
Olaines domes vēstis
Olaines novada pašvaldības 
informatīvs bezmaksas izdevums

NR. 7 (179) augusts 2022
www.olaine.lv

● 2. lpp.

Īsumā par aktualitātēm 
novadā

● 3. lpp.

Atbalsta iespējas 
topošajiem uzņēmējiem

● 9. lpp.

Daudzdzīvokļu māju 
renovācijas darbi

Šā gada 1. augustā Olaines 
pilsētā uzstādītas trīs 

gaisa monitoringa iekārtas. 
Viena no iekārtām uzstādīta 
Grēnēs, Olaines novadā. 
Iekārtas sadarbībā ar Olaines 
novada pašvaldību projekta 
ietvaros uzstādīja Latvijas 
Universitātes Ģeogrāfijas 
un zemes zinātņu fakultātes 
zinātnieki.
Iekārtas darbojas nepārtraukti, 
analizējot un fiksējot gaisā 
esošo piesārņojumu – smalkās 
vielu/putekļu daļiņas jeb 
PM10 un PM2,5. Iekārtu 
uzstādīšanas mērķis arī ir 
fiksēt gaisā iespējamu ķīmisku 
vielu – smaku izraisītāju – 

klātbūtni un koncentrāciju. 
Mērījumi tiks turpināti 
četrus mēnešus. Iegūtie dati 
tiks analizēti un apkopoti 
vienotā pārskatā un iesniegti 
pašvaldībā. Iepazīstoties ar 
gaisa kvalitāti, pašvaldībai būs 
iespēja turpmākajās rīcībās un 
attīstības projektos ņemt vērā 
arī gaisa kvalitātes monitoringa 
secinājumus.

Iekārtu uzstādīšanas dienā 
Olaines novada pašvaldību 
apmeklēja Latvijas Universitātes 
prorektors Valdis Segliņš. 
Viņš pozitīvi vērtēja Olaines 
novada pašvaldības iniciatīvu, 
rosināja diskutēt arī par citām 

sadarbības jomām un uzsvēra 
projekta pienesumu vietējās 
dzīves vides uzlabošanā. 
Diskusijā ar novada pašvaldības 
priekšsēdētāju Andri Bergu 
un deputātu Aleksandru 
Geržatoviču, kurā piedalījās 
arī Attīstības nodaļas vadītāja 
Elīna Grūba, Olaines novada 
pašvaldības vides pārvaldības 
speciāliste Daina Ozola 
un Latvijas Universitātes 
asociētā profesore Dr. geogr. 
Iveta Šteinberga, ar Latvijas 
Universitātes prorektoru tika 
detalizēti pārrunātas citas 
iespējamās sadarbības jomas –  
izglītībā, pētniecībā un 
jaunradē. 

27. augusts

Sveicam 
ar jauno 
mācību 
gadu!

Olaines novadā uzstādītas gaisa 
monitoringa iekārtas

Ir noslēgušies Mežezera 
dienvidu krasta pastaigu 

takas izbūves darbi. Šis projekts 
tika izstrādāts, atsaucoties 
uz biedrības “Jaunolaines 
attīstībai” iniciatīvu, un noritēja 
ar Latvijas lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. 
gadam (19.2. apakšpasākums 
“Darbības īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju”, 19.2.2. 
aktivitāte “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”) atbalstu. 
Iepriekš meža ieskautajā ezera 
dienvidu daļā bija šaura, lietus 
laikā slidena, vietām pārlieku 
stāva pastaigu mīļotāju iemīta 
taka. Realizējot projektu, tika 
izlīdzināts takas reljefs un 
vietām mainīts tās segums, kā 
arī vairāk nekā 170 m garumā 

izbūvēta koka laipa. Līdztekus 
takai uzstādīti pieci informatīvie 
stendi, kas vēstī par Mežezera 
teritorijā sastopamajiem 
putniem un to paradumiem, 

turklāt šo izziņas procesu ir 
iespēja interaktīvi papildināt, 
noklausoties aprakstīto putnu 
balsis (ir iespēja noskenēt pie 

apraksta esošo QR kodu).
Svinīgā takas atklāšana notiks 
Jaunolaines stadionā  
10. septembrī plkst. 13.00. 
Pēc tās visi interesenti 

aicināti piedalīties biedrības 
“Jaunolaines attīstībai” 
organizētajā Mežezera takas 
izaicinājumā. 

Labiekārtota Mežezera dienvidu 
krasta pastaigu taka

Informācija: jauniesiem.olaine.lv

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Jaunumi novadā

• Gaismu ciemā izbūvēts 
apgaismojums bērnu rotaļu laukumam.

• Pabeigti iebrauktuvju asfaltbetona 
segumu izbūves darbi individuālās 
apbūves teritorijā Jaunolaines ciemā – 
Lubaušu apkaimē.

• DKS “Virši” koplietošanas teritorijā 
autobusa galapieturā izbūvēta 
platforma, tāpat platforma izbūvēta arī 
DKS “Straume” koplietošanas teritorijā 
autobusa galapieturā.

• Grēņu ciemā uzsākta ceļa Mednieki–
Olaine posma no Upenieku ielas līdz 
īpašumam “Ālupi 3” būvniecība.

• Jauniešu atpūtas vietā “Popkorna 
skvērs” uzstādīti jauni stacionārie 
šūpuļtīkli un izvietots jauns grāmatu 
apmaiņas punkts.

• Olaines Mežaparka bērnu rotaļu 
pilsētiņā atjaunots gumijas segums.

• Domājot par vides pieejamību arī 
bērniem ar īpašām vajadzībām, Olaines 
Mežaparka bērnu rotaļu pilsētiņā 
izveidota jauna zona, kurā uzstādītas 
šūpoles, kurās var šūpoties arī bērni 
ratiņkrēslā. Uz šūpolēm izvietotas 
zīmes, kā tās pareizi un droši lietot. 
Aicinām apmeklētājus būt saudzīgiem 

un draudzīgiem. Ja redzat, ka tiek 
veikts vandalisms, ziņojiet pašvaldības 
policijai pa tālruni: 67967196, 29198070, 
26613481. 

• Pabeigti iekšpagalma seguma 
atjaunošanas darbi Pēternieku ciemā pie 
ēkas “Pēternieki 70”.

• DKS “Ezītis” teritorijā un ceļa posmā 
Galiņi–Jāņupe (jaunajā teritorijā, kas 
pievienota Olaines novadam pēc  
2021. gada novadu reformas) izvietotas 
vairākas ceļa zīmes.

• Saņemta informācija no VSIA 
“Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi” par to, ka ir izsludināta 
iepirkuma procedūra projektēšanas 
darbiem Misas upes atjaunošanai. 
Atvēršana iepirkumam paredzēta 
septembra sākumā. Projekta izstrādes 
termiņš ir septiņi mēneši. Atjaunošanas 
projektu plānots izstrādāt 28 km 
garam upes posmam no Dzērumu 
ciema Ķekavas novadā līdz Misas upes 

šķērsojumam ar autoceļu A8 Jelgavas 
novadā, ietverot visu Olaines novadā 
esošo upes posmu 20 km garumā.

• Turpinās darbs pie skeitparka 
izbūves Olainē, pontona laipu 
atjaunošanas Līdumu karjerā, PII 
“Čiekuriņš” būvniecības Olainē, dienas 
un rehabilitācijas centra būvniecības 

Olainē. Septembrī tiks uzsākta ielu 
norāžu uzstādīšana DKS “Komutators” 
un “Ieviņas” Medemciemā, kā arī Jāņupē 
DKS “Ozollejas”.

• No 22. marta Olaines Pieaugušo 
izglītības centrā divreiz nedēļā vakaros 
notiek latviešu valodas mācības 
ukraiņu bēgļiem. Vislielākais paldies 
brīvprātīgajai Martai Dziļumai, kura visas 
vasaras gaitā pašaizliedzīgi ziedoja savu 
laiku, kā arī dalījās ar savu audzēkņu 
prasmēm internetā. Sīkāka informācija 
par kursiem – pa tālruni 29192247.

• Iedzīvotāju ievērībai! Sausā laika dēļ 
Olaines novada kapsētās ir izžuvušas 
ūdens akas. Apkopjot kapavietas, jāņem 
līdzi ūdens.

• No 5. septembra līdz 9. oktobrim 
Latvijā norisināsies militāro mācību 
cikla “Namejs 2022” rudens posms, 
lai pārbaudītu un pilnveidotu vienību 
gatavību izvērsties valsts aizsardzības 
uzdevumu izpildei gan patstāvīgi, gan arī 
kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros. 
Iedzīvotāju ievērībai! Aicinām sekot 
līdzi aktuālajai informācijai par mācību 
norisi dažādos Latvijas novados Latvijas 
armijas sociālo tīklu kontos, kā arī 
Nacionālo bruņoto spēku tīmekļa vietnē 
www.mil.lv. Nacionālie bruņotie spēki 
aicina iedzīvotājus ar izpratni  
izturēties pret notiekošajām militārajām 
mācībām. 

Jaunolaines ciemā esošā Olaines  
Sv. Elizabetes baznīca, tuvojoties tās 

270 gadu jubilejai, ir sākusi veidot sevi kā 
atvērtu un mūsdienīgu kultūrtelpu. Pēc 
gandrīz divu gadu ilga LEADER projekta 
realizācijas baznīcas draudze sadarbībā 
ar biedrību “Jaunolaines attīstībai” nu  
var teikt, ka projekta mērķis – Olaines  
Sv. Elizabetes baznīca kā novada 
vizītkarte – tiek sasniegts. 
20. augustā klātesot gan draudzes 
mācītājam O. Skrodelim, gan Jūrmalas 
iecirkņa prāvestam A. Kauliņam, tika 
svinīgi iedegts Olaines Sv. Elizabetes 
baznīcas ārsienu apgaismojums. Siltajā 
vakarā viesus priecēja Reiņa Jaunā 
ģitārspēles koncerts.

Sagaidot krēslu, baznīcas izgaismošanas 
svētkos Jaunolaines iedzīvotāji un viesi 
tika aicināti iepazīties ar dažādiem 
notikumiem baznīcā fotostāstu izstādē.
Turpmāk plānots veidot arī cita veida 
kultūras dzīvi Jaunolainē: izstādes, 
neformāli klasiskās un mūsdienu mūzikas 
koncertus, performances, saviesīgus 
pasākumus.
Olaines Sv. Elizabetes baznīca var 
lepoties arī ar skaistu un sakoptu 
dārzu. Bet šobrīd, jo īpaši padomājot 
par skaistiem fotomirkļiem svētkos, 
ir izveidots arī lavandu lauks. Tāpat ir 

arī uzstādīts informatīvais stends, lai 
ikviens varētu uzzināt par svarīgākajiem 
notikumiem baznīcas vēsturē.

Ar LEADER finansējumu ir bijusi 
iespēja uzstādīt energotaupīgu, 
gudru izgaismošanas sistēmu, kas ļaus 
kontrolēt arī gaismas apjomu un laiku. 
Projekts “Olaines Sv. Elizabetes ev. lut. 
baznīca: novada vizītkarte”  
(Nr. 21-04-AL04-A019,2205000001) 
īstenots ar biedrībai “Pierīgas partnerība” 
pieejamo Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu. 

Īsumā par aktualitātēm novadā

Olaines novada vecākais valsts nozīmes kultūras piemineklis kļūst pamanāms

No 1. līdz 30. septembrim (ieskaitot) notiks iedzīvotāju balsošana 
par sabiedrības iesniegtajiem un komisijas izvērtētajiem projektiem 
Olaines novada pašvaldības organizētā līdzdalības budžetēšanas 
projektu konkursa ietvaros. 
Balsot varēs elektroniski Olaines novada pašvaldības mobilajā 
lietotnē “Olaines novads”. Lai nobalsotu, iedzīvotājiem jāautorizējas ar 
internetbanku. Mobilo lietotni “Olaines novads” bez maksas var lejupielādēt 
“App Store” (“iOS” ierīcēm) un “Google Play” (“Android” ierīcēm). Sekojiet 
līdzi informācijai pašvaldības elektroniskajos saziņas kanālos!

