
Laiks Aktivitāte Vieta

26. septembrī

10.00–12.00  Sportiskas aktivitātes ģimenēm  Olaines Mežaparks

11.00–15.00 Mājražotāju tirdziņš Mežaparka promenāde  
un celiņi

11.00–15.00 Radošā darbnīca "Filcētas dzērvenes" Olaines Mežaparks

12.00–14.00 "Ogu medības" Olaines Mežaparks

13.00–14.20 Muzikāla rotaļizrāde bērniem "Troļļu neiespējamā 
misija" (izrāde par dabas saudzēšanu, iesaistot arī 
tematiku par dzērvenēm)

Mežaparka estrāde
(vietu skaits ierobežots)

14.00–17.00  Dzērveņu orientēšanās spēle "Meklējot dzērveņogu" 
sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās federāciju

Starts un finišs laukumā  
pie ūdenstorņa

14.30 Dzērveņu loterija Olaines Mežaparka estrāde

15.00 Izzinoša diskusija "Purva pārvērtības" Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs

15.00–19.00 Lielās koka spēles Olaines Mežaparks

15.00–18.00 Radošās darbnīcas "Lielās meža puķes"  
un "Troļļu maskas"

Olaines Mežaparks

19.00–20.20  Ralfs Eilands – "Tūre 2020" Olaines Mežaparka estrāde 
(vietu skaits ierobežots)

20.30 Festivāla noslēgums Pilsētas strūklaka vai  
pie ūdenstorņa

27. septembrī

11.00 Dzērveņu lasīšana purvā
(dalībai pieteikties no 15.09. līdz 21.09. darba laikā 
plkst. 9.00–17.00 pa tālruni 29143922)

Z/s "Strēlnieki" (Babīte)
(vietu skaits ierobežots)

Olaines domes vēstis
Olaines novada pašvaldības 
informatīvs bezmaksas izdevums
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Mazenu Zibaru
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sakopšanā!
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Esi informēts!
Pašvaldības domes sēdē 

pieņemtie lēmumi
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Izglītības un 
infrastruktūras jaunumi

novadā

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai, plānoto pasākumu laiki un norise var 
mainīties. Ievērojot Ministru kabineta noteikumus, estrādes teritorijā vietu skaits 
ir ierobežots. Ieeja estrādē tikai no promenādes, saņemot ieejas aproces. Būsim 
saprotoši un ievērosim distanci, kā arī dezinficēsim rokas! Lūdzam neapmeklēt 
pasākumu, ja Jums ir noteikta pašizolācija, karantīna vai ja Jums ir elpošanas ceļu 
infekcijas pazīmes.

Laiks 
uz 

skolu!

Olaines novada pašvaldība

Esiet radoši, daroši, varoši, 
saprotoši un draudzīgi! 

Dzērveņu
festivāls 
2020

Sveicam jaunajā
mācību gadā! 

2020. gada 26. augusta Olaines novada domes sēdē noteikts, ka mā-
cību process 2020./2021. mācību gadā Olaines 1. vidusskolā, Olaines 
2. vidusskolā un Olaines Mūzikas un mākslas skolā tiek uzsākts klātie-
nē (mācību procesa īstenošanas modelis A).
Katra izglītības iestāde izstrādā kārtību, kā attiecīgajā izglītības ies-
tādē tiks organizēts mācību process, kā arī kārtībā iestrādā piemē-
rojamo mācību procesa modeli atkarībā no apstākļiem konkrētajā 
izglītības iestādē vai epidemioloģiskās situācijas maiņas gadījumā. 
Ar šo kārtību varēs iepazīties skolu tīmekļvietnēs un elektroniskajā 
skolvadības sistēmā "E-klase" vai "Mykoob". 
Svarīgi atzīmēt, ka noteikta kārtība, tostarp zināmi ierobežojumi, ir 
ieviesta, lai mācības varētu notikt klātienē. Lielākais uzsvars šajā mā-
cību procesa organizēšanas laikā tiks likts uz to, lai iespēju robežās 
samazinātu skolēnu pārvietošanos pa mācību kabinetiem, kā arī pul-
cēšanos koplietošanas telpās. Tāpēc arī jāņem vērā, ka skolas būs at-
vērtas tikai skolēniem un skolas darbiniekiem. Lūdzam vecākus būt 
saprotošiem šajā situācijā.
Mainoties apstākļiem izglītības iestādē vai pasliktinoties epidemio-
loģiskajai situācijai Olaines novadā vai Latvijā un saņemot Slimību 
profilakses un kontroles centra norādījumus, direktoriem uzdots ne-
kavējoties veikt izmaiņas mācību procesa organizēšanā no modeļa A 
(klātienē) uz modeli B (daļēji attālināti) vai modeli C (tikai attālināti) 
vai otrādi (atbilstoši situācijai), saskaņot izmaiņas ar Olaines novada 
pašvaldību, informēt par izmaiņām skolas personālu, skolēnus un 
viņu likumiskos pārstāvjus, pakalpojuma sniedzējus, publicēt infor-
māciju iestādes un pašvaldības tīmekļvietnē. Ja kādā no klasēm tiks 
konstatēta saslimšana ar Covid-19, pašvaldība sadarbībā ar izglītības 
iestādes vadību izvērtēs nepieciešamību noteiktai skolēnu grupai 
mācības organizēt attālināti. Tāpēc svarīgi atzīmēt katra skolēna, pe-
dagoga un vecāka atbildību!  

