– atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu peļņa 9911,00 eiro –  
atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu nodrošināšanai un 
atkritumu konteineru iegādei; 

– māju pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas peļņa  
87 872,00 eiro – māju pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas nozares darbības 
attīstībai (AS “Olaines ūdens un 
siltums” klientu apkalpošanas centra 
projektēšanai, jaunas e-mājas lapas 
izstrādei, klientu apkalpošanas portāla 
pilnveidošanai); 

– labiekārtošanas pakalpojumu peļņa 
104 212,00 eiro – labiekārtošanas 
pakalpojumu attīstībai (transporta 
vienību iegāde teritorijas uzturēšanas 
vajadzībām, grāvju un nomaļu 
pļaušanas ierīces iegāde teritorijas 
uzturēšanas vajadzībām); 

– pārējās saimnieciskās darbības peļņa 
88 236,00 eiro – sabiedrības attīstības 
un saistīto pakalpojumu darbības 
nodrošināšanai (apvienošanās 
ar SIA “Zeiferti”, elektroapgādes 
komunikāciju remonts subabonentu 
apgādes nodrošināšanai, Celtnieku 
ielas 3 teritorijas labiekārtošanai). 

Uzdot AS “Olaines ūdens un siltums” 
valdei likuma “Publiskas personas 
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likums” 58. pantā noteikto 
informāciju publiskot savā mājaslapā 
internetā līdz 2021. gada 1. augustam. 

•	 Ņemt	vidējā	termiņa	aizņēmumu	
Valsts kasē 1 123 200,00 eiro apmērā 
investīciju projektam “Jaunas pirmsskolas 
izglītības iestādes izveidošana Veselības 
ielā 7, Olainē” īstenošanai uz divdesmit 
gadiem ar Valsts kases noteikto procentu 

likmi, kas tiek fiksēta uz 20 gadiem, ar 
aizņēmuma izņemšanu 2021., 2022. gadā, 
uzsākot vidējā termiņa aizņēmuma 
pamatsummas atmaksu ar 2023. gadu. 
Garantēt vidējā aizņēmuma atmaksu no 
pašvaldības budžeta ieņēmumiem. 

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā 
(turpmāk – d/s) “Vizbuļi-2” Nr. 3819, 
Jāņupē, kadastra apzīmējums 8080 
021 0728, 0,0728 ha platībā zemes 
nomniekam I. K. 

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu d/s “Jāņupe-2” Nr. 15/462, 
Jāņupē, kadastra apzīmējums 8080 
023 0373, 0,0696 ha platībā zemes 
nomniekam V. M. 

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu d/s “Puriņi” Nr. 3059, 
Jāņupē, kadastra apzīmējums 8080 
022 0407, 0,0560 ha platībā zemes 
nomniekam J. S. 

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā 
“Dzelmes” Nr. 4048, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 021 1126, 0,0705 ha 
platībā zemes nomniekam I. L. 

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā 
“Dzelmes” Nr. 4123, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 021 1016, 0,0840 ha 
platībā zemes nomniekam I. G. 

•	 Atsavināt	elektroniskā	izsolē	ar	
augšupejošu soli pašvaldībai piederošu 
zemesgabalu: 
- d/s “Celtnieks” Nr. 163, Stīpnieki 

(adrese: Arhitektu iela 14, Stīpnieki, 
Olaines pagasts, Olaines novads), 
kadastra apzīmējums 80800180741, 
0,0641 ha platībā; 

- d/s “Puriņi” Nr. 3103, Jāņupe,  
kadastra apzīmējums 80800220439, 
0,0500 ha platībā. 

Apstiprināt zemesgabala: 
- d/s “Celtnieks” Nr. 163, Stīpnieki, 

atsavināšanas izsoles noteikumus 
un noteikt nekustamā īpašuma 
atsavināšanas nosacīto cenu 
(sākumcena) 2300,00 eiro, 
atsavināšanas soli 100,00 eiro; 

- d/s “Puriņi” Nr. 3103, Jāņupe, 
atsavināšanas izsoles noteikumus 
un noteikt nekustamā īpašuma 
atsavināšanas nosacīto cenu 
(sākumcena) 2000,00 eiro, 
atsavināšanas soli 100,00 eiro. 

•	 Slēgt	pirkuma	līgumu	par	dzīvokļa	
īpašuma Gaismas ielā 4-62, Stūnīšos, 
kadastra numurs 80809001768, 
sastāvošu no vienistabas dzīvokļa 
36,30 kv. m platībā un pie dzīvokļa 
īpašuma piederošajām kopīpašuma 
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas 3256/266576, atsavināšanu 
īrniekam A. K. 

•	 Slēgt	pirkuma	līgumu	par	dzīvokļa	

īpašuma Parka ielā 6-10, Olainē, 
sastāvošu no vienistabas dzīvokļa 
43,30 kv. m platībā un pie dzīvokļa 
īpašuma piederošajām kopīpašuma 
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas 4010/306590, atsavināšanu 
īrniekam J. B.

•	 Atļaut	atsavināt	dzīvokli	Zemgales	
ielā 15-8, Olainē, īrniekam N. J. un 
uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa 
ierakstīšanai zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda (dzīvokļa kadastrālās 
uzmērīšanas dokumentu pasūtīšana, 
saņemšana un dzīvokļa īpašuma tiesību 
ierakstīšana zemesgrāmatā); pasūtīt un 
saņemt sertificēta vērtētāja dzīvokļa 
novērtējumu; iesniegt Finanšu komitejā 
domes lēmuma projektu par dzīvokļa 
pirkuma līguma slēgšanu.

•	 Ierakstīt	Rīgas	rajona	tiesas	Olaines	
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā uz 
pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu 
Zemgales ielā 15-8, Olainē. Uzdot 
Īpašuma un juridiskās nodaļas vadītājai 
nodrošināt lēmumā 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	Finanšu	un	grāmatvedības	
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 
nekustamo īpašumu – zemesgabalu d/s:
- “Vaivadi” Nr. 242A, Vaivados,  

0,1600 ha platībā; 
- “Medņi” Nr. 172, Jāņupē,  

0,0658 ha platībā; 
- “Liepas” Nr. 82, Jāņupē,  

0,0600 ha platībā; 
- “Ezītis” Nr. 219, Ezītī,  

0,0368 ha platībā; 
- “Ziediņi” Nr. 83, Jāņupē,  

0,0622 ha platībā; 
- “Vasara” Nr. 202, Viršos,  

0,0596 ha platībā; 
- “Plakanciema Egles” Nr. 112,  

Vaivados, 0,0614 ha platībā.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz atsavināmo nekustamo īpašumu 
“Ielieči-2” Nr. 91 ar kadastra numuru 
8080 015 0459 (adrese: Bišu iela 5, 
Rājumi). Piekrist, ka Krievijas Federācijas 
pilsone M. V. iegūst īpašumā zemi d/s 
“Ielieči-2” Nr. 91, kadastra apzīmējums 
8080 015 0459, 0,0567 ha platībā ar 
zemes lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. 

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz atsavināmo nekustamo īpašumu 
“Lemeli” ar kadastra numuru 8080 001 
0661 (Stūnīši). Piekrist, ka SIA “Stunishi 
RE” iegūst īpašumā zemi “Lemeli”, 
kadastra apzīmējums 8080 001 0644, 
0,7000 ha platībā ar zemes lietošanas 
mērķi –  neapgūta ražošanas objektu 
apbūves zeme. 

•	 Izbeigt	2011. gada	10. martā	
noslēgto lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. 313 par zemesgabala 
0,0600 ha platībā d/s “Lībieši” Nr. 1191 
(adrese: “Lībietis 65”, Jāņupe), kadastra 
apzīmējums 8080 021 1371, iznomāšanu 
A. L.

•	 Izbeigt	2011. gada	14. jūnijā	noslēgto	
lauku apvidus zemes nomas līgumu 
Nr. 348 par zemesgabala 0,0563 ha 
platībā d/s “Bērziņi” Nr. 147, Rājumos, 
kadastra apzīmējums 8080 015 0238, 
iznomāšanu I. A.

•	 Rīkot	apbūves	tiesību	izsoli	par	
nekustamā īpašuma “Jaunolaines 
daudzdzīvokļu mājas” Jaunolainē 
(kadastra numurs 8080 008 0413) 
neapbūvēta zemesgabala daļu 0,0370 ha  
platībā apbūvi (nedzīvojamā ēka – 
vispārējā tipa aptieka un veselības 
aprūpes pakalpojumu nodrošināšana). 

•	 Atļaut	izsniegt	J.	K.	(saimnieciskās	
darbības veicēja reģistrācijas kods – 
08127010633) atļauju vīna, raudzēto 
dzērienu, starpproduktu vai pārējo 
alkoholisko dzērienu ražošanai ar 
saražojamo alkoholisko dzērienu 
sortimentu un apjomu vai absolūtā 
alkohola daudzumu: 
1) “Pīlādžu tinktūra” – 40‰; 
2) “Piparu tinktūra” – 42‰; 
3) “Ciedru tinktūra” – 38–41‰; 
4) “Ķiršu tinktūra” – 40‰; 
5) “Šmakovka” – 45‰; 
6) “Latgales konjaks” – 42‰; 
7) “Augstākas kvalitātes  
kviešu destilāts” – 45‰; 
ražošanas vietā – nekustamajā īpašumā 
“Stars 141”, Dāvi, Olaines pagasts, Olaines 
novads, LV-2127, kadastra numurs 8080 
017 0304, ēkas kadastra apzīmējums 
8080 017 0116 002 (J. K. īpašumā saskaņā 
ar Vienotās datorizētās zemesgrāmatas 
datiem (Rīgas rajona tiesas Olaines 
pagasta zemesgrāmatas nodalījums 
Nr. 804)). Noteikt J. K. izsniedzamās 
atļaujas vīna, raudzēto dzērienu, 
starpproduktu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai termiņu trīs gadi, 
skaitot no atļaujas izdošanas dienas. 