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Lasi jaunumus arī šeit: 
www.facebook.com/OlainesNovadaPasvaldiba

Uzņēmējdarbība

1. septembrī tiks uzsākta projektu 
pieņemšana jauno uzņēmēju 

atbalsta programmā “(ie)dvesma”, 
ko īsteno “SEB banka” kopā ar Pierīgas 
pašvaldībām – Jūrmalas pilsētu, Olaines, 
Ķekavas, Mārupes, Ropažu un Siguldas 
novadu. Pretendēt uz finansiālo atbalstu 
varēs gan strādājoši uzņēmumi, gan vēl 
neīstenotu biznesa ideju autori.  
Kopējais grantu apmērs šogad būs līdz 
70 000 eiro.

Maksimālā naudas summa vienam 
grantam būs līdz 10 000 eiro, un uz 
to var pretendēt gan privātpersonas, 
kas vēl tikai 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.

“SEB bankas” valdes loceklis Arnis 
Škapars: “Tieši finansiālais atbalsts ir 
visbūtiskākais, lai idejai sekotu tālāka 
darbība – to norāda 59% respondentu 
maijā veiktajā “SEB” aptaujā par Latvijas 
iedzīvotāju vēlmi uzsākt savu biznesu. 
Tāpēc ir gandarījums, ka jau sesto gadu 
kopā ar Pierīgas novadu pašvaldībām 

varam būt nozīmīgs atbalsta mehānisms 
gan mazajiem uzņēmējiem, gan arī 
tiem, kuri vēl tikai sper pirmos soļus 
pretī savam biznesam. Redzam, ka ar 
katru gadu iesniegto biznesa projektu 
kvalitāte aug un tie, kuri vēlas uzsākt 
savu biznesu, dara to pārdomāti un 
mērķtiecīgi. Reizēm labām idejām 
pietrūkst tikai sākotnējas pārliecības, 
tāpēc ir prieks par tiem, kuri ņem 
vērā žūrijas ieteikumus, pilnveido 
idejas potenciālu un startē konkursā 
atkārtoti. Jebkura krīze vienlaikus ir 
augsne jaunām idejām, tāpēc arī šobrīd 
ir piemērots laiks, lai attīstītu savu 
uzņēmumu.”
Iesniegt projektus varēs līdz  
30. septembrim. Saņemto pieteikumu 
atlase notiks trīs kārtās, izvērtējot 
gan to atbilstību programmas 
kritērijiem, gan biznesa plānu un 
idejas potenciālu. Iesniegtos projektus 
vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā 
būs uzņēmējdarbības profesionāļi 
un pašvaldību pārstāvji. Rezultātu 
paziņošana un uzvarētāju apbalvošana 
notiks novembrī.

Grantu programma norisināsies jau sesto 
reizi. Līdz šim programmā atbalstu savas 
idejas īstenošanai saņēmuši 40 jaunie 
uzņēmēji Pierīgā. Plašāka informācija un 
nolikums – www.seb.lv/iedvesma. 

Ar saukli “Tava komanda startam” 
Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūras (LIAA) Jūrmalas Biznesa 
inkubators izziņo 2022. gada rudens 
uzņemšanu pirmsinkubācijas 
programmā Jūrmalā un Tukumā. No 
1. līdz 20. septembrim sešu mēnešu 
apmācību programmā kopumā tiks 
uzņemti 260 biznesa ideju autori. 

Pirmsinkubācijas programma ir 
piemērota biznesa ideju autoriem, kam 
vēl nav sava uzņēmuma, kā arī jaunajiem 
uzņēmējiem pašā uzņēmējdarbības 
sākumā, kad produkts vēl nav pieejams 
plašam klientu lokam. Programma ilgst 
sešus mēnešus, un tās laikā dalībnieki 
piedalās apmācībās, apgūstot svarīgākās 
uzņēmējdarbības prasmes, apmeklē 
uzņēmēju pieredzes stāstu sesijas 
un individuālās konsultācijās saņem 
mentoru atbalstu jau detalizēta rīcības 
plāna izstrādei biznesa idejas attīstīšanai.
Dalība programmā nodrošina arī pieeju 
ar biroja tehniku aprīkotām darba telpām 
jeb kopstrādei jebkurā no divpadsmit 
LIAA biznesa inkubatoriem un deviņām 
atbalsta vienībām, kā arī iespēju 
pievienoties lielākajai jauno uzņēmēju 
kopienai Latvijā.
“Programmas ietvaros dalībnieki strādā 
pie savas biznesa idejas validācijas 
un sava minimālās dzīvotspējas 
produkta vai pakalpojuma izstrādes. 
Lekcijās, praktiskās nodarbībās un 
uzņēmēju pieredzes stāstu sesijās gūst 
papildu zināšanas par svarīgākajiem 
uzņēmējdarbības veikšanas aspektiem,” 
par līdzšinējo dalībnieku pieredzi stāsta 
LIAA Jūrmalas Biznesa inkubatora 
pirmsinkubācijas programmas vadītājs 
Uldis Siliņš. 
LIAA Jūrmalas Biznesa inkubatorā 

tiks gaidīti pieteikumi no Jūrmalas 
pilsētas, kā arī no Tukuma, Mārupes, 
Olaines un Ķekavas novada jaunajiem 
un topošajiem uzņēmējiem. Pieteikties 
pirmsinkubācijas programmai varēs 
no 1. līdz 20. septembrim, iesniedzot 
pieteikumu vienotajā valsts platformā 
biznesa attīstībai www.business.gov.lv. 
Visi interesenti, kas vēlas apgūt 

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

25. augustā norisināsies infostunda 
par pirmsinkubācijas programmu un 
pieteikšanās kārtību tai. Detalizētāka 
informācija būs pieejama LIAA Jūrmalas 
Biznesa inkubatora “Facebook” kontā – 
www.facebook.com/LIAAJurmala. 
LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir 
atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un 
konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi 
un attīstību. LIAA biznesa inkubatorus 
finansē Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projekts “Reģionālie biznesa 
inkubatori un Radošo industriju 
inkubators”. 

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem –  
inkubatori.magneticlatvia.lv. 
Par pirmsinkubācijas programmu –  
youtu.be/sfsxK-CVCJQ. 

Uldis Siliņš,
LIAA Jūrmalas Biznesa inkubators

Grantu programmā “(ie)dvesma” 
jaunajiem uzņēmējiem būs pieejams 

atbalsts līdz 70 000 eiro

Jūrmalas Biznesa inkubators 
uzņem jaunus dalībniekus 
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Jūnijs

• Piekrist pārjaunot: 
1) 2009. gada 26. novembra nekustamā 

īpašuma “Birznieku masīvs 1” Olaines 
pagastā, Olaines novadā, zemes 
daļas nomas līgumu, noslēdzot 
pārjaunojuma līgumu ar SIA “Birznieki 
Industrial Solutions” līdz 2039. gada  
25. novembrim; 

2) 2014. gada 8. janvāra pārjaunojuma 
līgumu par nekustamā īpašuma 
“Birznieku masīvs 2” Olaines pagastā, 
Olaines novadā, zemes nomu, 
noslēdzot pārjaunojuma līgumu ar 
SIA “Birznieki Industrial Solutions” 
līdz 2039. gada 25. novembrim. 
Uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
sagatavot un izsniegt nostiprinājuma 
lūgumus zemesgrāmatai par lēmumā 
noteikto pārjaunojuma līgumu –  
nomas tiesību pagarinājuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatā.

• Apstiprināt Olaines novada 
pašvaldības 2021. gada publisko 
pārskatu. Uzdot sabiedrisko attiecību 
speciālistei: 
1) nosūtīt Olaines novada pašvaldības 

2021. gada publisko pārskatu Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai (elektroniski), Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai, Olaines 
bibliotēkai, Jaunolaines bibliotēkai, 
Gaismu bibliotēkai; 

2) ievietot Olaines novada pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.olaine.lv; 

3) izlikt Olaines novada Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā; 

4) organizēt informācijas izvietošanu  
par Olaines novada pašvaldības  
2021. gada publiskā pārskata 
pieejamību uz pašvaldības 
informācijas stendiem un informatīvajā 
izdevumā “Olaines domes vēstis”.

• Apsveikt Olaines 1. un 2. vidusskolas 
1. klašu skolēnus Zinību dienā 2022. gada 
1. septembrī ar pašvaldības suvenīru 
komplektu (pildspalvu un zīmuli). Uzdot 
Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
apmaksāt pašvaldības suvenīru iegādes 
izdevumus līdz 700 eiro (t. sk. PVN) 
saskaņā ar iesniegto rēķinu.

• Piekrist atsavināt zemesgabalu 
dārzkopības sabiedrībā (turpmāk – d/s) 
“Plakanciema Egles” Nr. 189, Vaivados, 
0,0491 ha platībā (kadastra numurs  
8080 016 0758) zemes nomniekam  
A. B.  Apstiprināt lēmumā atsavināmā 
zemesgabala pārdošanas cenu 1890 eiro. 
Noteikt: ja līdz 2022. gada 21. augustam 
(ieskaitot) nav veikts maksājums un 
noslēgts pirkuma līgums, šis lēmums 
zaudē spēku.

• Piekrist atsavināt zemesgabalu d/s 
“Vizbuļi-2” Nr. 3864, Jāņupē, 0,0419 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 021 0770) 
zemes nomniekam E. B. Apstiprināt 
lēmumā atsavināmā zemesgabala 
pārdošanas cenu 1020 eiro. Noteikt: ja 
līdz 2022. gada 21. augustam (ieskaitot) 
nav veikts maksājums un noslēgts 
pirkuma līgums, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Medņi” Nr. 52, Jāņupē, 
0,0642 ha platībā (kadastra numurs 
8080 020 1099) zemes nomniekam 
I. K. Apstiprināt lēmumā atsavināmā 
zemesgabala pārdošanas cenu 1820 eiro. 
Noteikt: ja līdz 2022. gada 21. augustam 
(ieskaitot) nav veikts maksājums un 
noslēgts pirkuma līgums, šis lēmums 
zaudē spēku.

• Slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa 
īpašuma Kūdras ielā 13-27, Olainē, 
sastāvošs no divistabu dzīvokļa, kopējā 
platība 46,29 kv. m, dzīvojamā platība 
30,61 kv. m un pie dzīvokļa īpašuma 
piederošās kopīpašuma domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas un 
zemesgabala 4629/154421, atsavināšanu 
dzīvokļa īrniekam D. S. un apstiprināt 
dzīvokļa pārdošanas cenu 23 600 eiro. 
Iekļaut līgumā nosacījumu par atsevišķas 
mantas statusu saskaņā ar 2022. gada 
16. maijā  noslēgto vienošanos. Noteikt 
maksāšanas termiņu – līdz 2022. gada  
21. augustam. Noteikt, ka pirkuma 
līgums noslēdzams pēc pilnas pirkuma 
maksas saņemšanas, bet ne vēlāk kā 
lēmumā  norādītajā termiņā. Uzdot 
Īpašuma un juridiskajai nodaļai sagatavot 
pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašuma 
Kūdras ielā 13-27, Olainē, atsavināšanu, 
nodošanas aktu un nostiprinājuma 
lūgumu zemesgrāmatai. Noteikt: ja līdz 
2022. gada 21. augustam (ieskaitot) 
nav izpildīts lēmumā noteiktais pilnā 
apmērā, šis lēmums zaudē spēku. 

• Atsavināt elektroniskā izsolē ar 
augšupejošu soli šādus pašvaldībai 
piederošus zemesgabalus: 
1) “Vizbuļi-2” Nr. 3813, Jāņupe, 
2) “Ielieči” Nr. 49, Rājumi, 
3) “Tiltiņi” Nr. 290, Stīpnieki, 
4) “Bitīte-2” Nr. 20, Galiņi, 
5) “Celtnieks 160A”, Stīpnieki, 
6) “Ezītis” Nr. 126A, Olaines pagasts,
un noteikt atsavināšanas nosacīto 
cenu (sākumcena), atsavināšanas 
soli, atsavināšanas nodrošinājumu un 
apstiprināt izsoles noteikumus. 