Olaines novada skolās mācības
paredzēts organizēt klātienē 

Izveidota jauna mobilā lietotne

Olaines novads
Plašāka informācija 5. lpp. 

https://www.e-klase.lv/
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Ar olainieti, uzņēmuma 
"MAK IT" programmētā-

ju Mazenu Zibaru (24) sasto-
pamies jaunajā tehnoloģiju un 
IT uzņēmumu kvartālā "Jaunā 
Teika" Rīgā. Šī ir ļoti zīmīga tik-
šanās vieta – pēdējo gadu laikā 
te mājvietu raduši daudzi vietē-
jie un ārvalstu informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 
uzņēmumi, 43% no visa Latvijas 
IKT eksporta rodas tieši šeit. Pē-
dējā laika starptautiski skanīgā-
kais Latvijas IT nozares veikums 
ir mobilā lietotne Covid-19 izpla-
tības ierobežošanai, ko lieto jau 
vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. 
Viens no lietotnes veidotājiem 
ir arī Mazens Zibara. Viņa vārds 
saistībā ar dažādām sociālām 
aktivitātēm Latvijas medijos ir 
izskanējis jau kopš Mazena vi-
dusskolas gadiem. Jaunākais 
viņa veikums ir īpaša mobilā lie-
totne tieši olainiešiem.

2014.  gadā, mācoties Olaines 
2. vidusskolas 12. klasē, kļuvi 
par konkursa "Gada jaunietis" 
uzvarētāju un masu medijos 
tiki raksturots kā "superva-
ronis" – daudzveidīgo aktivi-
tāšu dēļ, kurās biji iesaistījies 
un kuras biji arī iniciējis. Saki, 
kā sākās tavs sociāli aktīvais 
dzīves posms?
Tas aizsākās vēl pamatskolas 
beigās, un kā iedvesmas avoti 
būt aktīvam man bija ģimene, 
skola un Olaines pilsēta. Jāsaka, 
tā vide pilsētā ir labvēlīga dažā-
dām jauniešu aktivitātēm, ievel-
koša. Viss sākās ar jauniešu pro-
jektiem – pašvaldība finansiāli 
atbalsta jauniešu idejas, kas rada 
kādu sabiedrisku labumu. Viens 
no mūsu pirmajiem darbiem 
bija grafiti tīrīšana no namu 
sienām, ko paveicām kopā ar 
vairākiem domubiedriem. Tā ir 
lieliska iniciatīva, kā iesaistīt jau-
niešus pilsētas dzīvē un vienlai-
kus radīt kādu konkrētu labumu. 
Savukārt jaunietim tas dod gan 
jaunas prasmes, lai iedzīvinātu 
konkrēto ideju, gan arī prasmes 
rakstīt un aizstāvēt savu projek-
tu. Tas noder vēlākajā dzīvē. Tur-
klāt tas pamazām pieradina pie 
domas, ka tava sociālā dzīve un 
atbildība nebeidzas līdz ar dar-
ba dienas beigām. Viss turpinās. 
Iespējams, tieši šie pirmie soļi 
lika pamatu tālākajam, teiksim, 
manai iesaistei Eiropas Jaunat-
nes parlamenta dzīvē. Un tas jau 

man ir devis nākamās prasmes – 
debatēt, aizstāvēt savu viedokli, 
domāt kritiski.

Pirms vidusskolas biji kluss 
mājās sēdētājs?
Nē, šī vēlme būt aktīvam, iesais-
tīties, kaut ko jaunu iepazīt manī 
bija jau agrāk.

Bet šāda domāšana – iet uz 
mērķi, pilnveidot sevi, plānot 
savu nākotni – nav pārāk iz-
platīta. No kurienes tev tas?
Varētu būt, ka pirmkustinātāji ir 
mani vecāki. Audzināts tiku tā, 
ka par savu nākotni ir jādomā, 
jāapzinās, kas interesē, patīk un 
padodas. Arī saprašana – lai ko 
sasniegtu, ir smagi jāstrādā. Bet 
dalība dažādos projektos un 
iniciatīvās – tas kaut kā dabiski 
notika, jo bija interesanti, forši. 
Man ir paveicies arī ar draugiem. 
Bet, jā, atskatoties varu teikt, ka 
viss, kas ar mani noticis, ir mani 
veidojis tādu, kāds esmu tagad.

Saki, kāda ir tava vārda 
izcelsme?
Mans tēvs ir no Libānas, tāpēc 
vārda izcelsme ir arābu pasaulē. 
Rīgā viņš mācījās un institūtā arī 
iepazinās ar manu mammu.

Vai tēva dzimtenē bieži 
viesojaties?
Agrāk braucām katru gadu, pē-
dējos gados retāk, jo politiskā si-
tuācija tur nav stabila un droša. 
Bet šī zeme ir ļoti skaista.

2014. gadā tu piedalījies val-
dības izsludinātajā eseju kon-
kursā jauniešiem "Mana valsts 
un es" un ieguvi veicināšanas 
balvu. Par ko bija tava eseja?
Rakstīju par to, kā katrs pats 
būvē savu valsti, ko katrs pats 
var paveikt, lai mēs virzītos uz 
tādu valsti, kurā ir patīkami dzī-
vot. Nevis paužot neapmierinā-
tību, bet radot risinājumus. Tad 
arī pašam būs labāka sajūta.