•	 Atļaut	apvienot	zemes	vienības	ar	
kadastra apzīmējumiem 8080 002 1681 
un 8080 002 0339 viena nekustamā 
īpašuma sastāvā ar zemes vienību un 
kopējo, aptuveno platību 0,124 ha, kura, 
izpildot kadastrālo uzmērīšanu, var tikt 
precizēta. Saglabāt adresi apvienotajai 
zemes vienībai un ar to funkcionāli 
saistītajām ēkām “VEF-Baloži 768”, 
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 d/s “VEF-Baloži” koplietošanas zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 8080 
002 2258. 

Pašvaldības domes sēdēs pieņemtie lēmumi (jūnijs, jūlijs)

Turpinājums 10. lpp.   

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā 
"Pašvaldība" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.
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•	 Atļaut	sadalīt	nekustamā	īpašuma	 
V7 zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8080 014 0085 trīs zemes 
vienībās ar platībām 0,1 ha, 0,3 ha un  
5,4 ha atbilstoši sadales shēmai. 
Plānoto zemes vienību ar platību 0,1 ha 
izveidot kā jaunu patstāvīgu nekustamo 
īpašumu ar nosaukumu “V8 vecā 
trase” un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: 1101 – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā. 
Plānoto zemes vienību ar platību 
0,3 ha izveidot kā jaunu patstāvīgu 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “V7 
nobrauktuve” un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: 1101 – 
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā. Plānoto zemes 
vienību ar platību 5,4 ha saglabāt esošā 
nekustamā īpašuma (kadastra numurs 
8080 005 0045) sastāvā, piešķirt jaunu 
nosaukumu no “V7” uz “Autoceļš 
V7” un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: 1101 – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā īpašuma “Brīvzemnieki”, 
Blijas, Olaines pag., Olaines nov.,  
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8080 013 0130.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā īpašuma “Dūšeļ-Lindes”, 
Medemciems, Olaines pag., Olaines 
nov., zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 002 0016. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresi un plānoto 
adresi. 

•	 Atcelt	detālplānojumu	
nekustamajam īpašumam “Selgas” 
1. zemes vienībai un apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. SN6/2021 “Par Olaines 
novada domes 26.08.2009. saistošo 
noteikumu Nr. 8 “Par nekustamā 
īpašuma “Selgas” 1. zemes vienības 
detālplānojuma apstiprināšanu un 
Olaines novada domes saistošo 
noteikumu Nr. 8 “Nekustamā īpašuma 
“Selgas” 1. zemes vienība, Olaines 
pagasta, Olaines novada detālplānojuma 
grafiskā daļa, izmantošanas un apbūves 
noteikumu izdošanu” (5. prot., 30.3. p.) 
atcelšanu”. 

•	 Apstiprināt	Olaines	novada	domes 
saistošos noteikumus Nr. SN7/2021 
“Par Olaines novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu”. Ar šo 
saistošo noteikumu spēkā stāšanos 
atzīt par spēku zaudējušiem Olaines 
novada domes 2015. gada 22. decembra 
saistošos noteikumus Nr. 16 “Par Olaines 
novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu” (16. prot., 25.2. p.).

•	 Pieņemt	saistošos	noteikumus	
Nr. SN9/2021 “Par Olaines novada domes 
saistošo noteikumu Nr. SN1/2021 “Par 

Olaines novada pašvaldības budžetu 
2021. gadam” grozījumiem”.

•	 Izdarīt	Olaines	novada	domes	
2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 2 
“Dienesta dzīvokļu izīrēšanas kārtība un 
lietošanas noteikumi” šādus grozījumus:
- izteikt noteikumu “Dienesta dzīvokļu 

izīrēšanas kārtība un lietošanas 
noteikumi” nosaukumu šādā redakcijā:

 “Speciālistam izīrējamas dzīvojamās 
telpas statusa noteikšana, izīrēšanas 
kārtība un lietošanas noteikumi”; 

- aizstāt izdošanas noteikumu pamatā 
vārdus un skaitļus ““Par dzīvojamo 
telpu īri” 23. un 26. pantu” ar vārdiem 
un skaitļiem ““Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 21.1 panta otro 
daļu un 21.2 panta otro daļu”; 

- svītrot noteikumu 1., 2., 4.. 7., 9., 10., 11., 
12., 13., 14., 15., 16., 20., 21., 22., 24. un 
25. punktā vārdu “dienesta”; 

- aizstāt noteikumu 1.1. punktā vārdus 
“Dienesta dzīvokļu” ar vārdiem 
“Speciālistam izīrējamas”; 

- aizstāt noteikumu 2. punktā vārdus 
“Par dzīvojamo telpu īri” ar vārdiem 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā”; 

- izteikt noteikumu 3. punktu 
šādā redakcijā: “3. jautājumu par 
Speciālistam izīrējamas dzīvojamās 
telpas statusa noteikšanu, atcelšanu 
un nodošanu Pašvaldības iestādes 
(turpmāk – Iestāde) rīcībā uz Iestādes 
raksta pamata, kurā norādīts 
nepieciešamības pamatojums 
(saistīts ar pašvaldības funkciju 
nodrošināšanu pārvaldes uzdevumu 
jomā, kurā nepietiekams kvalificētu 
speciālistu nodrošinājums), izskata un 
izvērtē Sociālo, kultūras un izglītības 
jautājumu komiteja un virza lēmuma 
projektu izskatīšanai Olaines novada 
domei vai atsaka Speciālistam 
izīrējamas dzīvojamās telpas statusa 
noteikšanu un nodošanu Pašvaldības 
iestādes rīcībā.”; 

- aizstāt noteikumu 4. un 5. punktā 
vārdus “Dienesta dzīvokļu” ar vārdiem 
“Speciālistam izīrējamas dzīvojamās 
telpas”; 

- aizstāt noteikumu II daļas nosaukumu 
“Dienesta dzīvojamo telpu īres līguma 
noslēgšanas, personu iemitināšanas 
un izlikšanas kārtība” ar nosaukumu 
“Speciālistam izīrējamas dzīvojamās 
telpas īres līguma noslēgšanas, 
personu iemitināšanas un izlikšanas 
kārtība”; 

- izteikt noteikumu 6. punktu šādā 
redakcijā: “6. Speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas (turpmāk – dzīvoklis 
vai dzīvojamās telpas) nodod Iestādes 
rīcībā ar mērķi izīrēt kvalificētam 
Iestādes darbiniekam uz darba 
attiecību laiku, ja darbinieks sastāv 
darba attiecībās ar šo iestādi un tā 
rīcībā nav īpašumā esošas dzīvojamās 
telpas vai īres dzīvoklis Olaines novada 
administratīvajā teritorijā.”;

- aizstāt noteikumu 12. punktā vārdus 
“Par dzīvojamo telpu īri” ar vārdiem 
“Dzīvojamo telpu īres likums”; 

- aizstāt noteikumu III daļas nosaukumu 
“Dienesta dzīvokļa īrnieka (Darbinieka) 
un Izīrētāja pienākumi un tiesības” ar 

nosaukumu “Speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas īrnieka (Darbinieka) 
un Izīrētāja pienākumi un tiesības”; 

- aizstāt noteikumu IV daļas nosaukumu 
“Dienesta dzīvojamo telpu uzturēšana” 
ar nosaukumu “Speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas uzturēšana”; 

- aizstāt noteikumu 15. punktā vārdus 
un skaitli “likuma “Par dzīvojamo telpu 
īri” 28.2 panta piektā daļa” ar vārdiem 
un skaitli “likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
16. panta trešā daļa”; 

- aizstāt noteikumu 19. punktā vārdus 
“Par dzīvojamo telpu īri” ar vārdiem 
“Dzīvojamo telpu īres likums”; 

- aizstāt noteikumu V daļas 
nosaukumu “Dienesta dzīvojamo 
telpu atbrīvošana” ar nosaukumu 
“Speciālistam izīrējamas dzīvojamās 
telpas atbrīvošana”; 

- aizstāt noteikumu VI daļas nosaukumu 
“Nobeiguma jautājumi” ar nosaukumu 
“Noslēguma jautājumi”;

 - izteikt noteikumu 23. punktu un 
tā apakšpunktus šādā redakcijā: 
“23. Izīrētājs atbrīvo dzīvokli no 
Darbinieka (un tā mantām) pēc 
Darbinieka darba attiecību izbeigšanās 
vai 23.1. ja tiesa ar spriedumu ir 
izbeigusi dzīvokļa īres līgumu, izliekot 
Darbinieku un tā ģimenes locekļus; 

 23.2. ja dzīvokļa īrnieks (Darbinieks) 
miris; 