• Piekrist grozīt 2021. gada 30. marta 
zemes nomas līgumu un izslēgt 5.3.1. 
apakšpunktu. Noteikt pienākumu: 
1) SIA “Rickat” piecu darba dienu laikā 

pēc nomaksas pirkuma līguma 

noteiktā pirkuma summas samaksas 
termiņa izpildes rakstveidā informēt 
Olaines novada pašvaldību par 
nomas pirkuma līguma izpildi un 
nostiprinājuma lūguma iesniegšanu 
zemesgrāmatā par ēku (būvju) 
īpašuma ar kadastra numuru 8080 009 
0038 īpašumtiesību nostiprināšanu  
SIA “Birznieki Industrial Solutions”; 

2) SIA “Birznieki Industrial Solutions” 
pēc īpašumtiesību uz ēku (būvju) 
īpašumu ar kadastra numuru 8080 009 
0038 nostiprināšanas zemesgrāmatā 
piecu darba dienu laikā kā jaunajam 
īpašniekam vērsties Olaines novada 
pašvaldībā zemes nomas līguma 
noslēgšanai par zemesgabala ar 
kadastra apzīmējumu 8080 509 0006 
nomu. 

Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
noslēgt vienošanos pie 2021. gada  
30. marta zemes nomas līguma, ievērojot 
lēmumā noteikto. Lēmums stājas spēkā 
ar tā paziņošanas brīdi, kad tas paziņots 
adresātam.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz atsavināmo nekustamo īpašumu d/s 
“Lībieši”  Nr. 1162, Jāņupē, ar kadastra 
numuru 8080 021 1350, sastāv no 
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 
8080 021 1350 0,0834 ha platībā, 
ekspluatācijā nenodotas dārza mājas ar 
kadastra apzīmējumu 8080 021 1350 001 
un ekspluatācijā nenodotas palīgēkas  
ar kadastra apzīmējumu 8080 021  
1350 002, par 2022. gada 31. maija 
pirkuma līgumā noteikto pirkuma 
maksu 5000 eiro. Piekrist, ka Ukrainas 
pilsone O. P. iegūst īpašumā zemi d/s 
“Lībieši” Nr. 1162  0,0834 ha platībā ar 
zemes lietošanas mērķi – kods 0601 
“Individuālo dzīvojamo māju apbūve”.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz atsavināmo nekustamo īpašumu 
“Piparkūkas” Olaines pagastā ar kadastra 
numuru 8080 009 0245, kas sastāv no 
zemes vienības, kadastra apzīmējums 
80800 090 026, 8,00 ha platībā, par  
2022. gada 17. maija mantiskā 
ieguldījuma pieņemšanas–nodošanas 
aktā Nr. 17052022 noteikto pirkuma 
maksu 24 000 eiro. Piekrist, ka SIA 
“RTRK projekti” iegūst īpašumā zemi 
ar kadastra apzīmējumu 8080 009 
0026 8,00 ha platībā (nosaukums: 
“Piparkūkas”, kadastra numurs  
8080 009 0245).

• Piekrist, ka SIA “Kleinis” iegūst 
īpašumā zemi “Rieksti” Olaines pagastā, 
kadastra apzīmējums 8080 014 0189, 
0,2000 ha platībā (adrese: “Rieksti”, 
Olaines pag., Olaines nov., LV-2127) ar 
zemes lietošanas mērķi – kods 1000 
“Neapgūta ražošanas objektu apbūves 
zeme”.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz atsavināmo nekustamo īpašumu 
d/s “Vizbuļi-2” Nr. 3573, Jāņupē, ar 
kadastra numuru 8080 021 0633, sastāv 
no zemesgabala, kadastra apzīmējums 
8080 021 0633, 0,0665 ha platībā (adrese: 
“Vizbule 73”, Jāņupe, Olaines pag., 
Olaines nov., LV-2127), par 2022. gada 
6. jūnija pirkuma līgumā Nr. 08/06/22 
noteikto pirkuma maksu 4000 eiro. 
Piekrist, ka Krievijas pilsone O. L. iegūst 
īpašumā zemi d/s “Vizbuļi-2” Nr. 3573, 
kadastra apzīmējums 8080 021 0633, 
0,0665 ha platībā ar zemes lietošanas 
mērķi – kods 0601 “Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve”.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 
nekustamo īpašumu:
1. zemesgabalu d/s “Ezītis” Nr. 314,   

Ezītis, 0,0642 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 012 0404);

2. zemesgabalu d/s “Ezītis” Nr. 452, 
Pēternieki, 0,0403 ha platībā  
(kadastra numurs 8080 011 0374);

3. zemesgabalu d/s “Mežsētu Dārzs” 
Nr. 115, Jāņupe, 0,0715 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 020 0998);

4. zemesgabalu d/s “Ezītis” Nr. 409, 
Olaines pagasts, 0,0640 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 011 0351);

5. zemesgabalu d/s “Straume” Nr. 105, 
Jāņupe, 0,0580 ha platībā  
(kadastra numurs 8080 023 0608);

6. zemesgabalu d/s “Vizbuļi-2” Nr. 3882, 
Jāņupe, 0,0656 ha platībā  
(kadastra numurs 8080 021 0787);

7. zemesgabalu d/s “Vaivadi” Nr. 146, 
Vaivadi, 0,0559 ha platībā  
(kadastra numurs 80800160252).

• Piešķirt d/s “Ozollejas” zemes 
vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 
8080 021 1427: nosaukumu “Feju iela”, 
nosaukumu “Drosmes iela”, nosaukumu 
“Kroņu iela”, nosaukumu “Zeltītes iela”, 
nosaukumu “Kalēju iela”, nosaukumu 
“Sprīdīša iela”, nosaukumu “Lelles 
iela”, nosaukumu “Ozolleju iela”, 
nosaukumu “Taku iela”. Katras minētās 
ielas nosaukums piešķirts saskaņā ar 
konkrētās ielas izvietojuma shēmu, un 
ar piesaisti ielai nekustamo īpašumu 
zemes vienībām un ar tām funkcionāli 
saistītām ēkām piešķirt/mainīt adreses 
saskaņā ar sarakstiem (pielikumiem). 
Uzlikt par pienākumu DKS “Ozollejas” 
valdei informēt d/s “Ozollejas” 
nekustamo īpašumu īpašniekus un 
nomniekus par piešķirtajām jaunajām 
adresēm (adresācijas objektiem). 
Uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
informēt par šo lēmumu Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienestu, Valsts 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi
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ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un 
Valsts policiju. Uzdot Attīstības nodaļai 
organizēt ielu nosaukumu norāžu zīmju 
izgatavošanu un uzstādīšanu viena gada 
laikā.

• Atļaut apvienot zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumiem 8080 002 0286 
un 8080 002 1505 viena nekustamā 
īpašuma sastāvā ar zemes vienības 
kopējo, aptuveno platību 0,099 ha, 
kura, izpildot kadastrālo (instrumentālo) 
uzmērīšanu, var tikt precizēta. Saglabāt 
vienotu adresi apvienotajai zemes 
vienībai un ēkai: Medema iela 38, 
Medemciems, Olaines pag., Olaines 
nov., LV-2127. Dzēst adresi: Medema 
iela 36, Medemciems, Olaines pag., 
Olaines nov., LV-2127. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi apvienotajai 
zemes vienībai visā platībā – 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 2234.

• Atļaut apvienot zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumiem 8080 
002 1223 un 8080 002 1224 viena 
nekustamā īpašuma sastāvā ar zemes 
vienības kopējo platību 0,1121 ha. 
Saglabāt vienotu adresi apvienotajai 
zemes vienībai un ēkām ar kadastra 
apzīmējumu 8080 002 1223 001 un 8080 
002 1223 002: Radio iela 6, Medemciems, 
Olaines pag., Olaines nov., LV-2127. 
Dzēst adresi: Radio iela 8, Medemciems, 
Olaines pag., Olaines nov., LV-2127. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi apvienotajai zemes vienībai visā 
platībā – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0601. Piekļūšana 
apvienotajai zemes vienībai nodrošināta 
pa kooperatīvās dārzkopības sabiedrības 
“Komutators” koplietošanas zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 8080 
002 2236.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Atvases-1” 
(kadastra Nr. 8080 002 0010) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
002 2402. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus, 
adresāciju. Detalizēta informācija 
pieejama www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Domes lēmumi”. 
Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 un 
Nr. 2 piekļūšana nodrošināta no 
Olaines novada pašvaldības tiesiskā 
valdījumā esošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 0646, 
kurai saskaņā ar Nekustamā īpašuma 
administrēšanas sistēmu ir reģistrēts 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –  
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 
Īstenot zemes ierīcības projektu četru 
gadu laikā, projektētās zemes vienības: 
1) kadastrāli uzmērot; 
2) reģistrējot Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā; 
3) ierakstot zemesgrāmatā kā 

patstāvīgus nekustamos īpašumus. 

• Apstiprināt nolikumu Nr. NOL4/2022 
“Grozījums Olaines novada domes  
2010. gada 27. oktobra nolikumā Nr. 5  
“Par Olaines novada pašvaldības 
pamatbudžeta programmā  
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 
apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un 
izlietojuma kārtību””.

• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. SN7/2022 “Grozījums Olaines 
novada domes 2019. gada 27. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. SN13/2019 
“Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Olaines novadā””. 

• Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr. SN8/2022 “Grozījumi Olaines 
novada domes saistošos noteikumos 
Nr. SN1/2022 “Par Olaines novada 
pašvaldības budžetu 2022. gadam””.

• Piešķirt Olaines novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājam Andrim Bergam 
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu –  
21 kalendāra dienu (15 darba dienas) – 
no 2022. gada 27. jūnija līdz 2022. gada 
17. jūlijam par periodu no 2021. gada 
11. marta līdz 2022. gada 10. martam. 
Uzdot A. Berga prombūtnes laikā domes 
priekšsēdētāja pienākumus pildīt 
priekšsēdētāja pirmajai vietniecei  
Līgai Gulbei.

• Olaines novada pašvaldības dzīvokļu 
jautājuma risināšanā sniedzamās 
palīdzības pirmās kārtas reģistrā 
reģistrētas divas personas: A. S. un K. D. 

• Zemgales ielā 31, Olainē, sociālajā 
istabā ierādīta vieta N. P., D. S., J. L., M. O.  

• Izskatīts M. M. iesniegums par 
zaudējumu un nemantiskā kaitējuma 
atlīdzināšanu par Olaines novada 
pašvaldības policijas 2022. gada  
11. janvārī veikto administratīvo 
aizturēšanu administratīvā pārkāpuma 
lietā. 

• Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
organizēt cenu aptauju un nodrošināt 
dzīvoklī Parka ielā 16-15, Olainē, 
nepieciešamos remontdarbus 
(dzīvokļa lietošanas īpašību (kvalitātes) 
saglabāšanu, ievērojot SIA “Būve VL” 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

  Turpinājums no 4. lpp. 
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Olaine

Stūnīši

Jāņupe

Jaunolaine

Medemciems

Pēternieki

Uzvaras 
Līdums

2021. gada
Olaines novada pašvaldības

publiskais pārskats

Apstiprināts ar Olaines novada domes 
2022. gada 21. jūnija sēdes lēmumu (8. prot., 3. p.).

Aicinām iepazīties ar Olaines novada 
pašvaldības 2021. gada publisko pārskatu!

Tā mērķis ir saprotamā veidā sniegt vispusīgu, objektīvu un atklātu 
informāciju par Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu darbību 

un pārmaiņām Olaines novadā 2021. 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 apkalpošanas 
centrā; Latvijas Nacionālajā bibliotēkā; pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv.

2022. gada 14. jūnijā sagatavotās tāmes 
“Olaines novada pašvaldības dzīvokļa 
Nr. 15 remontdarbi Parka ielā 16, Olainē” 
provizorisku  remontdarbu izpildes 
summu  7018,81 eiro (t. sk. PVN)). 

Jūlijs

• Piešķirt Olaines novada pašvaldības 
apbalvojumu – Atzinības rakstu – 
Olaines pirmsskolas izglītības iestādes 
“Magonīte” šefpavārei Ilzei Spundei 
par ilggadēju, profesionālu un apzinīgu 
darbu iestādē.