Kā izšķīries par labu 
datorzinātnes studijām?
Man bija divi potenciālie studiju 
virzieni – medicīna un datorzi-
nātne. Paralēli arī stājos divās 
universitātēs, bet izšķīros par 
labu datorzinātnes studijām 
Daremas Universitātē (Durham 
University) Anglijā. Interese par 
datoriem bija sen, bet tā no-
pietni programmēt sāku paralēli 

studijām pirmajā kursā. Savu-
kārt par medicīnu interesējos 
tāpēc, ka zināju – tas būs darbs 
ar cilvēkiem. Tomēr izrādījās, ka 
priekšstats par programmētā-
jiem, kas, noslēpušies no visas 
pasaules, tikai kodē un ne vienu 
nesatiek, ir pavisam greizs. Tas ir 
izteikti sociāls darbs, jo jāstrādā 
ir komandā. Viens pats neko ne-
paveiksi. Tāpēc man ir izdevies 
apvienot interesi par tehnoloģi-

jām ar tādu iekšēju nepiecieša-
mību strādāt kolektīvā. 

Kādi ir būtiskākie ieguvumi, 
studējot ārzemēs?
Pirmkārt, tā ir lieliska dzīves sko-
la. Jo šāds studiju režīms liek 
būt pilnībā patstāvīgam, domāt 
par sadzīviskām lietām. Otrkārt, 
veidojas milzīgs jaunu draugu 
un paziņu loks, kas ir milzīga 
vērtība, lai kāda būtu profesija 
un nodarbošanās vēlāk. Manā 
gadījumā tie ir pieci seši lieliski 
draugi, ar kuriem gājām cauri 
studijām, un esam saglabājuši 
kontaktu arī tagad. Treškārt, tā ir 
iespēja izbaudīt studiju laiku pil-
nībā, un Daremas Universitāte 
kā ļoti sena mācību iestāde ļāva 
pieredzēt visas tās tradīcijas, ko 
piedāvā šāda veida augstskolas. 
Tu jūti, ka esi daļa no kaut kā 
sena, nozīmīga un pamatīga. Tas 
motivē, jo negribas pievilt šo iz-
cilo, tradīcijām bagāto vietu. Bija 
arī izaicinājums mācīties sveš-
valodā, un kopumā – tā ir ļoti 
vērtīga iziešana no komforta zo-
nas. Brīnišķīgi četri gadi izteikti 
multikulturālā vidē, turklāt man 
paveicās, jo universitātē negai-
dīti satapu četrus paziņas no 
Latvijas, ar kuriem biju strādājis 

Eiropas Jauniešu parlamentā. 
Viss minētais kopumā, kā arī, 
protams, kvalitatīva izglītība vei-
do to studiju pieredzi, ko varētu 
dēvēt par sava veida etalonu.

Kā veidojās tava darba 
pieredze?
Jau pirmajā kursā es nonācu 
praksē Latvijas uzņēmumā 
"MAK IT". Tas ļāva jau praktiski 

izmēģināt to, ko mācījos teorē-
tiski. Pēc studiju beigām 2019. 
ga  dā es paliku strādāt "MAK IT", 
un mans darba virziens ir saistīts 
ar mobilo lietotņu programmē-
šanu. Interesanti, ka viens no 
pirmajiem produktiem, ko es 
sāku būvēt, ir mobilā lietotne 
"Mana pilsēta". Tā paredzēta 
pilsētu iedzīvotājiem, vispusīgai 
viņu informēšanai par visu, kas 
notiek pilsētā, kas pilsētas iedzī-
votājiem ir svarīgi un noderīgi. 
Tuvākajā laikā šāda lietotne būs 
pieejama arī Olaines iedzīvotā-
jiem, par ko esmu īpaši lepns, 
jo tas ir manis radīts risinājums 
manai dzimtajai pilsētai. Agrāk 
šī lietotne ir ieviesta Siguldā un 
Valmierā. 

Kā tu nonāci līdz 
lietotnes "Apturi Covid" 
programmēšanai?
Kad gada sākumā aizsākās si-
tuācija ar vīrusa izplatību, lielie 
tehnoloģiju giganti – "Apple" un 
"Google" – sāka plānot risināju-
mu cilvēku informēšanai. Latvi-
jā izveidojās iniciatīvas grupa, 
kur apvienojās valsts sektors un 
vairāki uzņēmumi, un arī mēs 
sākām domāt par to, kā šo teh-
noloģiju varētu izmantot vīrusa 

ierobežošanai. "LMT", "MAK IT" 
un vēl vairāki uzņēmumi ķērās 
pie darba, un vairākas nedēļas 
mēs praktiski bijām pārvākušies 
uz biroju, jo programmēšana un 
testēšana nereti ievilkās līdz čet-
riem no rīta, tad dažas stundas 
miegam un viss sākās no gala. 
Vienā kabinetā sēdēja program-
mētāju komanda, blakus testē-
tāji, tālāk vēl citi komandas cilvē-
ki. Neaizmirstams piedzīvojums 
mums visiem. Produkts tapa ne-
pilna mēneša laikā, un maija bei-
gās tas kļuva pieejams. Tā mēs 
kļuvām par pirmo valsti pasaulē, 
kas šo risinājumu oficiāli publi-
cēja nacionālā līmenī. Mana at-
bildība bija izveidot risinājumu 
"Apple" produktiem, un šobrīd 
mēs aktīvi komunicējam ar liela-
jiem tehnoloģiju uzņēmumiem, 
dalāmies pieredzē. Paralēli arī 
strādājam pie nākamā soļa, lai 
šī lietotne strādātu citās valstīs, 
cilvēkiem ceļojot pāri robežām. 
Latvijā lietotāju skaits jau pār-
sniedz 100 tūkstošus cilvēku.