 23.2. ja dzīvokļa īrnieks (Darbinieks) 
pārvietots uz citu dzīvojamo platību; 
23.3. uz Iestādes (darba devēja) 
paziņojuma pamata. Darbinieka un tā 
ģimenes locekļu izlikšanu no dzīvokļa 
uz Izīrētāja brīdinājuma pamata 
nodrošina pašvaldības policija.”; 

- papildināt noteikumus ar 27. punktu 
šādā redakcijā: “27. Dzīvokļiem, kuriem 
ir noteikts statuss “Dienesta dzīvoklis”, 
ar šo Noteikumu spēkā stāšanos, 
mainās statuss uz “Speciālistam 
izīrējamas dzīvojamās telpas” un 
statuss ir spēkā līdz brīdim, kamēr 
Dome ar lēmumu to atceļ.”. 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

•	 Nodot	A. Ņ.	dzīvojamo	telpu	(istabu)	
Zemgales ielā 31, Olainē, lietošanā uz 
diviem gadiem. Uzdot SIA “Zemgales 29”  
un A. Ņ. viena mēneša laikā noslēgt 
dzīvojamās telpas īres līgumu par istabas 
Zemgales ielā 31, Olainē, lietošanu ar īres 
un komunālo pakalpojumu apmaksu 
pilnā apmērā, ievērojot noteikto termiņu 
un iekļaujot dzīvojamo telpu īres līgumā 
īrnieka ģimenes locekli – meitu N. Ž. A. Ņ.  
ievērot dzīvojamās telpas īres līguma 
noteikumus un savlaicīgi veikt īres un 
komunālo pakalpojumu maksājumus. 

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

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	uz	
atsavināmo nekustamo īpašumu “Zīles” 
Nr. 112 ar kadastra numuru 8080 016 
0366 (adrese: “Zīles 112”, Vaivadi, Olaines 
pag., Olaines nov.). Piekrist, ka Ukrainas 
pilsone T. S. iegūst īpašumā ½ domājamo 

daļu no zemes d/s “Zīles” Nr. 112, 
kadastra numurs 8080 016 0366,  
0,0620 ha platībā ar zemes lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve. 

•	 Noteikt	nekustamā	īpašuma	
“Mežmaļi” Olainē zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8009 001 0316 
(adrese: Zemgales iela 39A, Olaine, 
Olaines novads) daļai (bez kadastra 
apzīmējuma) 3444 kv. m platībā 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
(NĪLM) ar kodu 0801 “Komercdarbības 
objektu apbūve” 3444 kv. m platībā. 
Mainīt nekustamā īpašuma “Mežmaļi” 
Olaines pagastā, Olaines novadā, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8009 001 0316 nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: 
- kods 0702 “Trīs, četru un piecu stāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūve” –  
7660 kv. m platībā; 

- kods 0801 “Komercdarbības objektu 
apbūve” – 5094 kv. m platībā; 

- kods 0901 “Izglītības un zinātnes 
iestāžu apbūve” – 11 548 kv. m platībā;

- kods 0903 “Valsts un pašvaldību 
pārvaldes iestāžu apbūve” –  
12 968 kv. m platībā; 

- kods 0908 “Pārējo sabiedriskās 
nozīmes objektu apbūve” – 9431 kv. m 
platībā.

•	 Apstiprināt	zemesgabala	d/s	
“Atlantika” Nr. 18, Jāņupe, 0,0718 ha 
platībā atsavināšanas izsoles rezultātus.

•	 Apstiprināt	zemesgabala	d/s	
“Ezītis” Nr. 215, Ezītis, 0,0241 ha platībā 
atsavināšanas izsoles rezultātus.

•	 Apstiprināt	zemesgabala	d/s	
“Ezītis” Nr. 216, Ezītis, 0,0272 ha platībā 
atsavināšanas izsoles rezultātus.

•	 Apstiprināt	zemesgabala	d/s	“Lejas”	
Nr. 601, Jāņupe (adrese: Aroniju iela 2,  
Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.), 
0,0599 ha platībā atsavināšanas izsoles 
rezultātus.

•	 Apstiprināt	zemesgabala	d/s	
“Vaivadi” Nr. 187, Vaivadi, kadastra 
apzīmējums 80800160570, 0,0804 ha 
platībā atsavināšanas izsoles rezultātus. 

•	 Apstiprināt	zemesgabala	“Ceplīši”,	
Olaines pagasts, 4,1200 ha platībā 
atsavināšanas izsoles rezultātus.

Jūlijs

•	 Ievēlēt	deputātu	Andri	Bergu	par	
Olaines novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāju.

•	 Ievēlēt	deputāti	Līgu	Gulbi	par	
Olaines novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja pirmo vietnieci.

•	 Ievēlēt	deputātu	Aleksandru	Čmiļu	
par Olaines novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja otro vietnieku.

  Turpinājums no 9. lpp. 

Pašvaldības domes sēdēs pieņemtie lēmumi (jūnijs, jūlijs)

Turpinājums 11. lpp.   

https://likumi.lv/ta/id/279150-par-babites-novada-pasvaldibas-saistoso-noteikumu-publicesanu
https://likumi.lv/ta/id/279150-par-babites-novada-pasvaldibas-saistoso-noteikumu-publicesanu
https://likumi.lv/ta/id/279150-par-babites-novada-pasvaldibas-saistoso-noteikumu-publicesanu


Olaines domes vēstis  •  11  

•	 Apstiprināt	saistošos	noteikumus	
Nr. SN10/2021 “Grozījumi Olaines 
novada domes 2017. gada 27. septembra 
saistošos noteikumos Nr. SN9/2017 
“Olaines novada pašvaldības nolikums””.

•	 Ievēlēt	Attīstības	un	komunālo	
jautājumu komitejā šādus 
deputātus: Intu Purviņu no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Armandu Znotiņu no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Kristapu Kauliņu no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Ināru Brenci no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Jāni Kuzminu no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Denisu Ļebedevu no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Aleksandru Čmiļu no 
“Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas; 
Oļegu Novodvorski no “Saskaņa” 
sociāldemokrātiskās partijas; Aleksandru 
Geržatoviču no “Latvijas attīstībai”;  
Māri Vanagu no Nacionālās apvienības 
“Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”; Andreju Artjomovu no 
“Sadarbība”.

•	 Ievēlēt	Sociālo,	izglītības	un	
kultūras jautājumu komitejā šādus 
deputātus: Intu Purviņu no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Ināru Brenci no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Jāni Kuzminu no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Līgu Gulbi no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Jāni Precinieku no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Aleksandru Čmiļu no “Saskaņa” 
sociāldemokrātiskās partijas; Aleksandru 
Geržatoviču no “Latvijas attīstībai”;  
Andri Vurču no “Latvijas Krievu 
savienība”.

•	 Ievēlēt	Finanšu	komitejā	šādus	
deputātus: Andri Bergu no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Intu Purviņu no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Armandu Znotiņu no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Kristapu Kauliņu no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Ināru Brenci no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Jāni Kuzminu no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Līgu Gulbi no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Denisu Ļebedevu no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Jāni Precinieku no Latvijas 
Sociāldemokrātiskās strādnieku 
partijas; Aleksandru Čmiļu no 
“Saskaņa” sociāldemokrātiskās partijas; 
Oļegu Novodvorski no “Saskaņa” 
sociāldemokrātiskās partijas; Aleksandru 
Geržatoviču no “Latvijas attīstībai”;  
Māri Vanagu no Nacionālās apvienības 
“Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/

LNNK”; Andreju Artjomovu no 
“Sadarbība”; Andri Vurču no “Latvijas 
Krievu savienība”.

•	 Noteikt	Olaines	novada	domes	un	
komiteju sēžu darba grafiku 2021. gadā 
no jūlija līdz decembrim: 
- domes sēdes trešdienās plkst. 15.00, 

28. jūlijā, 25. augustā, 22. septembrī, 
27. oktobrī, 24. novembrī, 
22. decembrī; 

- Finanšu komitejas sēdes trešdienās 
plkst. 15.00, 21. jūlijā, 18. augustā, 
15. septembrī, 20. oktobrī, 
16. novembrī, 15. decembrī; 

- Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas sēdes otrdienās plkst. 15.00, 
20. jūlijā, 17. augustā, 14. septembrī, 
19. oktobrī, 9. novembrī, 14. decembrī;

- Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēdes trešdienās 
plkst. 15.00, 14. jūlijā, 11. augustā, 
8. septembrī, 13. oktobrī, 10. novembrī, 
8. decembrī.

•	 Izveidot	Olaines	novada	pašvaldības	
vēlēšanu komisiju septiņu locekļu 
sastāvā. Noteikt Olaines novada 
pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu 
kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 
2021. gada 16. augustam (ieskaitot). 
Izveidot Olaines novada pašvaldības 
vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu 
atbilstības “Pašvaldību vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likuma” 6. pantā noteiktajām prasībām 
izvērtēšanas komisiju trīs locekļu sastāvā: 
kancelejas vadītāja Biruta Vigupe; 
priekšsēdētāja palīdze Ieva Kaimiņa; 
domes deputāte Ināra Brence.