• Noteikt ēdināšanas pakalpojumu 
(kopgalda) maksu Olaines 1. vidusskolā, 
tai skaitā Olaines 1. vidusskolas 
struktūrvienībā “Olaines sākumskola” un 
Olaines 2. vidusskolā: 
1) 1.–4. klašu izglītojamo ēdināšanai 

1,85 eiro dienā par vienu ēdienreizi, 
tai skaitā no valsts mērķdotācijas 
līdzekļiem dienā – 0,71 eiro;

2) 5.–12. klašu izglītojamo ēdināšanai  
1,85 eiro dienā par vienu ēdienreizi,  
tai skaitā izglītojamo vecāku maksu 
dienā – 0,92 eiro;
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3) piecgadīgajiem un sešgadīgajiem 
izglītojamajiem par trīsreizēju 
ēdināšanas pakalpojumu 3,50 eiro 
dienā, tai skaitā piecgadīgo un 
sešgadīgo izglītojamo vecāku maksu 
dienā – 2,10 eiro;

4) 1.–4. klašu pagarinātās dienas grupas 
izglītojamajiem 0,75 eiro dienā par 
vienu launaga porciju.

Apmaksāt Olaines 1. vidusskolas un 
Olaines 2. vidusskolas izglītojamajiem, 
kuri saņem ēdināšanas pakalpojumu 
(kopgaldu), domes apstiprinātās 
ēdināšanas pakalpojumu maksu no  
p/a “Olaines Sociālais dienests” budžeta 
līdzekļiem:
- 5.–12. klašu izglītojamajiem dienā par 

vienu ēdienreizi – 0,93 eiro;  
- piecgadīgajiem un sešgadīgajiem 

izglītojamajiem dienā par trīsreizēju 
ēdināšanas pakalpojumu –1,40 eiro.

Lēmums stājas spēkā ar 2022. gada  
1. septembri. 
Ar šī lēmuma spēkā stāšanos zaudē 
spēku Olaines novada domes  
2022. gada 26. janvāra sēdes lēmums 
“Par ēdināšanas pakalpojumu maksu 
Olaines 1. vidusskolā un 2. vidusskolā”  
(1. prot., 10. p.).

• Apstiprināt Olaines novada 
pašvaldības administrācijas – iestādes 
“Olaines novada pašvaldība” – 
darbinieku, t. sk. struktūrvienību 
darbinieku, amatu sarakstu un darba 
samaksu (mēnešalgas), izsakot 
jaunā redakcijā mēnešalgu grupu, 
papildinot ar amatu saimi un algas 
līmeņiem (minimums, viduspunkts un 
maksimums). Lēmums stājas spēkā  
2022. gada  1. jūlijā.

• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās 
sabiedrības “Lejas 1” projektu “DKS 
“Lejas 1” iekšējo centrālo ceļu remonts” 
par kopējo summu 7053,82 eiro ar 
pašvaldības finansējumu 4220,92 eiro. 
Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
Ģirtam Batragam noslēgt līgumu ar  
DKS “Lejas 1” par projekta “DKS “Lejas 1”  
iekšējo centrālo ceļu remonts” 
finansēšanu. Noteikt: ja DKS “Lejas 1” līdz 
2022. gada 16. decembrim pašvaldībā 
nav iesniegusi līgumā par DKS  “Lejas 1” 
projekta  “DKS “Lejas 1” iekšējo centrālo 
ceļu remonts” finansēšanu 4.1.1. un 4.1.2. 
apakšpunktā noteiktos dokumentus, šis 
lēmums zaudē savu spēku.

• Atbalstīt DKS “VEF Baloži” 
projektu “Ceļa seguma ieklāšana un 
atjaunošana DKS  “VEF-Baloži” teritorijā 
Medemciemā, Olaines novadā” par 
kopējo projekta summu 57 052,78 eiro ar 
pašvaldības finansējumu 45 642,22 eiro.  

Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
noslēgt: 
1) līgumu ar DKS “VEF Baloži” par 
projekta “Ceļa seguma ieklāšana 
un atjaunošana DKS “VEF Baloži” 
Medemciemā, Olaines novadā” 
finansēšanu ne vēlāk kā līdz 2022. gada 
27. augustam; 
2) trīspusēju līgumu (pašvaldība, DKS 
“VEF Baloži” un darbu izpildītāja – SIA 
“Agrosēta”) par lēmumā noteiktajā 
projektā un iepirkumā ONP 2022/27 
“Ceļu seguma ieklāšana un atjaunošana 
DKS “VEF-Baloži” teritorijā Medemciemā, 
Olaines novadā” noteikto darbu izpildi. 
Noteikt: ja DKS “VEF Baloži” līdz  
2022. gada 16. decembrim pašvaldībā 
nav iesniegusi līgumā par DKS “VEF 
Baloži” projekta “Ceļa seguma ieklāšana 
un atjaunošana DKS “VEF-Baloži” 
teritorijā Medemciemā, Olaines novadā” 
4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā noteiktos 
dokumentus, šis lēmums zaudē savu 
spēku.

• Atbalstīt DKS “Ieviņa 99” projektu 
“Medemciema rotaļu un aktīvās atpūtas 
laukumu izveide” par kopējo projekta 
summu 21 633,63 eiro ar pašvaldības 
finansējumu 19 470,27 eiro. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram noslēgt: 
1) līgumu ar DKS “Ieviņa 99”  par projekta 
“Medemciema rotaļu un aktīvās atpūtas 
laukumu izveide” finansēšanu ne vēlāk 
kā līdz 2022. gada 27. augustam; 
2) trīspusēju līgumu (pašvaldība, DKS 
“Ieviņa 99” un darbu izpildītāja – SIA 
“Jūrmalas mežaparki”) par lēmumā 
noteiktajā projektā un iepirkumā ONP 
2022/31 “Medemciema rotaļu un aktīvās 
atpūtas laukumu izveide” teritorijā 
Medemciemā, Olaines novadā, noteikto 
darbu izpildi. Noteikt: ja DKS “Ieviņa 99”  
līdz 2022. gada 16. decembrim 
pašvaldībā nav iesniegusi līgumā par 
DKS “Ieviņa 99” projekta “Medemciema 
rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu 
izveide” 4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā 
noteiktos dokumentus, šis lēmums 
zaudē savu spēku.

• Atbalstīt Latvijas Republikas Rīgas 
rajona Olaines pagasta DKS “Puriņi” 
projektu “Dārzkopības kooperatīvās 
sabiedrības “Puriņi” koplietošanas 
iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem 
īpašumiem izbūve” par kopējo summu 
9077,41 eiro ar pašvaldības finansējumu 
5446,45 eiro. Uzdot pašvaldības 
izpilddirektoram noslēgt līgumu ar 
Latvijas Republikas Rīgas rajona Olaines 
pagasta DKS “Puriņi” par projekta 
“Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības 
“Puriņi” koplietošanas iekšējo pievadceļu 
pie nekustamajiem īpašumiem izbūve” 
finansēšanu. Noteikt: ja Latvijas 
Republikas Rīgas rajona Olaines pagasta 
DKS “Puriņi” līdz 2022. gada  

16. decembrim pašvaldībā nav iesniegusi 
līgumā par Latvijas Republikas Rīgas 
rajona Olaines pagasta dārzkopības 
kooperatīvās sabiedrības “Puriņi” 
projekta “Dārzkopības kooperatīvās 
sabiedrības “Puriņi” koplietošanas 
iekšējo pievadceļu pie nekustamajiem 
īpašumiem izbūve” finansēšanu  
4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā noteiktos 
dokumentus, šis lēmums zaudē savu 
spēku.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Ziediņi” Nr. 112, 
Jāņupē, 0,0723 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 020 0777) zemes 
nomniekam I. R. Apstiprināt atsavināmā 
zemesgabala pārdošanas cenu  
2070 eiro. Noteikt: ja līdz 2022. gada 
27. septembrim (ieskaitot) nav veikts 
maksājums un noslēgts pirkuma līgums, 
šis lēmums zaudē spēku.

• Piekrist atsavināt zemesgabalu d/s 
“Bērziņi” Nr. 139, Rājumos, 0,0445 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 015 0230) 
zemes nomniekam R. Š. Apstiprināt 
atsavināmā zemesgabala pārdošanas 
cenu 1830 eiro. Noteikt: ja līdz 2022. 
gada 27. septembrim (ieskaitot) nav 
veikts maksājums un noslēgts pirkuma 
līgums, šis lēmums zaudē spēku.

• Piekrist atsavināt zemesgabalu d/s 
“Vaivadi” Nr. 97, Vaivados, 0,0576 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 016 0240) 
zemes nomniekam I. Č. Apstiprināt 
atsavināmā zemesgabala pārdošanas 
cenu 2090 eiro. Noteikt: ja līdz  
2022. gada 27. septembrim (ieskaitot) 
nav veikts maksājums un noslēgts 
pirkuma līgums, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Piekrist atsavināt zemesgabalu d/s 
“Rīts” Nr. 202, Medemciemā, 0,0789 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 002 2345) 
zemes nomniekam D. M. Apstiprināt 
atsavināmā zemesgabala pārdošanas 
cenu 12 600 eiro. Noteikt: ja līdz  
2022. gada 27. septembrim (ieskaitot) 
nav veikts maksājums un noslēgts 
pirkuma līgums, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Iznomāt J. K. zemesgabalu d/s 
“Dzelmes” Nr. 4075, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 021 1148, 0,0624 ha  
platībā lietošanā esošās dārza mājas 
ar kadastra apzīmējumu 8080 021 
1148 001 un saimniecības ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 8080 021 1148 
002 uzturēšanai un apsaimniekošanai 
uz laiku līdz 2032. gada 27. jūlijam. 
Noteikt zemesgabala nomas maksu 
gadā 1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības. Piemērot nomas 
maksai koeficientu 1,5 uz laiku, kamēr 

ēka tiks ierakstīta zemesgrāmatā. Uzdot 
izpilddirektoram noslēgt ar J. K. lēmumā 
noteikto zemes nomas līgumu. Noteikt: 
ja līdz 2023. gada 27. janvārim pašvaldībā 
nav iesniegta mantojuma apliecība, šis 
lēmums zaudē spēku.

• 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” 
līdz 2023. gada 31. decembrim. Izdarīt 
grozījumu 2014. gada 2. oktobra 
nekustamā īpašuma “Ūdrainītes” 
Jaunolainē, kadastra numurs 8080 009 
0034, 20,06 ha platībā nomas līgumā 
šādu grozījumu:
1.1. izteikt 2.1. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“2.1.  Nomas līgums stājas spēkā ar tā 
parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz  
2023. gada  31. decembrim.”.

• Pieņemt no SIA “Marinda” 
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 
sabiedrības vajadzībām nekustamo 
īpašumu “Jaunķikuti”, Ielejas, kadastra 
numurs 8080 014 0051 (zemesgabala 
kadastra apzīmējums 8080 014 0221, 
1,0261 ha platība (Pērles, Mālu iela)),  
ar uz tā esošo infrastruktūru 
(inženierbūves) pēc 11.11.2021. 
būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.5-2021-571 
noteiktā izpildes un pieņemšanas 
ekspluatācijā (lietas numurs BIS-
BL-396591-7044). Uzlikt par pienākumu 
SIA “Marinda” iesniegt lēmumā 
noteiktajā nekustamajā īpašumā esošo  
inženierbūvju tehnisko dokumentāciju 
(digitālā vai papīra formātā) un 
pamatlīdzekļu uzskaites kartītes.  

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 
nekustamo īpašumu: 
1) dzīvokli Kūdras ielā 13-27, Olainē; 
2) zemesgabalu d/s “Medņi” Nr. 52, 
Jāņupē, 0,0642 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 020 1099). 

• Noteikt zemes vienības daļai 
ar kadastra apzīmējumu 8080 002 
2389 8001 nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi (NĪLM) – kods 0801 
“Komercdarbības objektu apbūve” – 
0,1291 ha platībā.

• Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma “Rīts” 
Nr. 233/234 zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 002 0934. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresāciju. Detalizēta 
informācija pieejama www.olaine.lv 
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sadaļā “Pašvaldība” – “Domes lēmumi”. 
Dzēst nosaukumu – d/s “Rīts” Nr. 
233/234. Plānotajai zemes vienībai 
Nr. 1 un Nr. 2 piekļūšana nodrošināta 
no kooperatīvās sabiedrības “Rīts” 
koplietošanas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2238, 
kurai saskaņā ar Nekustamā īpašuma 
administrēšanas sistēmu ir reģistrēts 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis –  
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 
Īstenot zemes ierīcības projektu četru 
gadu laikā, projektētās zemes vienības: 
1) kadastrāli uzmērot; 
2) reģistrējot Nekustamā īpašuma  
valsts kadastra informācijas sistēmā; 
3) ierakstot zemesgrāmatā kā 
patstāvīgus nekustamos īpašumus. 

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Ieviņa-99”  
Nr. 323/328 zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 002 2055. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresāciju.  
Detalizēta informācija pieejama  
www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – 
“Domes lēmumi”. Dzēst nekustamā 
īpašuma nosaukumu – “Ieviņa-99”  
Nr. 323/328. Plānotajai zemes vienībai 
Nr. 1 un Nr. 2 piekļūšana nodrošināta no 
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības 
“Ieviņa” piederošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8080 002 
2237 (Aknīstes ielas), kurai saskaņā ar 
Nekustamā īpašuma administrēšanas 
sistēmu ir reģistrēts nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM 
kods 1101). Īstenot zemes ierīcības 
projektu četru gadu laikā, projektētās 
zemes vienības: 
1) kadastrāli uzmērot; 
2) reģistrējot Nekustamā īpašuma  
valsts kadastra informācijas sistēmā; 
3) ierakstot zemesgrāmatā kā 
patstāvīgus nekustamos īpašumus. 

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Blijas” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
013 0017. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus, 
adresāciju. Detalizēta informācija 
pieejama www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Domes lēmumi”. 
Būvēm ar kadastra apzīmējumu 
8080 013 0017 001, 8080 013 0017 002, 
8080 013 0017 003, 8080 013 0017 004, 
8080 013 0017 005 mainīt adresi no 
“Blijas”, Blijas, Olaines pag., Olaines nov., 
ARIS kods 106090936, uz “Baltās Lapsas”, 
Blijas, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127. 

Nodrošināt piekļūšanu projektētajai 
zemes vienībai Nr. 1 no valsts vietējā 
autoceļa V8 (Jaunolaine–Plakanciems) pa 
esošo nobrauktuvi uz zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumu 8080 013 0055,  
tālāk pa ceļa servitūtu zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 8080 013 0055  
(reģistrēts kā apgrūtinājuma atzīme 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
100000035699) un pa projektējamo 
ceļa servitūtu projektējamajā zemes 
vienībā Nr. 3. Nodrošināt piekļūšanu 
projektētajai zemes vienībai Nr. 2 no 
valsts vietējā autoceļa V8 (Jaunolaine–
Plakanciems) pa esošo nobrauktuvi uz 
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 
8080 013 0052 un 8080 013 0057, tālāk 
pa ceļa servitūtu zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 8080 013 0057  
(reģistrēts kā apgrūtinājuma atzīme 
zemesgrāmatas nodalījumā  
Nr. 100000037836) un pa ceļa servitūtu 
zemes vienībā 8080 013 0052 (reģistrēts 
kā apgrūtinājuma atzīme zemesgrāmatā, 
nodalījuma Nr. 100000549827). 
Nodrošināt piekļūšanu projektētajai 
zemes vienībai Nr. 3 no valsts vietējā 
autoceļa V8 (Jaunolaine–Plakanciems) pa 
esošo nobrauktuvi uz zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumu 8080 013 
0055, tālāk pa ceļa servitūtu zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8080 
013 0055 (reģistrēts kā apgrūtinājuma 
atzīme zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
100000035699). Dibināt ceļa servitūta 
teritorijas plānotajā zemes vienībā Nr. 3 
atbilstoši Civillikuma 1231. pantam – ar 
līgumu, reģistrējot to zemesgrāmatā. 
Īstenot zemes ierīcības projektu četru 
gadu laikā, projektētās zemes vienības: 
1) kadastrāli uzmērot; 
2) reģistrējot Nekustamā īpašuma  
valsts kadastra informācijas sistēmā; 
3) ierakstot zemesgrāmatā kā 
patstāvīgus nekustamos īpašumus. 

• Izsniegt zemes ierīcības projekta 
izstrādes nosacījumus nekustamā 
īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds” 
(kadastra Nr. 8080 002 2105): 
1) zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8080 006 0568 sadalei 
divās zemes vienībās atbilstoši 
sadales priekšlikumam Nr. 1, atdalot 
ceļu ar platību 1,2 ha, noteikt NĪLM 
1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, atlikušajai platībai 
noteikt NĪLM 0201 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība; 

2) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 006 0569 sadalei 
divās zemes vienībās atbilstoši 
sadales priekšlikumam Nr. 2, atdalot 
ceļu ar platību 0,25 ha, noteikt NĪLM 
1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā, atlikušajai platībai 
noteikt NĪLM 0201 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība; 

3) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 006 0574 sadalei 
divās zemes vienībās atbilstoši 
sadales priekšlikumam Nr. 3, atdalot 
ceļu ar platību 0,23 ha, noteikt NĪLM 
1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, atlikušajai platībai 
noteikt NĪLM 0201 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība;  

4) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 001 0416 sadalei 
divās zemes vienībās atbilstoši 
sadales priekšlikumam Nr. 4, atdalot 
maiņai paredzēto zemes vienības 
daļu  0,025 ha platībā, noteikt NĪLM 
1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, atlikušajai platībai 
noteikt NĪLM 0201 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība; 

5) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 001 0417 sadalei 
divās zemes vienībās atbilstoši 
sadales priekšlikumam Nr. 4, atdalot 
maiņai paredzēto zemes vienības 
daļu 0,32 ha platībā, noteikt NĪLM 
1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, atlikušajai platībai 
noteikt NĪLM 0201 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība; 

6) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 002 2110 sadalei 
divās zemes vienībās atbilstoši 
sadales priekšlikumam Nr. 5, atdalot 
maiņai paredzēto zemes vienības 
daļu 0,1654 ha platībā, noteikt NĪLM 
1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, atlikušajai platībai 
noteikt NĪLM 0201 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība; 

7) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 002 2109 sadalei 
trīs zemes vienībās atbilstoši sadales 
priekšlikumam Nr. 6, atdalot ceļu ar 
platību 0,31 ha, noteikt NĪLM 1101 –  
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā – un atbilstoši 
sadales priekšlikumam Nr. 7, atdalot 
maiņai paredzēto zemes vienības 
daļu 0,0187 ha platībā, noteikt NĪLM 
1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, atlikušajai platībai 
noteikt NĪLM 0201 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība. 

Atdalāmās zemes vienības veidot 
kā jaunus, patstāvīgus nekustamos 
īpašumus. Atdalāmās un atlikušās zemes 
vienību platības var tikt precizētas, 
veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu ar 
nosacījumu, ka plānoto zemes vienību 
platība tiek noteikta atbilstoši nekustamā 
īpašuma maiņas priekšlīguma Nr. SRM-
22-085-lī 1.2. punktam. 
Zemes ierīcības projekta izstrādātājam 
zemes ierīcības projektu: 
1) izstrādāt uz aktuāla zemes 

robežu plāna, tā aktualizācijai 
nepieciešamības gadījumā pieaicināt 
zemes kadastrālās uzmērīšanas vai 
ģeodēzisko darbu veikšanā sertificētu 
personu; 

2) saskaņot ar Olaines novada 
pašvaldības Attīstības nodaļas ceļu 
inženieri; 

3) saskaņot ar nekustamā īpašuma 
īpašniekiem vai noteikto pilnvaroto 
pārstāvi; 

4) iesniegt grafisko daļu un 
paskaidrojuma rakstu Olaines novada 
pašvaldības būvvaldē saskaņošanai 
pirms reģistrēšanas SIA “Mērniecības 
datu centrs”; 

5) reģistrēt SIA “Mērniecības datu centrs”, 
e-pasta adrese infodati@mdc.lv; 

6) iesniegt Olaines novada pašvaldības 
būvvaldei – tā virzīšanai uz Olaines 
novada domi – administratīvā akta 
izdošanai par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu. 

Uzdot pašvaldības: 
1) izpilddirektoram organizēt cenu 

aptauju zemes ierīcības projekta 
izstrādes veikšanai atbilstoši Ministru 
kabineta 2016. gada 2. augusta 
noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi”; 

2) Attīstības nodaļas ceļu inženierim 
Andim Šarkovskim veikt 21.03.2022. 
līguma “Nekustamā īpašuma maiņas 
priekšlīgums Nr. SRM-22-085-lī” 
koordinēšanu un izpildi.

• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. SN9/2022 “Grozījumi Olaines 
novada domes 2021. gada 24. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. SN2/2021 
“Par sociālo palīdzību trūcīgām un 
maznodrošinātām mājsaimniecībām 
Olaines novadā””. Saistošie noteikumi  
Nr. SN9/2022 stājas spēkā 2022. gada  
1. oktobrī.

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

Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Turpinājums 8. lpp.   

  Turpinājums no 6. lpp. 
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Saistošie noteikumi 
Nr. SN7/2022

“Grozījums Olaines novada domes 
2019. gada 27. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. SN13/2019  
“Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Olaines novadā””

Apstiprināti ar Olaines novada domes 
2022. gada 21. jūnija sēdes lēmumu  
(8. prot., 15. p.).

Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.
Spēkā no 14.07.2022. 

Izdarīt Olaines novada domes 2019. gada 
27. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. SN13/2019 “Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Olaines novadā” šādu 
grozījumu:
izteikt 22.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“22.3. bērna ar invaliditāti vecāki 
veic algotu darbu (par algotu darbu 
netiek uzskatīts asistenta pakalpojums 
pašvaldībā bērnam ar invaliditāti) vai 
ir darba attiecībās un atrodas bērna 
kopšanas atvaļinājumā;”. 

Saistošie noteikumi 
Nr. SN9/2022

“Grozījumi Olaines novada domes 
2021. gada 24. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. SN2/2021 “Par 
sociālo palīdzību trūcīgām un 
maznodrošinātām mājsaimniecībām 
Olaines novadā””

Apstiprināti ar Olaines novada domes 
2022. gada 27. jūlija sēdes lēmumu  
(10. prot., 14. p.).

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 3. panta 
otro daļu, 33. panta trešo daļu, 36. panta  
piekto un sesto daļu, likuma “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
14. panta sesto daļu, likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.
Publicēti vietnē www.vestnesis.lv 
12.08.2022. Spēkā no 01.10.2022. 

1. Izdarīt Olaines novada domes 
2021. gada 24. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. SN2/2021 “Par sociālo 
palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām 
mājsaimniecībām Olaines novadā” šādus 
grozījumus:

1.1.  izteikt noteikumu nosaukumu 
šādā redakcijā: “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Olaines novadā”;

1.2. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
“10. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, 
nepārsniedzot normatīvajos aktos 
noteikto izmaksu apmēru, izņemot 
mājokļa platību, kuru ņem vērā, 
apmaksājot izdevumus par dzīvojamo 
telpu īri, dzīvojamās mājas pārvaldīšanu 
un apkuri, kuru pašvaldība ar šiem 
saistošajiem noteikumiem nosaka no 
mājokļa kopējās platības – līdz  
50 m2 vienai personai mājsaimniecībā 
un 18 m2 katrai nākamai personai 
mājsaimniecībā.”;

1.3. papildināt ar 11.1 punktu  
šādā redakcijā:
“11.1 Izdevumus individuālās apkures 
nodrošināšanai mājoklī ar cieto 
kurināmo (malka, ogles, briketes, 
granulas) aprēķina atbilstoši izdevumus 
apliecinošajā dokumentā norādītajai 
summai, bet ne vairāk kā 10 euro par 
mājokļa 1 m2 kalendārā gadā.”.

2. Šie noteikumi stājas spēkā  
2022. gada 1. oktobrī. 

AS “Olaines ūdens un siltums” vēlas 
atgādināt Olaines iedzīvotājiem, ka 
pilsētas teritorijā atrodas deviņi 
atkritumu konteineri, kas paredzēti 
lielgabarīta atkritumu izmešanai. Šādu 
konteineru novietošanas mērķis ir 
savākt sadzīves atkritumus, kurus izmēra 
dēļ nevar ievietot parastajos sadzīves 
atkritumu konteineros.