Pirms dažiem gadiem tev iz-
devās Olainē sapulcināt ap 
100 jauniešu uz Eiropas Jau-
niešu parlamenta reģionālo 
sesiju. Vai šobrīd ir kāda ak-
tuāla aktivitāte, kur esi iesais-
tīts šajā organizācijā?
Jā, 2022. gadā Latvijā notiks 
starptautisks pasākums, uz 
kuru atbrauks aptuveni 250 
jau nieši no daudzām pasaules 
valstīm. To organizējam kopā 
ar manu labu draugu. Esam ie-
cerējuši runāt par digitālajām 
prasmēm, par to, kā jaunās 
prasmes sadzīvo un iet kopā 
ar tradicionālajām, klasiskajām 
cilvēka prasmēm. Jo visa mūs-
dienu pasaule ir digitalizēta, bet 
paliek taču arī kaut kādi pamati 
un vērtības, kas cauri laikiem ir 
pastāvējušas vienmēr. Lūk, tas ir 
interesanti – aplūkot, kā šīs abas 
lietas sadzīvo.

Kas ir tavas autoritātes – 
politikā, tehnoloģiju pasaulē, 
citās sfērās?
Man nav tādu atsevišķu cilvēku, 
kas būtu mani paraugi, kuriem 
es sekotu, gribētu līdzināties. 
Mani vairāk iedvesmo līdzīgi do-
mājoši, aktīvi, radoši un atvērti 
cilvēki, ar kuriem kopā es strādā-
ju vai kaut ko organizēju. No vi-
ņiem es iedvesmojos, uzlādējos 
un gūstu prieku. 

Intervija: atmiņas, vēsture, aktualitātes

Risinājumu radītājs
Olainietis Mazens Zibara ir viens no Latvijas programmētāju komandas, kas radīja mobilo lietotni "Apturi Covid". 

Paralēli savam sapņu darbam tehnoloģiju pasaulē viņš ir aktīvs Eiropas Jauniešu parlamenta dalībnieks un šobrīd organizē 
starptautisku jauniešu samitu, kas 2022. gadā notiks Latvijā.
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Maksimālā naudas summa 
vienam grantam ir 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 darbī-
bu kādā no sešām grantu prog-
rammā iesaistītajām pašvaldī-
bām un dibināti pirms ne vairāk 
kā trim gadiem. Granta līdzekļus 
varēs izmantot saimnieciskiem 
mērķiem esošā biznesa attīstī-
šanai vai arī jauna uzņēmuma 
izveidei.

SIA "EOF Consulting" pērn gran-
tu programmā saņēma 10 000 
eiro no Olaines novada pašval-
dības, lai nodrošinātu datormo-
delēšanas pakalpojumus ražo-
šanas uzņēmumiem. "Ar granta 
līdzekļiem finansējām industrijai 
paredzētās programmatūras 
izstrādi, proti, ārpakalpojumā 
piesaistījām programmētājus 
nelielu, bet ļoti specifisku darbu 
veikšanai. Dalību konkursā vēr-
tējam ļoti pozitīvi, jo ieguvām ne 
tikai pieredzi un kontaktus, bet 
arī vērtīgu kritiku no ļoti kom-
petentas žūrijas, kas tālāk palīdz 
izaugsmē," atzīst uzņēmuma 
valdes loceklis Juris Vencels. 

1. septembrī sāksies projektu 
pieņemšana un ilgs līdz 30. sep-
tembrim. Saņemto pieteikumu 
atlase notiks trīs kārtās, izvērtē-
jot gan to atbilstību program-
mas kritērijiem, gan biznesa 
plānu un idejas potenciālu, kā 
arī dalībnieku prezentācijas un 
atbildes uz žūrijas jautājumiem. 
Iesniegtos projektus vērtēs žū-
rijas komisija, kuras sastāvā būs 
uzņēmējdarbības profesionāļi 
un pašvaldību pārstāvji. Rezul-
tātu paziņošana un uzvarētāju 
apbalvošana notiks 12. novem-
brī. Pirms projektu iesniegšanas 
katrā no pašvaldībām notiks arī 
informatīvi semināri, lai palīdzē-
tu jaunajiem uzņēmējiem la-
bāk sagatavoties dalībai grantu 
programmā. 

Plašāka informācija par 
grantu programmu un tajā 
atbalstītajiem projektiem 
pieejama vietnē www.seb.lv/
iedvesma. Pretendenti, kuri 
plāno iesniegt pieteikumu 
Olaines novadā, konsultācijas 
var saņemt Olaines novada 
uzņēmējdarbības atbalsta 
centrā, rakstot uz e-pasta adresi 
onuac@olaine.lv vai zvanot pa 
tālr. 29417886. 