•	 Izveidot	Olaines	novada	pašvaldības	
administratīvo komisiju piecu locekļu 
sastāvā. Noteikt Olaines novada 
pašvaldības administratīvās komisijas 
locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu 
līdz 2021. gada 16. augustam (ieskaitot). 
Izveidot Olaines novada pašvaldības 
administratīvās komisijas locekļu 
kandidātu atbilstības “Olaines novada 
pašvaldības administratīvās komisijas 
nolikumā” noteiktajām prasībām 
izvērtēšanas komisiju trīs locekļu sastāvā:
- Īpašuma un juridiskās nodaļas juriste 

Janīna Krūmiņa; 
- kancelejas vadītāja Biruta Vigupe;
- domes deputāte Ināra Brence.

•	 Izdarīt	grozījumus	Olaines	novada	
domes 2017. gada 22. marta lēmumā “Par 
Olaines novada pašvaldības iepirkumu 
komisijas nolikuma un pastāvīgās 
iepirkumu komisijas apstiprināšanu” 
(3. prot., 11. p.) un izteikt lēmuma 
2. punktu šādā redakcijā: “2. Apstiprināt 
Olaines novada pašvaldības pastāvīgo 
iepirkumu komisiju šādā sastāvā: 
komisijas priekšsēdētājs: Ģirts Batrags –  
pašvaldības izpilddirektors. Komisijas 
locekļi: Kristīne Matuzone – pašvaldības 
izpilddirektora vietniece; Inese Čepule – 
Īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja; 
Elīna Grūba – Attīstības nodaļas vadītāja; 
Irina Gubina – iepirkumu vadītāja; 
Marija Jurša – būvinženiere.
”Lēmums stājas spēkā 2021. gada 
1. augustā. 

•	 Deleģēt	Olaines	novada	pašvaldības	
izglītības iestāžu padomēs šādus domes 
deputātus no Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas:
- Olaines 1. vidusskolas padomē –  

Ināru Brenci;
- Olaines 2. vidusskolas padomē – 

Aleksandru Čmiļu;
- Olaines Mūzikas un mākslas skolas 

padomē – Intu Purviņu;
- Olaines pirmsskolas izglītības iestādes 

(OPII) “Zīle” padomē – Jāni Precinieku;
- OPII “Dzērvenīte” padomē – 

Aleksandru Geržatoviču;
- OPII “Ābelīte” padomē – Andri Vurču;
- OPII “Magonīte” padomē –  

Jāni Kuzminu.

•	 Deleģēt	Latvijas	Pašvaldību	
savienības komitejās un apakškomitejās 
šādus pārstāvjus: 
- Finanšu un ekonomikas komitejā 

domes priekšsēdētāju Andri Bergu 
un viņa aizvietotāju – Finanšu un 
grāmatvedības nodaļas vadītāju  
Ingu Balodi;

- Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejā domes priekšsēdētāja 
otro vietnieku Aleksandru Čmiļu un 
viņa aizvietotāju – domes deputātu 
Kristapu Kauliņu;

- Veselības un sociālo jautājumu 
komitejā domes deputāti Intu Purviņu 
un viņas aizvietotāju – Olaines novada 
pašvaldības aģentūras “Olaines 
Sociālais dienests” Sociālās aprūpes 
nodaļas vadītāju Svetlanu Jankovu;

- Izglītības un kultūras komitejā domes 
priekšsēdētāja pirmo vietnieci  
Līgu Gulbi un viņas aizvietotāju – 
Izglītības un kultūras nodaļas vadītāju 
Mārīti Zaubi;

- Sporta jautājumu apakškomitejā 
domes deputātu Jāni Kuzminu un viņa 
aizvietotāju – Olaines Sporta centra 
direktoru Viesturu Dumpi.

•	 Izvirzīt	kandidātu	(domes	deputātu)	
pārstāvēt Olaines novada pašvaldību 
Rīgas plānošanas reģiona attīstības 
padomē – Olaines novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāju Andri Bergu un 
viņa vietnieku (aizvietotāju), domes 
priekšsēdētāja otro vietnieku Aleksandru 
Čmiļu.

•	 Nominēt	pārstāvi	–	domes	deputātu	
Kristapu Kauliņu un personu – domes 
deputātu Aleksandru Geržatoviču, kas 
aizstās nominēto pārstāvi prombūtnes 
gadījumā, dalībai Rīgas metropoles 
areāla sabiedriskā transporta plānošanas 
koordinācijas darba grupā.

•	 Atļaut	Andrim	Bergam	savienot	 
Rīgas plānošanas reģiona attīstības 
padomes locekļa amatu ar Olaines 
novada pašvaldības domes deputāta un 
domes priekšsēdētāja amatu. 

•	 Atļaut	Aleksandram	Čmiļam	
savienot Rīgas plānošanas reģiona 
attīstības padomes locekļa vietnieka 
(aizvietotāja) amatu ar Olaines novada 
pašvaldības domes deputāta un domes 
priekšsēdētāja otrā vietnieka amatu. 

•	 Atļaut	Inārai	Brencei	savienot	Olaines	
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
amatu ar Olaines novada pašvaldības 
domes deputāta amatu. 

•	 Atļaut	Edgaram	Nolbergam	savienot	
Olaines novada pašvaldības policijas 
inspektora amatu ar Rīgas reģiona 
pārvaldes Olaines iecirkņa Kārtības 
policijas nodaļas inspektora amatu. 

•	 Apsveikt	Olaines	1.	un	2.	vidusskolas	
1. klašu skolēnus Zinību dienā 2021. gada 
1. septembrī ar pašvaldības suvenīru 
komplektu (pildspalvu un zīmuli). Uzdot 
Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
apmaksāt pašvaldības suvenīru iegādes 
izdevumus līdz 700,00 eiro (t. sk. PVN).

•	 Pievienoties	Memorandam	par	
sociālā darba attīstību pašvaldībās, 
ņemot vērā Olaines novada pašvaldības 
kārtējā gada budžeta iespējas. Pilnvarot 
Olaines novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāju domes vārdā parakstīt 
lēmumā noteikto Memorandu par 
sociālā darba attīstību pašvaldībās ar 
biedrību “Latvijas Pašvaldību sociālo 
dienestu vadītāju apvienība” un biedrību 
“Latvijas Sociālo darbinieku biedrība”. 
Noteikt Olaines novada pašvaldības 
aģentūras “Olaines Sociālais dienests” 
direktori kā kontaktpersonu Memoranda 
par sociālā darba attīstību pašvaldībās 
saistīto jautājumu koordinēšanā.

•	 Pieņemt	zināšanai	SIA	“Zeiferti”	
2020. gada pārskatu par periodu no 
2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 
31. decembrim.

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu d/s “Lazdas” Nr. 2639, 
Jāņupē, kadastra apzīmējums 8080 
022 0627, 0,1137 ha platībā zemes 
nomniekam G. R.

•	 Piekrist	atsavināt	zemesgabalu	
d/s “Liepas” Nr. 51, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 023 0284, 0,0607 ha 
platībā zemes nomniekam A. K.

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu d/s “Jāņupe-2” Nr. 198/308, 
Jāņupē, kadastra apzīmējums 8080 023 
0687, 0,1286 ha platībā (kadastra numurs 
8080 018 0287) zemes nomniekam E. K.

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu d/s “Tiltiņi” Nr. 30, 
Stīpniekos, kadastra apzīmējums  
8080 018 0287, 0,0951 ha platībā zemes 
nomniekam U. K.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	uz	
atsavināmo nekustamo īpašumu: 
1) “Ezītis” Nr. 220 ar kadastra numuru 
8080 012 0342; 
2) “Ezītis” Nr. 221 ar kadastra numuru 
8080 012 0343. Piekrist, ka Krievijas 
Federācijas pilsone Ļ. B. iegūst īpašumā 
zemi dārzkopības sabiedrībā: 
1) “Ezītis” Nr. 220 0,0357 ha platībā ar 
zemes lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve; 
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2) “Ezītis” Nr. 221 0,0349 ha platībā ar 
zemes lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. 

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz atsavināmo nekustamo īpašumu 
“Komutators” Nr. 3 Medemciemā ar 
kadastra numuru 8080 002 1078. Piekrist, 
ka Baltkrievijas pilsonis P. B. iegūst 
īpašumā zemi dārzkopības sabiedrībā 
“Komutators” Nr. 3 0,0606 ha platībā ar 
zemes lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. 

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	uz	
atsavināmo nekustamo īpašumu Nomaļu 
ielā 11, Grēnēs, ar kadastra numuru 
8080 003 0638. Piekrist, ka Uzbekistānas 
pilsonis J. P. iegūst īpašumā zemi Nomaļu 
ielā 11 0,6684 ha platībā ar zemes 
lietošanas mērķi – rūpnieciskās apbūves 
teritorija. 

•	 Pagarināt	2014. gada	2. oktobra	
nekustamā īpašuma “Ūdrainītes” 
Jaunolainē, kadastra numurs 8080 009 
0034, 20,06 ha platībā nomas līgumu, 
noslēgtu ar SIA “Sabiedrība Mārupe”, un 
izteikt nomas līguma 3.1. apakšpunktu 
šādā redakcijā: “3.1. Nomas līgums stājas 
spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir 
spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.”