Atgādinām, ka Olainē lielgabarīta 
atkritumu konteineri atrodas:

Stacijas ielā 38 8 m3 konteiners

Jelgavas ielā 14 2 m3 konteiners

Jelgavas ielā 20 2 m3 konteiners

Jelgavas ielā 28 2 m3 konteiners

Stacijas ielā 16 
(veikals “Labais”)

2 m3 konteiners

Drustu gatvē 10 2 m3 konteiners

Zeiferta ielā 24 2 m3 konteiners

Zemgales ielā 45 2 m3 konteiners

Parka ielā 14 2 m3 konteiners

Šajos konteineros drīkst ievietot 
lielgabarīta sadzīves atkritumus 
(mēbeles, matračus, veļas žāvētājus utt.). 

100% apmērā par siltumu K. D. par 
sociālās istabas Zemgales ielā 31-X, 
Olainē, lietošanu no sociālās palīdzības 
pabalstiem paredzētajiem līdzekļiem.

• Uzņemt A. J. 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 trīspusēja līguma 
noslēgšanu ar A. J. un I. V. par lēmumā 
noteiktā pakalpojuma saņemšanu, 
nosakot, ka, iestājoties p/a “Olaines 
Sociālais dienests” Sociālās aprūpes 
centrā, A. J. jāuzrāda sadarbspējīgs 
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikāts, beidzoties Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta 
derīguma termiņam, A. J. apņemas 
nekavējoties veikt Covid-19 revakcināciju 
vai vakcināciju.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz atsavināmo nekustamo īpašumu 
Jelgavas ielā 13, Olainē, kadastra numurs 
80090042006, par 2022. gada 1. jūlija 
pirkuma līgumā Nr. NĪ-1-5 uzrādīto 
pirkuma maksu 284 000 eiro. Piekrist, 
ka SIA “Lenoka” iegūst īpašumā zemi 
Jelgavas ielā 13, Olainē, 2688 kv. m 
platībā ar zemes lietošanas mērķi – kods 
0801 “Komercdarbības objektu apbūve”.

• Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu  
248 161,89 eiro apmērā prioritārā 
investīciju projekta “Apgaismojuma 
tīkla izbūve Valsts vietējais autoceļš 
V12 Jāņupe–Mežsētas–Zīles, Olaines 
pagasts, Olaines novads” īstenošanai ar 
aizņēmuma atmaksas termiņu 10 gadi, ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi, kas 
tiek fiksēta uz 10 gadiem, ar aizņēmuma 
izņemšanu 2022. gadā, uzsākot vidējā 
termiņa aizņēmuma pamatsummas 
atmaksu ar 2024. gadu. Garantēt 
aizņēmuma atmaksu no Olaines novada 
pašvaldības budžeta. Uzdot: 
1) domes priekšsēdētājam vērsties 

Pašvaldību aizņēmumu un garantiju 
kontroles un pārraudzības padomē 
ar lūgumu atļaujas saņemšanai 
ilgtermiņa aizņēmumam Valsts kasē;

2) Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
sagatavot nepieciešamos dokumentus 
iesniegšanai: Pašvaldību aizņēmumu 
un garantiju kontroles un pārraudzības 
padomē; Valsts kasē aizdevuma 
saņemšanai. 

Ar visiem domes sēdē pieņemtajiem 
lēmumiem var iepazīties tīmekļa vietnes 
www.olaine.lv sadaļā "Pašvaldība" – 
"Domes lēmumi".

  Turpinājums no 7. lpp. 

Pašvaldības informācija

Par lielgabarīta atkritumiem 
Olaines novadā

Pie lielgabarīta atkritumiem  
nav pieskaitāmi:
- remonta laikā radušies celtniecības 

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

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

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

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

- logu rāmji ar stiklu u. c.;
- elektriskās un elektroniskās iekārtas, 

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

- visa veida un izmēra autoriepas;
- liela izmēra kartona iepakojumi (tie 

ir jāsaplēš sīkākos gabalos un jāmet 
papīram paredzētajos konteineros);

- atkritumu maisi ar sadzīves 
atkritumiem.

AS “Olaines ūdens un siltums” atgādina, 
ka Jaunolaines daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem lielgabarīta atkritumu 
izvešana tiek organizēta divas reizes 
mēnesī – katra mēneša 2. un  
4. sestdienā –, savukārt Stūnīšos – 
katra mēneša 4. sestdienā. 
Jaunolaines iedzīvotāji lielgabarīta 
atkritumus varēs izmest 10. un  
24. septembrī, savukārt Stūnīšos nodot 
lielgabarīta atkritumus varēs  
24. septembrī.

Informācija par katra mēneša datumiem 
tiek aktualizēta tīmekļvietnē www.ous.lv  
sadaļā  “Jaunumi”, pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.olaine.lv un 
pašvaldības “Facebook” kontā 
“OlainesNovadaPasvaldiba”. 

AS “Olaines ūdens un siltums” pateicas 
visiem iedzīvotājiem, kas šķiro 
atkritumus un ar cieņu izturas pret 
apkārtējo vidi. 

http://www.ous.lv/lv/
http://www.olaine.lv/
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Renovācijas darbi pabeigti Meža ielā 3

Meža ielā 3, Jaunolainē, daudzdzīvokļu 
mājas iedzīvotāji jauno apkures sezonu 
jeb mājas 40. gadadienu sagaidīs 
renovētā mājā. 467. sērijas piecstāvu 
dzīvojamā māja uzcelta 1983. gadā, un 
tajā ir 52 dzīvokļi.
Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei 
gadā līdz renovācijai bija 100,43 kWh/m2,  
savukārt pēc renovācijas plānotais 
apjoms, pēc energoaudita datiem, 
sasniegs 46,98 kWh/m2, līdz ar to apkurei 
plānotais ietaupījums ir 53,22%. Savukārt 

kopējais siltumenerģijas patēriņš mājai 
gadā sasniedza 176,91 kWh/m2, bet pēc 
renovācijas tas plānots 112,15 kWh/m2.

Renovācijas projekta kopējās izmaksas 
Meža ielā 3 bija 556 574,97 eiro.  
AS “Olaines ūdens un siltums”, 
izmantojot daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes valsts  
atbalsta programmu, ko īsteno  
finanšu institūcija “Altum” ar Eiropas 
Savienības (ES) fondu finansējumu, 
vienojās par Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) finansējuma 
piešķiršanu 278 287,49 eiro apmērā 
energoefektivitātes paaugstināšanai 
Meža ielā 3. Renovācijas projekta 
ietvaros ir nosiltināts cokols, mājas 
fasāde, pagraba pārsegums, bēniņi, 
nomainītas durvis un logi, kā arī 
īstenots jumta remonts, kāpņu telpu 
kosmētiskais remonts, ūdensvadu un 
kanalizācijas sistēmas maiņa, ierīkota 
zibensaizsardzības sistēma un uzlabota 

ventilācijas sistēma. Būvdarbus veica 
SIA “GS Celt”, projekta būvuzraudzību 
īstenoja SIA “Kasro”.

Renovēta daudzdzīvokļu māja
Jelgavas ielā 20

Energoefektivitātes uzlabošanas darbi 
pabeigti AS “Olaines ūdens un siltums” 
apsaimniekotajā mājā Jelgavas ielā 20,  
Olainē. Plānotais siltumenerģijas 
ietaupījums apkurei, pēc energoaudita 
datiem, sasniegs 54,9%.
467. sērijas piecstāvu dzīvojamā māja 

uzcelta 1977. gadā, un tajā kopumā ir 
60 dzīvokļi. Jelgavas ielā 20 vidējais 
apkures siltumenerģijas patēriņš gadā 
līdz šim bija 109,2 kWh/m2, bet pēc 
projekta īstenošanas plānotais apjoms 
ir 49,25 kWh/m2. Savukārt kopējais 
siltumenerģijas patēriņš mājai Jelgavas 
ielā 20 gadā sasniedza 174,78 kWh/m2, 
bet pēc renovācijas tas plānots  
108,54 kWh/m2.

Renovācijas projekta kopējās izmaksas 
sasniedza 466 166,15 eiro. AS “Olaines 
ūdens un siltums”, izmantojot 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes valsts atbalsta 
programmu, ko īsteno finanšu institūcija 
“Altum” ar ES fondu finansējumu, 
vienojās par ERAF finansējuma 
piešķiršanu 233 083,08 eiro apmērā 
energoefektivitātes paaugstināšanai 
Jelgavas ielā 20.
Renovācijas projekta ietvaros nosiltināts 
mājas pagrabs, fasāde, cokols, jumts, kā 

arī nomainītas ārdurvis un logi, tāpat 
nomainīta apkures sistēma un lietus 
kanalizācija, ierīkota zibensaizsardzības 
sistēma un uzlabota ventilācijas sistēma. 
Būvdarbus veica SIA “GS Celt”,  
būvuzraudzību – SIA “Kasro”, bet 
autoruzraudzību – SIA “Arhitektūra un 
vide”.

Jelgavas ielā 24 uzlabos nama 
energoefektivitāti

Jelgavas ielā 24, Olainē, nama 90 
dzīvokļu īpašnieki vienojušies par savas 
mājas energoefektivitātes uzlabošanu. 
467. sērijas piecstāvu dzīvojamā 
māja uzcelta 1975. gadā, tajā ir sešas 
kāpņutelpas.

Renovācijas projekta kopējās izmaksas 
plānotas 1 043 444,84 eiro apmērā. AS 
“Olaines ūdens un siltums”, izmantojot 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes valsts atbalsta 
programmu, ko īsteno finanšu institūcija 
“Altum” ar ES fondu finansējumu, 
vienojusies par ERAF finansējuma 
piešķiršanu 521 722,42 eiro apmērā 
energoefektivitātes paaugstināšanai 
Jelgavas ielā 24. Mājas vidējais apkures 
siltumenerģijas patēriņš gadā līdz 
šim bija 101,22 kWh/m2, savukārt pēc 
projekta īstenošanas plānotais apjoms 
ir 57,04 kWh/m2, līdz ar to apkurei 
ietaupījums, pēc energoaudita datiem, 
sasniegs 43,64%.

Renovācijas projekta ietvaros plānots 
siltināt mājas pagrabu, cokolu, fasādi. 
Paredzēts jumta seguma remonts, durvju 
un logu maiņa, balkonu renovācija. 
Tāpat plānots mainīt apkures sistēmu, 
ierīkot zibensaizsardzības sistēmu, 
iecerēts arī kāpņu telpu kosmētiskais 

remonts. Būvdarbus veiks SIA “Benson 
Industry”, būvuzraudzību – SIA “Kasro”, 
bet autoruzraudzību – SIA “Liepājas 
namsaimnieks”.

Stacijas ielas 12 dzīvokļu īpašnieki 
nobalsojuši par mājas renovāciju

Šogad energoefektivitātes uzlabošanas 
darbi sāksies arī AS “Olaines ūdens un 
siltums” apsaimniekotajā deviņstāvu 
mājā Stacijas ielā 12, Olainē, – dzīvokļu 
īpašnieki nobalsojuši par mājas 
renovāciju. Māja celta 1971. gadā,  
un tajā ir 45 dzīvokļi.
Renovācijas projekta kopējās izmaksas 
Stacijas ielā 12 plānotas 664 235,25 eiro  
apmērā. AS “Olaines ūdens un siltums”, 
izmantojot daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes valsts atbalsta 
programmu, ko īsteno finanšu institūcija 
“Altum” ar ES fondu finansējumu, 
vienojusies par ERAF finansējuma 
piešķiršanu 332 117,62 eiro apmērā 
energoefektivitātes paaugstināšanai 
Stacijas ielā 12. Vidējais apkures 
siltumenerģijas patēriņš gadā līdz 
šim bija 136,15 kWh/m2, savukārt pēc 
projekta īstenošanas plānotais apjoms 
ir 67,63 kWh/m2, līdz ar to apkurei 
ietaupījums, pēc energoaudita datiem, 
sasniegs 50,32%.