•	 Šā	 gada	 pirmajos	 septiņos	
mēnešos, pēc "Lursoft" datiem, 
novadā reģistrēti 44 jauni uzņē-
mumi.

•		 Uzņēmumi	 ar	 lielāko	 apgro-
zījumu 2019. gadā (apgrozījums 
virs 5 miljoniem eiro), pēc "Lur-
soft" datiem: AS "Olainfarm", SIA 
"Bohnenkamp", SIA "Sollar Sup-
port Services", SIA "Latvijas ap-
tieka", SIA "Lyngson", AS "BAO", 
SIA "Deco Energy", SIA "Nordic 
Plast", AS "Olaines ūdens un sil-
tums".

•		 5.	 augustā	 Olaines	 novada	
uzņēmējdarbības atbalsta cen-
tra direktore Edīte Alksne kopā 

ar Mārupes, Ķekavas un Sigul-
das pašvaldības atbildīgajām 
darbiniecēm uzņēmējdarbības 
jomā pieredzes apmaiņas vizī-
tē viesojās Ogres novadā. Vi-
ņas apmeklēja trīs uzņēmums, 
pārsprieda novadu aktualitātes 
uzņēmējdarbības jomā ar Ogres 
novada domes Infrastruktūras 
veicināšanas nodaļas vadītāju 
Aiju Romanovsku, kā arī iepazi-
nās ar LIAA Ogres Biznesa inku-
batora darbību. Vizīti organizēja 
LIAA Ogres Biznesa inkubatora 
vadītāja Ilze Linkuma.

•		 11.	augusta	pēcpusdienā	pie	
Olaines novada mājražotājas 
Dzintras Silamednes viņas "Kūku 

mājā" viesojās daļa no novada 
ēdamlietu ražotājiem un tirgo-
tājiem. Pasākuma mērķis bija 
tuvāk iepazīties citam ar citu, 

pārrunāt iespējamās kopīgās ak-
tivitātes un sadarbību nākotnē. 
Pasākumā piedalījās pārstāvji 
no "Ķiploku pasaules", SIA "Apol-

li", mājražotāja Katrīna no kondi-
torejas "Vaniļa", kā arī halvas un 
marmelādes meistars Janis Gau-
migs. 

•	 27.	 augustā	 Olaines	 Vēstu-
res un mākslas muzejā notika 
informatīvs seminārs par grantu 
programmu "(ie)dvesma" un ci-
tām uzņēmējdarbības atbalsta 
programmām. 

Īsziņas par aktualitātēm 
uzņēmējdarbības jomā

Grantu programmā "(ie)dvesma" šogad jaunajiem 
uzņēmējiem būs pieejami 70 000 eiro

Iespējas, izaugsme, uzņēmējdarbība

datorprogrammas iegāde 
vai izstrāde

licenču iegāde

1. septembris 30. septembris

Uzziniet vairāk: seb.lv/iedvesma

Sāc būvēt 
savu biznesu 
ar (ie)dvesmu!

fiziskas personas no 18 gadu vecuma, kas plāno veikt 
saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētā, Ķekavas, Mārupes, 
Olaines, Siguldas vai Stopiņu novados

uzņēmumi, kas veic saimniecisko darbību Jūrmalas 
pilsētā, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Siguldas vai 
Stopiņu novados ne ilgāk kā 3 gadus 

Konkursā var piedalīties:

Konkursa ietvaros atbalstāmās izmaksas:
specifiskas tehnikas un/vai
iekārtas iegāde 

patentu reģistrācija
LR Patentu valdē

prototipu izveidošana

preču zīmes reģistrācija

citas pamatotas vajadzības

izejvielu iegāde

mārketinga materiālu izveide

Projektu pieņemšanas uzsākšana Projektu iesniegšanas gala termiņš

Iesniedzamie dokumenti:

Projekta pieteikuma veidlapa Projekta iesniedzēja/-u CV

Uzskaites veidlapa par 
sniedzamo informāciju de
minimis atbalsta piešķiršanai

Citi dokumenti (fotogrāfijas,
shēmas, rasējumi u.c.)

Pieteikums jāsūta elektroniski uz 
iedvesma@seb.lv vai jāiesniedz 
Jūrmalas domē, Ķekavas, Mārupes, 
Olaines, Siguldas vai Stopiņu novada domē.

1. septembrī sāksies projektu pieņemšana grantu programmai 
"(ie)dvesma", ko īsteno "SEB banka" kopā ar Jūrmalas pilsētu, 
Ķekavas, Mārupes, Olaines, Siguldas un Stopiņu novadu. Prog-
ramma norisināsies jau ceturto reizi, un tās mērķis ir veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā. Finansējuma saņemšanai 
varēs pieteikties gan jau strādājoši uzņēmumi, gan vēl neīste-
notu biznesa ideju autori, un kopējais pieejamo grantu apmērs 
šogad ir 70 000 eiro.

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

•	 Kā	jau	katru	gadu,	
gatavojoties jaunajam mācību 
gadam, izglītības iestādēs veikti 
dažādi remontdarbi, mācību 
procesa nodrošināšanai un 
modernizēšanai iegādāts jauns 
inventārs un mācību līdzekļi. 
Esam jau iepriekš rakstījuši, ka 
no 1. septembra Latvijas skolās 
pakāpeniski 1., 4., 7. un 10. klasē  
sāks ieviest jauno mācību 
saturu atbilstoši jaunajiem 
pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības standartiem, 
kas izstrādāti Valsts izglītības 
satura centra ESF projektā 
"Kompetenču pieeja mācību 
saturā" ("Skola2030"). 