•	 Apstiprināt	nekustamā	īpašuma	
“Jaunolaines daudzdzīvokļu mājas” 
Jaunolainē apbūves tiesības uz zemes 
daļu (0,0370 ha) apbūves tiesību 
izsoles protokolu. Noteikt: SIA “LD 
FARM” pienākumu noslēgt nekustamā 
īpašuma “Jaunolaines daudzdzīvokļu 
mājas” Jaunolainē apbūves tiesības uz 
zemes daļu (0,0370 ha) apbūves tiesību 
līgumu ar pašvaldību līdz 2021. gada 
11. augustam.

•	 Atsavināt	elektroniskā	izsolē	ar	
augšupejošu soli pašvaldībai piederošu 
nekustamo īpašumu:
- zemesgabalu d/s “Lazdas” Nr. 2653, 

Jāņupe, kadastra apzīmējums  
8080 022 0630, 0,0618 ha platībā 
(kadastra numurs 80800180741);

- zemesgabalu d/s “Ceriņi-M” Nr. 4554, 
Jāņupe, kadastra apzīmējums  
8080 021 0194, 0,0623 ha platībā  
(kadastra numurs 8080 021 0194);

- dzīvokļa īpašumu “Bērzpils 10”-1, 
Stūnīši (kadastra numurs  
8080 900 1173).

Apstiprināt nekustamā īpašuma:
- zemesgabala d/s “Lazdas” Nr. 2653, 

Jāņupe, kadastra apzīmējums  
8080 022 0630, 0,0618 ha platībā 
(kadastra numurs 80800180741) 
atsavināšanas izsoles noteikumus un 
noteikt nekustamā īpašuma:

- atsavināšanas nosacīto cenu 
(sākumcena) 2300,00 eiro;
- atsavināšanas soli 100,00 eiro;

- zemesgabala d/s “Ceriņi-M” Nr. 4554, 
Jāņupe, kadastra apzīmējums 8080 
021 0194, 0,0623 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 021 0194)

 atsavināšanas izsoles noteikumus un 

noteikt nekustamā īpašuma: 
- atsavināšanas nosacīto cenu

  (sākumcena) 2300,00 eiro;
  - atsavināšanas soli 100,00 eiro;
- dzīvokļa īpašuma “Bērzpils 10”-1, 

Stūnīši, kadastra numurs 8080 900 
1173, atsavināšanas izsoles noteikumus 
un noteikt nekustamā īpašuma:

  - atsavināšanas nosacīto cenu 
(sākumcena) 7200,00 eiro;

 - atsavināšanas soli 200,00 eiro.
Uzdot SIA “Zeiferti” nodrošināt 
lēmuma atsavināmā dzīvokļa apskati 
ieinteresētajām personām.

•	 Apstiprināt	zemesgabala	d/s	
“Atlantika” Nr. 15, Jāņupe, 0,0616 ha 
platībā atsavināšanas izsoles rezultātus.

•	 Apstiprināt	zemesgabala	d/s	
“Dzelmes” Nr. 4208, Jāņupe, 0,0599 ha 
platībā atsavināšanas izsoles rezultātus.

•	 Apstiprināt	zemesgabala	d/s	“Puriņi”	
Nr. 3192, Jāņupe, 0,0591 ha platībā 
atsavināšanas izsoles rezultātus.

•	 Uzdot	Finanšu	un	grāmatvedības	
nodaļai izslēgt no Olaines novada 
pašvaldības bilances (ar uzskaitē iekļauto 
bilances vērtību) nekustamo īpašumu:
- zemesgabalu d/s “Puriņi” Nr. 3059, 

Jāņupe, kadastra apzīmējums  
8080 022 0407, 0,0560 ha platībā;

- zemesgabalu “Ceplīši”, Olaines 
pagasts, kadastra apzīmējums  
8080 0140029, 4,1200 ha platībā;

- zemesgabalu d/s “Vaivadi” Nr. 187, 
Vaivadi, kadastra apzīmējums 
80800160570, 0,0804 ha platībā; 

- dzīvokli Parka ielā 6-10, Olainē;
- zemesgabalu d/s “Jāņupe-2”  

Nr. 293/67, Jāņupe, kadastra 
apzīmējums 8080 023 0719,  
0,0595 ha platībā;

- zemesgabalu d/s “Dzelmes” Nr. 4048, 
Jāņupe, kadastra apzīmējums  
8080 021 1126, 0,0705 ha platībā;

- zemesgabalu d/s “Ezītis” Nr. 350, Ezītis, 
kadastra apzīmējums 8080 012 0436, 
0,0289 ha platībā;

- zemesgabalu d/s “Atlantika” Nr. 18, 
Jāņupe, kadastra apzīmējums 
80800200856, 0,0718 ha platībā;

- zemesgabalu d/s “Ezītis” Nr. 216, Ezītis, 
kadastra apzīmējums 80800120338, 
0,0272 ha platībā;

- zemesgabalu d/s “Ezītis” Nr. 215, Ezītis, 
kadastra apzīmējums 80800120337, 
0,0241 ha platībā; 

- zemesgabalu d/s “Rīts” Nr. 180/181, 
Medemciems, kadastra apzīmējums 
8080 002 2252, 0,1243 ha platībā;

- zemesgabalu d/s “Rīts” 
Nr. 182/183/184, Medemciems, 
kadastra apzīmējums 8080 002 2251, 
0,1856 ha platībā;

- zemesgabalu d/s “Vizbuļi-2” Nr. 3819, 
Jāņupe, kadastra apzīmējums  
8080 021 0728, 0,0728 ha platībā.

•	 Izbeigt	2011. gada	25. oktobrī	
noslēgto lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. 429 par zemesgabala  
0,0600 ha platībā, d/s “Vasara” Nr. 163 
(Virši) ar kadastra apzīmējumu  
8080 006 0295, iznomāšanu R. R.

•	 Izbeigt	2011. gada	25. oktobrī	
noslēgto lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. 430 par zemesgabala  
0,0792 ha platībā, d/s “Vasara” Nr. 166 
(Virši) ar kadastra apzīmējumu  
8080 006 0297, iznomāšanu R. R.

•	 Izbeigt	2011. gada	7. februārī	
noslēgto lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. 303 par zemesgabala  
0,0840 ha platībā, d/s “Dzelmes” Nr. 4123 
(Jāņupe) ar kadastra apzīmējumu 
8080 021 1016, iznomāšanu I. G. Atcelt 
2021. gada 16. jūnija domes sēdē 
pieņemto lēmumu “Par zemes gabala 
dārzkopības sabiedrībā “Dzelmes” 
Nr. 4123 (Jāņupē) atsavināšanu, pirkuma 
maksas apstiprināšanu un pirkuma 
līguma noslēgšanu ar zemes nomnieku” 
(7. prot., 6.5. p.).

•	 Nodibināt	ceļa	servitūtu	ar	tiesībām	
uz braucamo ceļu uz Z. S. un U. B. 
piederošā nekustamā īpašuma “Ziediņi” 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 008 0146 0,0313 ha platībā 
(servitūta garums 127,4 m, platums  
2,5 m) par labu Olaines novada 
pašvaldības valdījumā esošo nekustamo 
īpašumu – d/s “Ezītis”, kadastra numurs 
8080 012 0465, un “Misas polderis”, 
kadastra numurs 8080 008 0475, –  
teritorijai. Uzlikt par pienākumu 
lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma 
kopīpašniekiem veikt nepieciešamās 
darbības ceļa servitūta ierakstīšanai 
zemesgrāmatā.

•	 Piešķirt	zemes	vienības	daļai	ar	
kadastra apzīmējumu 8080 002 2254 
nosaukumu Liras iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2254 
nosaukumu Jātnieku iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2254  
nosaukumu Mežsarga iela 
(adresācijas objekts), saskaņā ar ielas 
izvietojuma shēmu un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
un ar tām funkcionāli saistītām ēkām 
piešķirt/mainīt adreses saskaņā ar 
sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2254  
nosaukumu Bērzmuižas iela 
(adresācijas objekts), saskaņā ar ielas 
izvietojuma shēmu un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
un ar tām funkcionāli saistītām ēkām 
piešķirt/mainīt adreses saskaņā ar 
sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 