Renovācijas projekta ietvaros plānots 
siltināt mājas pagrabu, cokolu, fasādi, 
bēniņus. Paredzēta jumta atjaunošana, 
durvju un logu maiņa, lodžiju 
iestiklošana, tāpat apkures sistēmas 
maiņa, zibensaizsardzības sistēmas 
ierīkošana, ventilācijas sistēmas tīrīšana, 
plānots arī kāpņu telpu kosmētiskais 
remonts. Būvdarbus veiks SIA “Royal 
Būve”, būvuzraudzību – SIA “Ogley”, bet 
autoruzraudzību – SIA “Cerkazi-G”. 

Pašvaldības informācija

Daudzdzīvokļu māju renovācijas darbi

Atgādinām!
Lai veicinātu Olaines novada iedzīvotāju aktivitāti viņu īpašumu (daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju) sakārtošanā ar energoefektivitātes projektu īstenošanas 
palīdzību, Olaines novada pašvaldība no savas puses apņēmusies iedzīvotājus 
atbalstīt un paredzējusi finanšu līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju:
• energoaudita veikšanai;
• tehniskā projekta izstrādei;
• renovācijas projekta pieteikuma sagatavošanai ES finansējuma saņemšanai 

un bankas maksājumu procentu segšanai;
• ja māja īsteno pilnu renovāciju, tad tās dzīvokļu īpašnieki piecus gadus  

(sākot no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas datuma) saņem atlaidi 
līdz 90% nekustamā īpašuma nodoklim (saistošie noteikumi Nr. SN10/2016  
“Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā”).

Vairāk par daudzdzīvokļu māju renovāciju lasiet: 
www.ous.lv/lv/daudzdzivoklu_maju_renovacija
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Olaines Kultūras centrs

Datums Laiks Pasākuma nosaukums Vieta

03.09. 17.00 Jauno rokgrupu konkurss “Rock Art” Olaines Mežaparka estrāde

11.09. 12.00 Tēva diena. “Stiprinieku republika” un “Spēkavīru šovs” Olaines Mežaparka estrāde

18.09. 13.00
Liepājas Leļļu teātra izrāde bērniem “Trīs ruksīši”.  
Ieejas maksa: 3 eiro pieaugušajiem, 2 eiro bērniem

Jaunolaines Kultūras nams, Lielā zāle

22.09. 18.00
Mārtiņa Vilsona dzejas izrāde “Čaks. Vilsons. Iedomu spoguļi”. 
Ieeja bez maksas

Jaunolaines Kultūras nams, Mazā zālē

24.09. Visa diena Dzērveņu festivāls*
Olaines Mežaparka estrāde un parks 
pie Olaines Kultūras centra

Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Jelgavas iela 9)

Datums Pasākuma nosaukums Vieta Piezīmes

20.08.–20.09.
Darjas Saveļjevas gleznu izstāde 
“Brīnumainā zeme”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs Muzeja izstāžu siena

31.08.–10.09. ZS “Zālītes” ķirbju izstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejs

03.09.
Ekskursija “Veloekskursija pa kādreizējo 
Grēnmuižas un Melnā ezera apkārtni” 

Iepriekšēja pieteikšanās  
pa tālruni 22057669

12.09.–08.10. Olaines cietuma klientu darbu izstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejs
Iepriekšēja pieteikšanās  
pa tālruni 20172030

20.09.–10.10.
Muzejpedagoģiskas nodarbības 
pirmsskolai un sākumskolai (1.–2. kl.) 
“Kādas paijas stāsts”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
vai izbraukumā

Mērķauditorija: pirmsskola, 
sākumskola. Iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālruni
20172030

20.09.–26.11.
Muzejpedagoģijas programma 
“Ceļojums laikā. 1919”

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 
maršruts (Jelgavas iela 5)

Iepriekšēja pieteikšanās  
pa tālruni 20172030

24.09.
Muzeja dalība “Dzērveņu festivāla” 
pasākumā.  Radošā sestdiena  
“Latvju raksti – cilnis”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs
Iepriekšēja pieteikšanās  
pa tālruni 20172030

Olaines Sporta centrs
Datums Pasākuma nosaukums Vieta
17.09. Senioru sporta diena Olaines Mežaparks
17.09. Ekstrēmā sporta diena Olaines skeitparks un velotrase

Citi pasākumi

Datums Pasākuma nosaukums Vieta Organizē

07.09.
Lekcija jauniešiem par brīvprātīgo darbu un 
iespējām iesaistīties aktivitāšu veidošanā

Jaunolaines Kultūras nams
Biedrība “Jaunolaines 
attīstībai”

10.09. Tirdziņš “Ielec skapī” un NVO tirgus Jaunolaines stadions
Biedrība “Jaunolaines 
attīstībai”

10.09. Mežezera takas izaicinājums Mežezera apkārtne
Biedrība “Jaunolaines 
attīstībai”

13.09.
Darbnīca dzīvespriekam  
ar mākslinieci Santu Lubāni

Jaunolaines Kultūras nams
Biedrība “Jaunolaines 
attīstībai”

Datums un laiks 
tiks precizēts

Dāliju izstāde Popkorna skvērs Pieaugušo izglītības centrs

Jau piekto reizi skaistajā un 
viesmīlīgajā Olaines pilsētā norisinājās 

ikgadējais pasākums suņumīļiem – 
nacionālā visu šķirņu suņu izstāde 
“Olaines kauss 2022”. Arī šogad vasaras 
izskaņā Olaines 2. vidusskolas stadionā 
sapulcējās dažādu šķirņu pārstāvji no 
Latvijas un Lietuvas.

Šogad mūs ļoti iepriecināja jaunā 
paaudze – starp dalībniekiem bija 
daudz kucēnu, kas bija ieradušies uz 
izstādi pirmo reizi un guva savus pirmos 
panākumus. Netrūka arī pieredzējušu 
suņu, kas šajā pasākumā piedalās 
regulāri un ir tituliem bagāti. Kopumā 
izstādē piedalījās vairāk par 150 suņiem –  
no Rīgas, Jūrmalas, Ogres, Jumpravas, 
Aizkraukles, Jēkabpils, Rēzeknes, 
Alūksnes, Jelgavas, Liepājas, kā arī 

Olaines novada –, kurus profesionāli 
vērtēja pieredzējuši eksperti no 
Anglijas, Zviedrijas un Latvijas. Katram 
dalībniekam bija iespēja parādīt sevi 
un gūt jaunu pieredzi. Neskatoties uz 
neizturamo tveici, pasākums noritēja 
jaukā un draudzīgā atmosfērā.
Arī daudziem suņu saimniekiem dalība 
izstādē sniedza atkalsatikšanās prieku. 
Izstādes ietvaros norisinājās divi  
konkursi – “Jaunais hendleris”, kurā 

bērniem bija iespēja parādīt savu prasmi 
izstādīt suni ringā, kā arī “Pāru konkurss”, 
kurā pāris (divi vienas šķirnes pārstāvji) 
parādīja savu prasmi skaisti iet pa ringu 
unisonā ar saimnieku.

Pasākuma beigās notika ilgi gaidītais 
“Best in show”, kura laikā jau piekto reizi 
tika pasniegta galvenā balva – Olaines 
novada pašvaldības sarūpētais kauss – 
izstādes uzvarētājam. Izstādes  
“Olaines kauss 2022” uzvarētāji: 
1. vietā – punduršpics Moonie Yoko  
Little Fox, īpašniece Madara Zukule; 
2. vietā – Sibīrijas haskijs Valli Vin Nordlig 
of Imperia, īpašniece Viktorija Joniene; 
3. vietā – Vidusāzijas aitu suns Aldayar – 
Kubani Ergul, īpašniece Irina Podtikane. 
Apsveicam ar lieliskiem panākumiem 
visus izstādes dalībniekus un 
uzvarētājus! Pateicamies par ieguldīto 
darbu visiem, kas bija iesaistīti izstādes 
organizēšanā! Liels paldies par atbalstu 
Olaines novada pašvaldībai un Olaines 
Sporta centram! 

Kinoloģiskais klubs “Argus”

Pasākumi un sabiedrība

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

Pasākumi Olaines novadā septembrī

Suņu izstāde

*  Dzērveņu festivāls (24.09.)
• Mājražotāju un amatnieku tirdziņš 
• Izklaides un aktivitātes
• Koncertprogramma “Dzērvenes 

dižojās” ar Olaines un viesu 
māksliniecisko kolektīvu piedalīšanos

• Nebijis, radošs, jautrs, izklaidējošs 
notikums “Garšu cīņas”, kurā pieci 
augstas klases un starptautisku 
atzinību guvuši pavāri dalīsies 
pieredzē, sacentīsies savā starpā, 
vērtēs, degustēs un kopā radīs garāko 
sviestmaizi pilsētā

• Pārsteigums ar populāras grupas 
piedalīšanos

• Disko programma
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Pasākumi un sabiedrība

Olaines novada senioru biedrība 
“Liepas” piedalās Latvijas 

Universitātes projektā, kura mērķis 
ir uzlabot dzīves apstākļus vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, kas dzīvo vieni. 
Projekts ietver pētījumu, kurā aktīvi 
seniori kļūst par līdzpētniekiem un 
piedalās pētījuma mērķu definēšanā, kā 
arī paša pētījuma veikšanā. No piecām 
plānotajām projekta darbnīcām jau trīs ir 
notikušas.

15. jūlijā devāmies izglītojošā braucienā 
uz Madonas novadu, lai iepazītu 
Cesvaines pils īpašnieka Ādolfa fon 
Vulfa no 1893. līdz 1896. gadam celtās 
Cesvaines pils un muižas kompleksa 
vēsturi. No 1919. gada Cesvaines pilī 
atradusies skola. 2002. gadā ugunsgrēkā 
tika nopostītas pils jumta konstrukcijas. 
Veikti ievērojami atjaunošanas darbi, 
pašlaik pils priecē apmeklētājus ar savu 
krāšņumu. 
Ceļojuma turpinājumā apmeklējām 
Lubānu, kur uzzinām, kā Lubāna tikusi 
pie sava nosaukuma, kuru ievērojamu 
cilvēku saknes meklējamas Lubānā. 
Apskatījām Lubānas Tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centra 
izstādi, apmeklējām Lubānas Evaņģēliski 
luteriskās baznīcas divas baznīcas 

zem viena jumta, tikāmies ar Lubānas 
amatniekiem. 
Apmeklējām Broņislavas Martuževas 
“Dzejas klēti”. Dzejnieces dzīves 
redzējuma pamati veidojušies Latvijas 

brīvvalsts laikā, un tos veidojusi ne 
tikai ģimene, bet arī skolas: Cepurītes 
četrklasīgā pamatskola, Lubānas 
sešklasīgā pamatskola, Lubānas 
vidusskola un Rēzeknes Skolotāju 
institūts. Pastāvīgu algotu darbu 
B. Martuževa nav strādājusi, jo kā 
Nacionālās pretošanās kustības 
dalībniece un atbalstītāja no 1946. gada 
līdz 1951. gadam slēpusies pagrīdē 
savās “Lazdiņu” mājās, kam sekojis 
apcietinājums un soda izciešana dažādās 
nometnēs Sibīrijā (1951–1956). Pēc 
atgriešanās B. Martuževa ilgstoši ārstējās 
slimnīcās un sanatorijās. B. Martuževai 

iznākuši deviņi dzejoļu krājumi (pirmie 
divi ar Evas Mārtužas vārdu), kopotas 
dzejas divas izlases. Dzejniece bijusi 
tautas teicēja, pati sacerējusi dziesmām 
gan vārdus, gan melodijas.  
No 2009. gada savas dienas B. Martuževa 
vadījusi Lubānas Sociālās aprūpes centra 
aizvējā, bet mūža miegā aizmigusi 
Madonas slimnīcā.
Izglītojošā brauciena noslēgumā 
apciemojām Latvijā vienīgo vilnu 
pārzinātāju Ritvaru Toču Barkavā. Viņš 
iemācījies iegūt koku vilnu, apstrādāt 
un pārvērst šķiedrā vai cita veida 
izejmateriālā turpmākam izmantojumam 
apģērbos un dažādos veselību 
stiprinošos izstrādājumos. 

22. jūlijā devāmies AS “Latvijas Valsts 
meži” sociālās jomas projektā plānotajā 
pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Medemciemu pie Dzintras Freimanes-
Ozoliņas, lai iepazītos ar viņas skaisto un 
sakopto dārzu.