•	 Iepriekšējā	mācību	gada	
noslēgumā tika pabeigta 
Olaines 1. vidusskolas aktu zāles 
atjaunošana.  Ir veikts skatuves, 
zāles griestu un sienas remonts, 
uzstādīta apskaņošanas iekārta, 
skatuves apgaismojuma iekārta, 
multimediju projektors un 
nolaižamais ekrāns, skatuve 
aprīkota ar  jaunu priekškaru un 
kulisēm, zāles logi ar žalūzijām.

•	 Olaines	2.	vidusskolā	tika	
izremontēta skolas bibliotēka. 
Tās ir piecas bibliotēkas 
telpas 630 m2 platībā: lasītava, 
metodiskās informācijas centrs, 
mācību grāmatu krātuve, 
multimediju zāle – konferenču 
telpa, diskusiju telpa. Pateicoties 
veiksmīgam grīdas klājumam, 
jaunam apgaismojumam un 
priecīgām krāsām, bibliotēka 
ir tapusi daudz gaišāka un 
mājīgāka. Telpas ir aprīkotas 
ar jaunām apkures, ventilācijas 
un ugunsdrošības sistēmām. 
Bibliotēka daļēji ir aprīkota ar 
jaunām mēbelēm (lasītavas 
spēļu galdi, periodikas plaukti, 
darba vieta bibliotekārei, jauni, 
ērti krēsli multimediju zālē, 
koši sēžammaisi), un ir iegādāts 
jauns krāsu printeris.

•	 Olaines	2.	vidusskolā	246	m2  
platībā ierīkota moderna 
trenažieru zāle, kas aprīkota 
ar visām muskuļu grupām 
paredzētiem trenažieriem. Šo 
trenažieru zāli varēs izmantot 
arī novada iedzīvotāji. Sekojiet 
līdzi informācijai vietnēs  
www.olaine.lv un 
www.olaine2vsk.lv.

•	 Jau	septembrī	Olaines	 
2. vidusskolā durvis vērs 
atjaunotā ķīmijas laboratorija.

Jaunajā mācību gadā 
palielinātas vidusskolēnu 
stipendijas 

•	 Olaines	novada	dome	
lēmusi ar šā gada 1. septembri 
palielināt vidusskolēnu 
stipendijas. Ja līdz šim ikmēneša 
stipendijas apmērs bija 30,00 
eiro mēnesī, ar 2020./2021. 
mācību gadu tas būs 40,00 eiro 
mēnesī vai 60,00 eiro mēnesī 
(stipendijas apmērs ir atkarīgs 
no vidējā vērtējuma semestrī).

Lai saņemtu stipendijas, 
vidusskolēniem iepriekšējā 
semestra vērtējumiem visos 
mācību priekšmetos jābūt 
vismaz 7 balles un nedrīkst 
būt neattaisnotu kavējumu 
vai skolas iekšējās kārtības 
noteikumu pārkāpumu, vai 
citu administratīvi sodāmu 
pārkāpumu ārpus skolas.

Ikmēneša stipendijas apmērs 
tiks noteikts pēc vidusskolēna 
vidējā vērtējuma mācību 
priekšmetos iepriekšējā 
semestra noslēgumā. Ja vidējais 
vērtējums iepriekšējā semestra 
noslēgumā nav zemāks par  
7 ballēm, vidusskolēns saņems 
stipendiju 40,00 eiro apmērā, 
bet par vidējo vērtējumu  
8,5 balles un vairāk skolēns 
saņems 60,00 eiro lielu 
ikmēneša stipendiju.

Stipendijas tika ieviestas 
2012./2013. mācību gadā.  
To mērķis ir motivēt 
vidusskolēnus mācīties Olaines 
novada skolās un paaugstināt 
savus mācību sasniegumus. 
2019./2020. mācību gada  
1. semestrī stipendijas saņēma 
28 Olaines 1. vidusskolas un 
Olaines 2. vidusskolas skolēni, 
bet 2. semestrī – 40 skolēni. 

Novēlam labas sekmes un 
zinātkāri ikvienam skolēnam 
jaunajā mācību gadā!

•	 Pamatojoties	uz	2020.	gada	 
9. jūnija Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 360 
"Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai", 
speciālajā pirmsskolas izglītības 
iestādē "Ābelīte" nodarbības 
peldbaseinā nodrošinās tikai 
iestādes izglītojamajiem, 
savukārt ārpakalpojums Olaines 
pilsētas bērniem – nodarbības 
peldbaseinā – tiks atceltas līdz 
2020. gada 31. decembrim, 
ņemot vērā, ka iestāde nespēs 

nodrošināt pulcēšanās prasības 
un ierobežojumus, kā arī 
higiēnas prasības.

 Novada infrastruktūra

•	 Vasaras	mēnešos	aktīvi	
notikusi arī ceļu būvniecība, 
iekšpagalmu remonti un bērnu 
rotaļu laukumu atjaunošana.