kadastra apzīmējumu 8080 002 2254 
nosaukumu Lielālupu iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2254  
nosaukumu Vējdzirnavu iela 
(adresācijas objekts), saskaņā ar ielas 
izvietojuma shēmu un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
un ar tām funkcionāli saistītām ēkām 
piešķirt/mainīt adreses saskaņā ar 
sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2234  
nosaukumu Ozolmuižas iela 
(adresācijas objekts), saskaņā ar ielas 
izvietojuma shēmu un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
un ar tām funkcionāli saistītām ēkām 
piešķirt/mainīt adreses saskaņā ar 
sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2234 
nosaukumu Medema iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2234 
nosaukumu Arfas iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2234  
nosaukumu Baložkroga iela 
(adresācijas objekts), saskaņā ar ielas 
izvietojuma shēmu un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
un ar tām funkcionāli saistītām ēkām 
piešķirt/mainīt adreses saskaņā ar 
sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2234 
nosaukumu Pastermuižas iela 
(adresācijas objekts), saskaņā ar ielas 
izvietojuma shēmu un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
un ar tām funkcionāli saistītām ēkām 
piešķirt/mainīt adreses saskaņā ar 
sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļām ar 
kadastra apzīmējumiem  
8080 002 2234, 8080 002 2258 
nosaukumu Pūces iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 
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- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2258  
nosaukumu Atvasaras iela 
(adresācijas objekts), saskaņā ar ielas 
izvietojuma shēmu un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
un ar tām funkcionāli saistītām ēkām 
piešķirt/mainīt adreses saskaņā ar 
sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2258 
nosaukumu Stabuļu iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2258 
nosaukumu Dāboliņu iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2258  
nosaukumu Saulaines iela 
(adresācijas objekts), saskaņā ar ielas 
izvietojuma shēmu un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
un ar tām funkcionāli saistītām ēkām 
piešķirt/mainīt adreses saskaņā ar 
sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2258  
nosaukumu Bērzgales iela 
(adresācijas objekts), saskaņā ar ielas 
izvietojuma shēmu un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
un ar tām funkcionāli saistītām ēkām 
piešķirt/mainīt adreses saskaņā ar 
sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2258  
nosaukumu Mīleskalna iela 
(adresācijas objekts), saskaņā ar ielas 
izvietojuma shēmu un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
un ar tām funkcionāli saistītām ēkām 
piešķirt/mainīt adreses saskaņā ar 
sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2234 
nosaukumu Mazā Ozolmuižas iela 
(adresācijas objekts), saskaņā ar ielas 
izvietojuma shēmu un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
un ar tām funkcionāli saistītām ēkām 
piešķirt/mainīt adreses saskaņā ar 
sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2258 
nosaukumu Aruma iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 

funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2258 
nosaukumu Rīta iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļām ar 
kadastra apzīmējumiem 8080 002 
2112, 8080 002 2258, 8080 002 2128, 
8080 002 2129, 8080 002 2147,  
8080 002 2213, 8080 002 2258,  
8080 002 2270 nosaukumu 
Medemciema iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 0769 
nosaukumu Gailavas iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2258 
nosaukumu Dārtes iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2258 
nosaukumu Mežraga iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2258 
nosaukumu Rožkalnu iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2258  
nosaukumu Blūmendālu iela 
(adresācijas objekts), saskaņā ar ielas 
izvietojuma shēmu un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
un ar tām funkcionāli saistītām ēkām 
piešķirt/mainīt adreses saskaņā ar 
sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2258  
nosaukumu Harmonijas iela 
(adresācijas objekts), saskaņā ar ielas 
izvietojuma shēmu un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 

un ar tām funkcionāli saistītām ēkām 
piešķirt/mainīt adreses saskaņā ar 
sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļām ar 
kadastra apzīmējumiem  
8080 002 0646, 8080 002 2256,  
8080 002 0459, 8080 002 0099,  
8080 002 2107 nosaukumu Vītolu iela 
(adresācijas objekts), saskaņā ar ielas 
izvietojuma shēmu un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
un ar tām funkcionāli saistītām ēkām 
piešķirt/mainīt adreses saskaņā ar 
sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 0646 
nosaukumu Alpu iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļām ar 
kadastra apzīmējumiem  
8080 002 2388, 8080 002 2362 
nosaukumu Puķulejas iela 
(adresācijas objekts), saskaņā ar ielas 
izvietojuma shēmu un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
un ar tām funkcionāli saistītām ēkām 
piešķirt/mainīt adreses saskaņā ar 
sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2388 
nosaukumu Ērģeļu iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļām ar 
kadastra apzīmējumiem  
8080 002 2388, 8080 002 2235 
nosaukumu Uzkalna iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2388 
nosaukumu Mežpīles iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2388 
nosaukumu Vijoļu iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 0012 
nosaukumu Zalves iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 

shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2387  
nosaukumu Rītausmas iela 
(adresācijas objekts), saskaņā ar ielas 
izvietojuma shēmu un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
un ar tām funkcionāli saistītām ēkām 
piešķirt/mainīt adreses saskaņā ar 
sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2387 
nosaukumu Alojas iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2387 
nosaukumu Zanderu iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2387 
nosaukumu Avotu iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

- Piešķirt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2387 
nosaukumu Gulbju iela (adresācijas 
objekts), saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītām ēkām piešķirt/
mainīt adreses saskaņā ar sarakstu. 

Uzlikt par pienākumu dārzkopības 
kooperatīvās sabiedrības “VEF-Baloži” 
valdei informēt dārzkopības sabiedrības 
“VEF-Baloži” nekustamo īpašumu 
īpašniekus un nomniekus par jaunajām 
adresēm (adresācijas objektiem).

•	 Noteikt	nekustamā	īpašuma	“VEF-
Baloži” Medemciemā zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8080 002 2234 
daļai, platība 0,0100 ha, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi (NĪLM): 
- kods 1101 “Zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma  
joslā un ceļu zemes nodalījuma  
joslā” – 0,0100 ha platībā. 

Mainīt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 002 2234 nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus, nosakot 
(NĪLM): 
- kods 1201 “Ar maģistrālajiem 

elektropārvaldes un sakaru līnijām 
un maģistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes 
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un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve” –  
0,6324 ha platībā; 

- kods 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” –  
0,4942 ha platībā; 

- kods 1101 “Zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā” – 
3,0377 ha platībā.

•	 Atļaut	apvienot	zemes	vienības	ar	
kadastra apzīmējumiem 8080 020 0922 
un 8080 020 0923 viena nekustamā 
īpašuma sastāvā ar zemes vienības 
kopējo, aptuveno platību 0,1169 ha, 
kura, izpildot kadastrālo (instrumentālo) 
uzmērīšanu, var tikt precizēta. 
Saglabāt vienotu adresi apvienotajai 
zemes vienībai un ar to funkcionāli 
saistītām ēkām (ar kadastra 
apzīmējumiem 8080 020 0922 001, 
8080 020 0922 002, 8080 020 0922 003) 
“Mežsētu Dārzs 24”, Jāņupe, Olaines 
pag., Olaines nov., LV-2127. Noteikt 
apvienotajai zemes vienībai nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 
0601. Piekļūšana apvienotajai zemes 
vienībai nodrošināta pa d/s “Mežsētu 
Dārzs” koplietošanas zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu  
8080 020 1263.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamajam īpašumam “Puķulejas” 
(kadastra Nr. 8080 002 0458) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
002 0458 un nekustamajam īpašumam 
“Tērvetes” (kadastra Nr. 8080 002 2102)  
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8080 002 2102. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresāciju.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā īpašuma “Alberti 2”  
(kadastra Nr. 8080 008 0895) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8080 008 0875. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresāciju.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā īpašuma “Smilgas 2” 
(kadastra Nr. 8080 011 0100) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8080 011 0025. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresāciju.

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamā īpašuma “Baudas”  
(kadastra Nr. 8080 013 0039) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8080 013 0039. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresāciju.

•	 Atbalstīt	DKS	“Puriņi”	projektu	“DKS	
“Puriņi” koplietošanas iekšējo pievadceļu 
pie nekustamajiem īpašumiem izbūve” 
par kopējo summu 7872,02 eiro ar 
pašvaldības finansējumu 4723,21 eiro.

•	 Atbalstīt	biedrības	“Lubauši”	
projektu “Cietā seguma (asfalta) izbūve 
koplietošanas ceļiem Jaunolainē, 
Lubaušu ciemā” ar pašvaldības 
finansējumu 479 148,64 eiro.

•	 Atbalstīt	DKS	“Stūnīši”	projektu	
““Stūnīši” koplietošanas zemes 
pievadceļu labiekārtošana” par kopējo 
summu 23 799,49 eiro ar pašvaldības 
finansējumu 17 314,10 eiro. 

•	 Piešķirt	papildu	finanšu	līdzekļus	
3000 eiro apmērā p/a “Olaines Sociālais 
dienests” viena konteinera – noliktavas 
iegādei. Uzdot: p/a “Olaines Sociālais 
dienests” iegādāties konteineru – 
noliktavu un nodot G. K. bezatlīdzības 
lietošanā, noslēdzot attiecīga rakstura 
līgumu; G. K. iesniegt būvvaldē 
paskaidrojuma rakstu par 1. grupas ēkas 
novietošanu Stacijas ielā 18, Olainē, 

akceptēšanai; AS “Olaines ūdens un 
siltums” sniegt atbalstu konteinera – 
noliktavas uzstādīšanai.

•	 Uzņemt	E. D. ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma saņemšanai p/a “Olaines 
Sociālais dienests” Sociālās aprūpes 
centrā uz pastāvīgu laiku. Uzdot p/a 
“Olaines Sociālais dienests” direktorei 
nodrošināt atbilstoša divpusēja līguma 
noslēgšanu ar E. D. par lēmumā noteiktā 
pakalpojuma saņemšanu, iekļaujot 
līgumā noteikumu, ka E. D. par saņemto 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu maksā 50% 
apmērā no valsts pensijas un piemaksas 
pie tās.

•	 Pieņemt	no	E. D.	dāvinājumu	–	 
dzīvokļa īpašumu Meža ielā 6-X, 
Jaunolainē (vienistabas dzīvoklis  
36,10 kv. m platībā), ar visām tiesībām un 
pienākumiem, kas saistīti ar šo dzīvokļa 
īpašumu un attiecas uz to. Īpašuma un 
juridiskai nodaļai nodrošināt dzīvokļa 
īpašuma Meža ielā 6-X, Jaunolainē, 
ierakstīšanu Rīgas rajona tiesas Olaines 
pagasta zemesgrāmatas nodaļā uz 
pašvaldības vārda.