19. augustā, neskatoties uz lielo 
karstumu, kuplā skaitā devāmies baudīt 
ziedu festivālu Pakrojas muižā “Sapnis 
vasaras naktī. Haoss”. 

Olaines novada senioru biedrība “Liepas”

Senioru biedrības “Liepas” aktivitātes
Vai daudzi zina, ka mūsu novadā ir 
viens no labākajiem veco ļaužu aprūpes 
centriem valstī? Jau tas vien, ka Covid-19 
pandēmijas laikā Olaines aprūpes 
centrā nesaslima NEVIENS iemītnieks, ir 
apliecinājums personāla apzinīgumam 
un godaprātam. 

Katrs zinām daudzas vietas, kur vecīši 
tiek ievietoti, lai aizvada mūža pēdējās 
dienas, taču Olaines pansionāta 
iemītnieki te dzīvo pilnvērtīgu dzīvi. 
Divas reizes nedēļā ir keramikas 
nodarbības, ir sarunas un demonstrējumi 
par veselīgu uzturu. Iemītnieki ir 
bijuši muzejā, blindāžās (pat tie, kas 
ratiņkrēslā), ar viņiem strādā masieris. 
Vēl viens uzskatāms darbības piemērs: 
kundze, kurai pirms četriem gadiem, 
kad viņa ieradās, bija paralizēta puse 
ķermeņa, šodien (tiesa, ar atbalstu) spēj 
ar staigulīti noiet gaiteni no viena gala 
līdz otram. 
Paldies pansionāta ļaudīm par 
ieguldīto ikdienas darbu! Novērtēsim 
to, kas mūsu novadā ir labs! 

Rudīte Babra,
Olaines novada pašvaldības
Pieaugušo izglītības centra
vadītāja

13. augustā Jāņupes apkaimes 
iedzīvotāji tika aicināti uz 

svētkiem “Jāņupes varavīksne jeb 
satikšanās Jāņupē”, kurus organizēja 
Olaines Kultūras centrs sadarbībā ar 
biedrību “Jāņupes iedzīvotāji”.
Svētku programma piedāvāja aktivitātes 
visām gaumēm. Rīts sākās ar jogas 
nodarbību pie Jāņupes karjera, kuru 
vadīja trenere Ieva Martina Pakalna. Pēc 
jogas nodarbības izturīgākie turpināja 
ar aerobikas nodarbību deju ritmos 
treneres Ieviņas Zakrepskas vadībā. 
Prieks par atsaucīgajiem jauniešiem 
un citiem veloentuziastiem, kuri devās 
velobraucienā cauri Jāņupei. Tāpat 
visas dienas garumā pie Jāņupes karjera 
bērniem bija iespēja priecāties un 
izmēģināt ūdensbumbas. 
Biedrība “Jāņupes iedzīvotāji” piedāvāja 
piedalīties velofotoorientēšanās 
piedzīvojumā “Izkustini pedāļus”. Šo 
aktivitāti varēja veikt visas dienas 
garumā, sekojot kartes maršrutam un 
atrodot norādītos fotoobjektus.
Savukārt pie veikala “Zustari” ikvienam 
bija iespēja iesaistīties radošās nodarbēs: 
mākslinieces Inas Melbārdes vadībā 
gleznošanas meistarklasē “Fluid Art” 

ikviens varēja sajust sevī mākslinieka 
garu, radošajā krāsu darbnīcā tapa 
krāsaini saldējumi un mākonīši, bet 
maisiņu apgleznošanas darbnīcā Ieva 
Erlecka-Cucure rādīja, kā ar dabas 
materiāliem vienkrāsainu auduma 
maisiņu var padarīt par īstu mākslas 
darbu. Paralēli visam tapa krāsaini 
zīmējumi uz asfalta, kurus, iespējams, var 
apskatīt vēl šodien.

Lielu atsaucību guva Anša Cucura 
veidotie ērmriteņi: gan lieli, gan mazi 
pārbaudīja savas veloprasmes, uzkāpjot 
uz netradicionāliem velosipēdiem, 
mēģinot saglabāt līdzsvaru un arī kādu 
gabaliņu izbraukt. Saulaino dienu 
papildināja krāsaino burbuļu šovs, 
tāpat bērniem bija iespēja apmeklēt 
piepūšamo atrakciju “Pirātu sala”. Bet 
dienas noslēgumā ar kopīgām dziesmām 

un dejām svētku dalībniekus iepriecināja 
aktieru ansamblis “Ilga” Laura Subtnieka 
un Gundara Silakaktiņa izpildījumā.
Olaines Kultūras centrs saka paldies 
biedrībai “Jāņupes iedzīvotāji” par 
iesaistīšanos svētku organizēšanā. 
Paldies veikala “Zustari” saimniekiem par 
iespēju rīkot svētkus veikala teritorijā. 
Paldies ikvienam svētku dalībniekam. Uz 
tikšanos nākamgad! 

Krāšņi un saulaini aizvadīti Jāņupes svētki

Skats no malas
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Sirsnīgi sveicam jūlijā un 
augustā dzimušos novada 
jubilārus! 

Laimīgus mūs padara mīlestība, 
kas nāk no sirds. Un, ja tu 
ar to dāsni dalīsies, tad visi 
apkārtējie tevi mīlēs.
/D. M. Ruiss/

Vēlam stipru veselību un 
saulainu noskaņojumu!

2022. gada jūnijā laulību 
noslēguši 9 pāri, jūlijā laulību 
noslēguši 12 pāri. Zelta kāzas 
atzīmēja 1 ģimene, tāpat
dimanta kāzas atzīmēja  
1 ģimene. 

Labākās un skaistākās lietas 
pasaulē nevar redzēt vai pat 
aiztikt – tās ir jājūt no sirds.
/Helēna Kellere/

Sirsnīgi sveicam ģimenes!

2022. gada jūnijā piedzimuši 
13 puisīši un 7 meitenītes,  
jūlijā piedzimuši 8 puisīši  
un 6 meitenītes.

Lai jūsu mājās daudz skaistu 
un priecīgu brīžu!
No sirds sveicam!

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

Mandriks Boguslavs – 
24.08.1952.
Kurhei Halina – 14.01.1947.
Malenitski Mikhail –  
01.03.1957.
Šļapins Dmitrijs – 19.10.1929.
Gross Jānis – 15.04.1931.
Skrobka Reinis – 11.01.1935.
Kļavnieks Laimonis – 17.03.1936.
Kānbergs Ainis – 03.07.1937.
Augustins Tadeušs – 01.06.1942.

Koha Valentina – 14.01.1953.
Baranovskis Vjačeslavs – 
24.06.1952.
Stepaņans Antons  – 12.04.1943.
Gončarovs Valerijs – 15.05.1953.
Indrišonoka Anna – 24.12.1933.
Sitovs Oļegs – 18.05.1978.
Blauberga Vera Ilma – 
19.10.1931.
Stahoviča Ludmila – 25.08.1938.
Auniņa Ārija – 23.08.1944.
Kalniņa Ilze – 16.07.1940.
Rudakova Antoņina – 
01.05.1942.
Gēbele Valda – 26.05.1951.

Vegners Modris – 14.01.1952.
Smirnovs Vladimirs – 22.03.1956.
Kalvišs Jānis – 03.11.1931.

Jūlijā (Olaines novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 
miršanas fakts):

Augucēviča Longina – 
15.01.1949.
Azarovs Sergejs – 10.07.1978.
Bureca Fedosija – 20.08.1930.
Černišova Valentīna – 
15.06.1939.
Gelažus Andis – 21.05.1967.

Hodaka Karina – 27.01.1983.
Ivanovs Sergejs – 31.03.1960.
Jakovļeva Elvīra – 15.03.1936.
Koļesņikovs Valerijs – 16.05.1957.
Kuderko Alina – 25.03.1944.
Ļevina Ludmila – 23.03.1931.
Maļčikova Janīna – 24.06.1937.
Ozoliņa Lija – 17.04.1942.
Romašenko Nikolajs – 
25.11.1931.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Dati: 12.08.2022.

Aktualitātes, notikumi

Olaines novada pašvaldības informatīvais izdevums "Olaines domes vēstis". Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 5000. Bezmaksas. 
Iespiests: "Poligrāfijas grupa Mūkusala". Foto: Miervaldis Šteinbergs, Patriks Gulbis, kinoloģiskais klubs "Argus", biedrības “Liepas” fotoarhīvs, 
Olaines novada pašvaldības fotoarhīvs. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 27838129.

Uz vienu īpašu dienu 
augusta nedēļas nogalē 

savu māju un saimniecību 
durvis vēra pieci uzņēmīgi 
un viesmīlīgi Olaines novada 
saimnieki un saimnieces.   
No jūlija līdz pat septembra 
vidum vairāk nekā 400 Latvijas 
saimnieces un saimnieki 
brīvdienās aicina viesos, lai 
padalītos ar senu ģimenes 
recepti, ļautu pamieloties 

ar turpat dobē audzētiem 
labumiem un pamēģināt 
neierastus garšu savienojumus. 
20. augustā kopā ar Mārupes 
novadu Olaines novadā 
pirmo gadu tika sniegta 
unikāla iespēja vasarā baudīt 
vienu īpašu piedzīvojumu 
un, galvenais, iepazīt novada 
uzņēmīgos un pozitīvos 
cilvēkus, kuri ir gatavi atvērt 
savu sētu un būt kopā.
Kopumā “Mājas kafejnīcu 
dienas” Olaines un Mārupes 
novadā sagaidīja 12 mājas 
kafejnīcas, no kurām piecas bija 

Olaines novadā. Lai izbaudītu 
visas novada mājas kafejnīcas, 
būtu bijusi jāatvēl visa nedēļas 
nogale un vēl mazliet, taču 
viesu skaits katrā no vietām bija 
ievērojams – tuvu 100 viesiem 
katrā. 
Ar pieredzi viesu uzņemšanā 
durvis vēra kafejnīca “Migla” 
Uzvaras Līdumā, parādot gan 
mazo alus darītavu “Migla”, 

gan “Ķiploku pasauli”. Pašā 
Olaines sirdī ar tematisku 
mājas kafejnīcu “Kūdrinieku 
pusdienas” viesus sagaidīja 
Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs kopā ar vietējo 
mājražotāju tirdziņu tajā, 
savukārt, ļaujot izbaudīt dabu, 
Misas upes burvību ar supiem 
un pavadot ārpuspilsētas 
noskaņās, ģimenes kafejnīca 

“Divi ozoli” parādīja šīs atpūtas 
vietas potenciālu un iespējas 
kopā ar gardu zivs maltīti. 
Viesiem mieloties bija iespēja 
arī konditorejas “Vaniļa” 
saimnieces mājās, kopā ar 
komandu un kaimiņiem – 
“Karfeļu bandu” – durvis vēra 
kafejnīca “Vaniļas idille”. Tajā 
īpašu prieku sagādāja gan 
kaziņas, gan truši bērniem, 
kā arī iespēja iegādāties 
līdzņemšanai sadzīvei 
noderīgus nieciņus. Vienā 
no Jaunolaines skaistākajām 
vietām – Olaines Sv. Elizabetes 
ev. lut. baznīcas dārzā – 
kafejnīca “Baznīckalna 
lavandas” ļāva mieloties gan 
ar sātīgu un gardu ugunskura 
zupu, gan ar saimnieces kūkām 
no “Saldummīles” un bērni 
varēja pavadīt laiku aktīvās 
darbnīcās. 

“Mājas kafejnīcu dienas 2022” ir 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras un Latvijas lauku 
tūrisma asociācijas “Lauku 
ceļotājs” organizēta akcija ar 
mērķi popularizēt Latvijas 
reģionu tūrisma piedāvājumu. 
Olaines un Mārupes novadā 
“Mājas kafejnīcu dienas 2022”  
piesaistīja, organizēja un 
koordinēja Olaines un Mārupes 
pašvaldības sadarbībā ar 
biedrībām “Jaunolaines 
attīstībai” un “Pierīgas 
partnerība”.  

Olaines novada pirmā 
“Mājas kafejnīcu diena” aizvadīta

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