•	 Viens	no	vasaras	mēnešos	
aktuālākajiem maršrutiem 
olainiešiem un novadniekiem ir 
ceļš uz Līdumu karjeru, un šajā 
vasarā tika izbūvēts gājēju un 
velosipēdistu ceļa turpinājums, 
kas nu ļauj pa asfaltētu ceļu 
nokļūt līdz pašai atpūtas vietai. 
Turklāt blakus jau esošajam 
gājēju un velosipēdistu ceļam 
tika veikta divkāršā virsmas 
apstrāde 2,58 km garumā 
pašvaldības ceļam. Tagad 
arī autobraucējiem ceļš ir 
līganāks, bet kājāmgājējiem vai 
velosipēdistiem nav jāsatraucas 
par mašīnu radītajiem 
putekļiem. Atgādinām 
autobraucējiem, esiet 
uzmanīgi un ievērojiet ātruma 
ierobežojumus.

•	 Dubultā	virsmas	apstrāde	
ir veikta arī Vērdiņu ielas 
grantētajā posmā Olainē. 
Projekta ietvaros paredzēts,  
ka līdz nākamā gada pavasarim 
izbūvēs arī ietvi no pievedceļa 
stacijai līdz Vērdiņu ielai 25.  
Pārējā ielas posmā nav 
izbūvētas visas komunikācijas, 
tādēļ tiek atstāts koridors 
gar ielas segumu, kur tās 
nākotnē izbūvēt. Pirms virsmas 
apstrādes no pievedceļa stacijai 
līdz Vērdiņu ielai 25 tika ierīkots 
ielu apgaismojums.

•	 Jāņupes	ciemā	gar	valsts	
autoceļu V12 sākti apvienotā 
gājēju un velosipēdistu 
ceļa izbūves darbi. Projekts 
paredz paralēli ceļam vienā 
pusē izbūvēt 2,5 m platu, 
asfaltētu, apvienotu gājēju 
un velosipēdistu ceļu no 
sabiedriskā transporta 
pieturvietas "Jāņupe" līdz 
gala pieturvietai "Mežsētas". 
Pretējā ceļa pusē paredzēts 
izbūvēt ietves no dārzkopības 
sabiedrību iebrauktuvēm 
līdz tuvākajām sabiedriskā 
transporta pieturvietām. Ietves 
platums paredzēts 1,5 m. 
Projekta ietvaros tiks uzlabota 
satiksmes organizācija un 
drošība gala pieturā "Mežsētas", 
izbūvējot sadalošo salu gar 
pieturvietu. Būvniecības 
gaitā minētajā ceļa posmā 
ir iespējamas satiksmes 
organizācijas izmaiņas un 
ātruma ierobežojumi. Plānots, 
ka darbi tiks pabeigti līdz šā 
gada beigām.

Īsumā par aktuālāko
Jaunumi Olaines novadā

Turpinājums 5. lpp.   
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Olaines novada pašvaldība ir 
izsludinājusi metu konkur-

su "Multifunkcionālās ēkas Jel-
gavas ielā 23, Olainē, jaunbūves 
meta izstrāde". Metu konkursa 
mērķis ir iegūt iespēju izvēlēties 
labākos priekšlikumus multi-
funkcionālās ēkas būvprojekta 
izstrādei, nodrošinot objekta 
funkcijai un projekta budže-
tam atbilstošu arhitektonisko 
un funkcionālo risinājumu, pa-
redzot energoefektivitātes pa-
sākumus, kvalitatīvu, objekta 
funkcijai atbilstošu labiekārtoju-
mu, kā arī risinot gājēju un trans-
porta organizāciju.
Olaines novada pašvaldība ir 
iecerējusi uzbūvēt jaunu objek-
tu – multifunkcionālu ēku. Būv-
niecība ir paredzēta divās kārtās 
Jelgavas ielā 23, Olainē. Šobrīd 
ir izsludināts metu konkurss pir-
majai kārtai, pēc kuras realizāci-
jas šajā objektā jauna mājvieta 
būs Olaines Mūzikas un mākslas 
skolai, Olaines bibliotēkai ar Bēr-
nu literatūras nodaļu un Pieau-
gušo izglītības centram.
Jaunajās telpās Olaines Mūzi-

kas un mākslas skolai ieplāno-
ta moderna akustiskā zāle, kas 
paredzēta skolēnu skatēm un 
koncertiem. Kopumā Olaines 
Mūzikas un mākslas skola varēs 
uzņemt 300 audzēkņus, savu-
kārt Pieaugušo izglītības centrs 
būs pieejams vienlaicīgi 100 ap-
meklētājiem. Šajā objektā fiziski 
tiks apvienotas Olainē atsevišķās 
ēkās esošās pieaugušo un bērnu 
bibliotēkas, izveidojot bibliotē-
ku gan lielajiem, gan mazajiem 
novada iedzīvotājiem. Šajā ēkā 
ir paredzēta videonovērošana, 
kā arī telpas kafejnīcas ierīkoša-
nai. Konceptuāli paredzēta arī 
koncertzāle ar 500 vietām, kuru 
plānots izbūvēt otrajā kārtā.
Konkurss notiek iepirkuma "Mul-
tifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 
23, Olainē, jaunbūves meta iz-
strāde" ietvaros. Pieteikumu ie-
sniegšanas termiņš konkursam 
(pirmajai kārtai) ir 2020. gada  
2. oktobra plkst. 14.00. Detalizē-
ta informācija un iepirkuma do-
kumentācija ir pieejama te: 
www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Procurement/43208. 