•	 Atļaut	atsavināt	dzīvokli	Jelgavas	 
ielā 24-71, Olainē, īrniekam R. K. un uzdot 
Īpašuma un juridiskajai nodaļai: 
- veikt nepieciešamās darbības 

dzīvokļa ierakstīšanai zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda (dzīvokļa 
kadastrālās uzmērīšanas dokumentu 
pasūtīšana, saņemšana un dzīvokļa 
īpašuma tiesību ierakstīšana 
zemesgrāmatā);

- pasūtīt un saņemt sertificēta vērtētāja 
dzīvokļa novērtējumu; pēc iepriekš 
noteiktā izpildes iesniegt Finanšu 
komitejā domes lēmuma projektu par 
dzīvokļa pirkuma līguma slēgšanu.

•	 Ierakstīt	Rīgas	rajona	tiesas	Olaines	
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā uz 
pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu 
Jelgavas ielā 24-71, Olainē. Uzdot 
Īpašuma un juridiskās nodaļas vadītājai 

nodrošināt lēmumā 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. 

•	 Noteikt	dzīvoklim	Zeiferta	ielā	3-X,	
Olainē (vienistabas dzīvoklis, 31,50 kv. m,  
dzīvojamā platība 19,00 kv. m), sociālā 
dzīvokļa statusu uz laiku līdz 2023. gada 
30. jūnijam. Izīrēt D. Š. dzīvojamās telpas 
(dzīvokli) Zeiferta ielā 3-X, Olainē, uz 
lēmumā noteikto termiņu bez tiesībām 
iegūt īpašumā. Uzdot p/a “Olaines 
Sociālais dienests” līdz 2023. gada 
30. jūnijam apmaksāt par sociālo dzīvokli 
Zeiferta ielā 3-X, Olainē: 
- 100% apmērā īres maksu (tai skaitā – 

izdevumus par dzīvojamās mājas 
remontu un par dzīvojamās mājas 
kopīpašuma domājamajā daļā 
veiktiem remontdarbiem); 

- 100% apmērā apkures maksu. 
Uzdot Īpašuma un juridiskās nodaļas 
vadītājai izslēgt D. Š. no Olaines novada 
pašvaldības dzīvokļu jautājumu 
risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās 
kārtas reģistra.

•	 Piešķirt	M. L.	sociālo	istabu	Zemgales	
ielā 31-Y, Olainē, uz sešiem mēnešiem. 
Uzdot p/a “Olaines Sociālais dienests” 
apmaksāt sešus mēnešus 100% apmērā 
īres maksu un 50% apmērā apkures 
maksu M. L. par sociālās istabas 
Zemgales ielā 31-Y, Olainē, lietošanu.

•	 Piešķirt	H. L.	sociālo	istabu	Zemgales	
ielā 31-K, Olainē, uz sešiem mēnešiem. 
Uzdot p/a “Olaines Sociālais dienests” 
apmaksāt sešus mēnešus 100% apmērā 
īres maksu H. L. par sociālās istabas 
Zemgales ielā 31-K, Olainē, lietošanu 
no sociālās palīdzības pabalstiem 
paredzētajiem līdzekļiem.

•	 Noraidīt	iesniegto	lēmuma	projektu	
“Par automašīnu riepu un plastmasas 
atkritumu pārstrādes iekārtas izveidi 
Celtnieku ielā 7A (Olainē)”. 

  Turpinājums no 13. lpp. 

Pašvaldības domes sēdēs pieņemtie lēmumi (jūnijs, jūlijs)

Aicinām iepazīties  ar Olaines 
novada pašvaldības 2020. gada 
publisko pārskatu

2021. gada 16. jūnija Olaines novada domes sēdē apstiprināts Olaines 
novada pašvaldības 2020. gada publiskais pārskats.

Tā mērķis ir saprotamā veidā sniegt vispusīgu, objektīvu un 
atklātu informāciju par Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu 
darbību un pārmaiņām Olaines novadā 2020. gadā, kā arī informēt 
par finanšu līdzekļu izlietošanu. Tas ir sagatavots kā informatīvs 
materiāls ikvienam Olaines novada iedzīvotājam, kā arī citiem 
interesentiem.

Šis dokuments ir pieejams:
Olaines bibliotēkā; Jaunolaines bibliotēkā; Gaismu bibliotēkā;
Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu centrā;
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā; pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv.

2020. GADA
Olaines novada pašvaldības

publiskais pārskats

Apstiprināts ar Olaines novada domes 
2021. gada 16. jūnija sēdes lēmumu (7. prot., 3. p.).

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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Sabiedrība

Politiski represēto personu 
22. salidojums

7. augustā Ikšķiles brīvdabas estrādē 
notika Latvijas Politiski represēto 

personu ikgadējais salidojums, pulcējot 
ļaudis no visas Latvijas. Katru gadu šo 
pasākumu apmeklē arī Olaines novada 
politiski represēto personu kluba biedri.

Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, 
pie ieejas estrādē bija jāuzrāda 
vakcinācijas sertifikāts vai apliecinājums, 
ka ir pārslimots Covid-19, vai Covid-19 
tests, kas veikts ne vēlāk kā 48 stundas 
iepriekš, un personu apliecinošs 
dokuments.

Politiski represēto salidojumu apmeklēja 
vairākas augstas valsts amatpersonas 
un politiķi – bijušais Valsts prezidents 

Raimonds Vējonis, Ogres novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils 
Helmanis, Valsts prezidents Egils Levits, 
Latvijas Politiski represēto apvienības 
priekšsēdētājs Ivars Kaļķis, Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, kā arī 
eiroparlamentāriete Sandra Kalniete. 

Tradicionāli pasākuma svinīgā daļa 
iesākās ar karoga ienešanu un valsts 
himnu. Klātesošos uzrunāja Latvijas 
Politiski represēto apvienības valdes 
priekšsēdētājs Ivars Kaļķis.
Salidojumā apsveikuma uzrunu 
teica Valsts prezidents Egils Levits: 
“Politiski represētie savu ciešanu un 
pārbaudījumu ceļā iznesa nesalauztu 
mūsu nācijas valstsgribu un Latvijas 
ideju. Valstiskuma pastāvēšanai ir 
nepieciešama nepārtraukta nācijas 
paaudžu pēctecība gan vērtībās, gan 
vēsturiskajā atmiņā, gan, it sevišķi, 
nākotnes centienos. Tieši tāpēc 
okupācijas vara tik nežēlīgi vērsās pret 
jums, jūsu vecākiem, jūsu vecvecākiem, 

lai pārrautu šo paaudžu saikni un 
atņemtu nākamajām paaudzēm valsti.” 
Uzrunas nobeigumā Valsts prezidents 
pateicās visām politiski represētajām 
personām par spēju saglabāt valstij tik 
nozīmīgās vērtības un novēlēja jauku 
salidojumu.

Svinīgajā daļā klātesošos uzrunāja arī 
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece: 
“Jūs esat ieskatījušies acīs badam, 
tumsai, nāvei, un tieši jūs vislabāk zināt, 
cik liela vērtība ir neatkarīga, brīva, 
mūsdienīga Latvija. Jūs kā reti kurš cauri 
vistumšākajām dzīves stundām esat 
izgājuši ar lielu gaišumu un mīlestību 
pret savu dzimto zemi, pret neatkarīgu 
Latviju, un paldies, ka šo gaišumu un 

Latvijas mīlestību jūs spējat dot arī 
līdzcilvēkiem, sevišķi jauniešiem.” Sirsnīgi 
politiski represētos sveica Eiropas 
Parlamenta deputāte Sandra Kalniete 
un Ogres novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Egīls Helmanis, kā arī citi 
viesi.

Par muzikālo noskaņojumu salidojumā 
gādāja grupa “Opus-C” no Jelgavas. 
Grupa izpildīja sirdij tuvas un mīļas 
dziesmas, kurām klātesošie dziedāja 
līdzi. Biedrībām bija iespēja paņemt 
grāmatu “1949. gada 25. marts” divos 
sējumos, kuru ir izdevusi Latvijas Politiski 
represēto apvienība, un dokumentu 
krājumu “Publicēšanai aizliegto datu 
saraksts”.

Paldies par sirsnīgo un pārdomāto 
pasākumu organizatoriem! Transportu 
nokļūšanai uz salidojumu biedrībai 
sagādāja Olaines nevalstisko 
organizāciju apvienība ar pašvaldības 
atbalstu. 

Olainē būvēs Dienas 
aprūpes centru

Saistošie noteikumi 

Noslēdzies iepirkums par Dienas 
aprūpes centra un Sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu centra 
būvniecību Zeiferta ielā 6b, Olainē. 
Līgums par būvniecību tiks slēgts ar  
SIA “Reaton”, būvuzraudzību nodrošinās 
SIA “BaltLine Globe”.
Īstenojot šo projektu, tiks izveidots 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
centrs 33 bērniem ar funkcionālās 
attīstības traucējumiem un Dienas 
aprūpes centrs 16 pieaugušajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem.
Dienas un rehabilitācijas centra izbūve 
būs liels atbalsts ģimenēm, kurās aug 
bērni ar funkcionāliem traucējumiem 
vai dzīvo cilvēki ar garīgās attīstības 
traucējumiem, jo radīs iespēju ģimenēm 
pilnvērtīgāk atgriezties darba tirgū un 
ļaus iesaistīties citās dzīves aktivitātēs. 
Centrā personām ar garīga rakstura 
traucējumiem tiks sniegts sociālais 
atbalsts pamatprasmju uzturēšanai un 
attīstīšanai, tiks dota iespēja socializēties. 
Savukārt bērniem ar fiziska rakstura 
traucējumiem būs pieejami pasākumi 
attīstībai un funkcionālo traucējumu 
mazināšanai – attīstošās nodarbības, 
individuālās speciālistu konsultācijas, 
psihoemocionālais atbalsts, kā arī 
iespēja pavadīt brīvo laiku atbilstoši 
savām spējām, kas ilgtermiņā var 
uzlabot viņu rehabilitācijas procesu. 
Šādu pakalpojumu pieejamība Olaines 
novadā veicinās personu integrāciju 
sabiedrībā, samazinot risku tām nonākt 
ilgstošas sociālās rehabilitācijas un 

sociālās aprūpes institūcijās, kā arī 
tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas 
personām ar invaliditāti un citām 
personām, kuras pakļautas atstumtības 
riskam.
Kopējās projekta izmaksas ir  
1 428 446,32 eiro, no tiem Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
finansējums ir 476 766,36 eiro, valsts 
budžeta dotācija pašvaldībām –  
14 263,17 eiro, valsts budžeta 
finansējums – 111 065,72 eiro, 
pašvaldības finansējums –  
826 351,07 eiro. Projektu plānots īstenot 
līdz 2022. gada augustam.

Projekts tiek realizēts, pamatojoties 
uz Ministru kabineta 2016. gada 
20. decembra noteikumiem Nr. 871 
“Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu 
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā 
vidē un personu ar invaliditāti 
neatkarīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma 
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 
un Eiropas Reģionālās attīstības  
fonda (ERAF) finansētā projekta  
Nr. 9.3.1.1./19/024 “Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība Olaines novadā” 
ietvaros. 

Saistošie noteikumi Nr. SN7/2021
2021. gada 16. jūnijā, Olainē.
Apstiprināti ar Olaines novada domes 
2021. gada 16. jūnija sēdes lēmumu  
(7. prot., 21. p.). Spēkā no 07.08.
Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 45. panta piekto daļu.

Par Olaines novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu

1. Saistošie noteikumi nosaka Olaines 
novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu.

2. Olaines novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vieta 
ir oficiālais izdevums “Latvijas 
Vēstnesis”.

3.  Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem 
Olaines novada domes 2015. gada  
22. decembra saistošos noteikumus 
Nr. 16 “Par Olaines novada domes 
saistošo noteikumu publicēšanas 
vietu” (16. prot., 25.2. p.).

Saistošie noteikumi Nr. SN10/2021
2021. gada 1. jūlijā, Olainē.  
Apstiprināti ar Olaines novada domes  
2021. gada 1. jūlija sēdes lēmumu  
(8. prot., 4. p.). Spēkā no 01.07.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas  
1. punktu un 24. pantu.

Olaines novada domes 2017. gada 
27. septembra saistošo noteikumu 
Nr. SN9/2017 “Olaines novada 
pašvaldības nolikums” grozījums

Izdarīt Olaines novada domes 2017. gada 
27. septembra saistošos noteikumos   
Nr. SN9/2017 “Olaines novada 
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Izteikt  Nolikuma 4. punktu šādā 
redakcijā:
“4.  Dome, atbilstoši Republikas pilsētas 

domes un novada domes vēlēšanu 
likumam, sastāv no 15 (piecpadsmit) 
deputātiem.” 

2. izteikt Nolikuma 5. punktu šādā 
redakcijā:
5.  Pašvaldības dome no deputātiem 

ievēlē pastāvīgās komitejas: 
5.1.  Finanšu komiteju 15 (piecpadsmit) 

locekļu sastāvā;
5.2.  Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komiteju 8 (astoņu) 
locekļu sastāvā;

5.3.  Attīstības un komunālo jautājumu 
komiteju 11 (vienpadsmit) locekļu 
sastāvā.”  

Aicinām iedzīvotājus būt sociāli atbildīgiem  
un ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus 
saistībā ar Covid-19 izplatību!

!
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Sirsnīgi sveicam jūlijā un 
augustā dzimušos novada 
jubilārus! 

Vēlam stipru veselību, 
sirds siltumu un gaišu 
noskaņojumu!

2021. gada jūnijā laulību 
noslēguši 7 pāri. 
Jūlijā laulību noslēguši 
16 pāri.

2021. gada jūnijā 1 pāris 
atzīmēja zelta kāzu jubileju.
Jūlijā 3 pāri atzīmēja zelta 
kāzu jubileju.

Vienu rasas pilīti mēs dzeram,
Vienu actiņu uz sauli 
kopā veram.
Vienu vēsmiņu no rīta 
abi saucam,
Vienā asnā tālāk dzīvot 
traucam.
/A. Čaks/

2021. gada jūnijā piedzimuši 
11 puisīši un 6 meitenītes.
Jūlijā piedzimuši 8 puisīši un 
11 meitenītes.

Lai Laimas rokas ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba tikumu un gudrību 
tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna 
ziedu pļava!

Informāciju sagatavoja Olaines 
novada Dzimtsarakstu nodaļa 
2021. gada 16. augustā

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 jūnijā  
mūžībā aizgājuši 
(uzvārds, vārds,  
dzimšanas datums), PMLP dati

Gubenko Vasily – 22.01.1954.
Jākobsone Skaidrīte Ella – 
08.01.1928.
Vasiļjevs Vladimirs – 21.11.1946.
Kovaļenko Svetlana – 18.10.1957.
Lavrinovich Olga – 15.03.1960.
Sorokins Aleksandrs – 
16.06.1983.
Bačulis Kārlis – 13.03.1952.
Kozačenko Vladimirs – 
21.10.1988.
Davydov Anatoly – 14.02.1938.
Veiss Andris – 08.11.1940.
Kaziniece Veronika – 10.06.1950.
Kokurins Vladimirs – 16.05.1958.
Andrejevs Jurijs – 15.08.1950.
Didkovska Anna – 09.09.1935.
Cvetkova Velikomida – 
25.07.1939.
Kondrashevich Nikolay – 
30.04.1947.
Ratseps Ramons – 01.01.1965.

Kuzmenkova Nataļja – 
30.11.1976.
Šabanova Tamāra – 14.12.1954.

2021. gada jūlijā  
mūžībā aizgājuši 
(uzvārds, vārds, dzimšanas 
datums), Olaines novada 
Dzimtsarakstu nodaļas dati

Arnicāns Ainārs – 27.04.1959.
Čižikova Raisa – 10.02.1939.
Dundore Žanna – 02.12.1937.
Geržatoviča Veronika – 
28.08.1930.
Gribusts Juris – 24.04.1928.
Isakova Valentina – 26.08.1951.
Ivanovs Eduards – 14.11.1966.
Juročkina Regīna – 08.03.1939.
Kalniņa Veronika – 24.12.2002.
Ļivšica Gaļina – 26.10.1938.
Mills Alars – 04.07.1939.
Petrovs Vladimirs – 21.08.1945.
Strods Ruslans – 22.07.1967.
Zutis Aivars – 16.07.1946.
Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Kā katru gadu ierasts, arī šogad augusta pēdējā sestdiena 
Olainē tiks piepildīta jauniešu čalām, mūzikas skaņām un 
svētku sajūtām, svinot Olaines novada jauniešu dienu 2021! 
Dienas pirmajā pusē jauniešus sagaida dažādas radošās 
un fiziskās aktivitātes, bet jau vakarā uz skatuves kāps 
latviešu reperis un radio raidījuma vadītājs Rolands Če.
Ieeja bez maksas.

Dalība pasākumā tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 
izslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu. Nosacījumi attiecas arī uz bērniem, 
kas jaunāki par 12 gadiem.

Pasākumu organizē:
Olaines novada pašvaldība 
Olaines Sporta centrs
Olaines Kultūras centrs

Aktualitātes, notikumi

Olaines Vēstures un mākslas muzeja pasākumu plāns
Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta

Līdz 11.09.
Teo Ralfa Jēkabsona personīgās porcelāna trauku 
kolekcijas izstāde “Lidojošā tautumeita”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Jelgavas iela 9)

Līdz 30.09. Sandras Rudzītes gleznu izstāde “Gaistošās saiknes” Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Jelgavas iela 9)

05.09. 11.00
Veloekskursija pa veco Jelgavas šoseju.
Tikšanās pie Jaunolaines Sporta nama; iepriekšēja 
pieteikšanās līdz 3. septembrim, zvanot pa tālr. 22057669

Olaines novads

28. augustā

Vairāk informācijas www.olainesjauniesiem.lv

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

Mobilais mamogrāfs būs 
Olainē 8. septembrī

Plānots, ka “Veselības centra 4” mobilais mamogrāfs  
8. septembrī atradīsies Olainē pie veselības centra 

“OlainMed”. 

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja 
pieraksta! Pierakstīties var pa tālruni 27866655  

(darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00).

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no 
Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas 
ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule 

ir derīga divus gadus kopš iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram 
nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu,  

izmeklējums ir par maksu.
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