•	 Pabeigti	seguma	
atjaunošanas darbi iekšpagalmā 
Olainē, Kūdras ielā 19. 
Pilnībā tika atjaunots asfalta 
segums brauktuves daļai, kā 
arī piebraucamajam ceļam, 

atjaunotas ietves un ieklāts 
betona bruģakmens segums, 
paplašināta un sakārtota 
autostāvvieta (gan iekšpagalmā, 
gan piebraucamajā ceļā). Pašlaik 
šajā vietā ir iespējams izvietot 
37 automašīnas, kas ir ērti gan 
tuvējās mājas iedzīvotājiem, 

gan arī tiem autovadītājiem, 
kuri atstāj automašīnu uz neilgu 
laiku, lai aizvestu bērnu uz 
turpat esošo bērnudārzu "Zīle". 

•	 Turpinās	gājēju	ietves	
izbūves darbi Zeiferta ielā, 
Olainē.

•	 Turpinās	rotaļu	laukumu	un	
āra trenažieru laukumu izbūve 
un labiekārtojuma darbi Olaines 
novadā.

•	 Esam	saņēmuši	informāciju	
no VSIA "Autotransporta 
direkcija", ka tiek izskatīta 
iespēja slēgt maršrutu Nr. 5329  
"Virši–Pavasaris–Olaine", 
"Olaine–Pavasaris–Virši", 
jo pasažieru skaits, kuri 
izmanto maršruta reisus, ir 
nepietiekams. Kopš maršruta 
izveides maksimālais pasažieru 
skaits vienā reisā bijis trīs, 
bet vidēji maršrutu vienā 
braucienā izmanto mazāk par 
vienu pasažieri. Ja septembrī 
pasažieru skaitā nebūs izmaiņu, 
reiss tiks slēgts.

•	 Šogad	no	21.	līdz	 
27. septembrim diennakts 
gaišajā un tumšajā laikā 
norisināsies ikgadējās Nacionālo 
bruņoto spēku militārās 
mācības "Sudraba bulta 2020" 
Ādažu poligonā un Ķekavas, 
Olaines, Ozolnieku, Jelgavas, 
Bauskas, Iecavas, Baldones, 
Vecumnieku, Ķeguma, Rundāles 
novadā, kā arī Rīgā. Iedzīvotāji 
tiek aicināti neuztraukties, 
redzot pastiprinātu militārās 
tehnikas un karavīru 
pārvietošanos dažādās Latvijas 
vietās – pa laukiem, mežiem 
un ceļiem –, tā ir saskaņota un 
notiek mācību ietvaros. 

Mūsdienīgākas un ērtākas 
komunikācijas un sadarbī-

bas nodrošināšanai ar pašval-
dības iedzīvotājiem un viesiem 
Olaines novada pašvaldība ir 
izveidojusi mobilo lietotni "Olai-
nes novads", kura ir pieejama 
"iOS" un "Android" viedtālruņu 
lietotājiem. Mobilā lietotne dod 
iespēju Olaines novada iedzī-
votājiem un viesiem ērtā veidā 
saņemt informāciju par novada 
aktualitātēm, novadā notieko-
šajiem pasākumiem, tūrisma 
objektiem un maršrutiem, kā arī 
sabiedriskā transporta kustību 
sarakstiem.

Būtiska mobilās lietotnes funk-
cija ir atgriezeniskās saites vei-
došana ar iedzīvotājiem, to ir 
iespējams veidot, izsakot savu 
viedokli par Olaines novada paš-
valdībā aktuāliem notikumiem 
aptauju veidā, sniedzot ierosi-
nājumus par dažādiem uzlabo-

jumiem pilsētvidē, kā arī ziņojot 
par visāda veida ļaunprātībām 
Olaines novada pašvaldības po-
licijai.
Ar mērķi atbalstīt vietējos uz-
ņēmējus un motivēt novada 
iedzīvotājus izvēlēties Olaines 
novada pašvaldības uzņēmēju 
produktus un pakalpojumus, 
lietotnē pieejama piedāvājumu 
sadaļa, kurā iespējams apskatīt 
un rezervēt preces un pakal-
pojumus par speciālām cenām. 
Veicot autentifikāciju ar Latvi-
jas populārāko internetbanku 
starpniecību, mobilā lietotne 
bez papildu darbību veikšanas 
no lietotāja puses spēj diferen-
cēt, vai mobilās lietotnes lieto-
tājs ir deklarēts Olaines novada 
iedzīvotājs, šādā veidā dodot ie-
spēju Olaines novada iedzīvotā-
jiem nodrošināt papildu priekš-
rocības lietotnes izmantošanā. 
Mobilā lietotne izstrādāta ciešā 
sadarbībā ar SIA "MAK IT". 

Jaunumi Olaines novadā

  Turpinājums no 4. lpp. 

Olaines mobilo lietotni bez maksas var lejuplādēt "App Store" 
("iOS" ierīcēm) un "Google Play" ("Android" ierīcēm).
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Futbols

18. augustā Olaines stadionā notika 
noslēdzošā kārta Latvijas meiteņu 
futbola čempionāta U-14 elites grupā. 
Mūsu meiteņu komanda pārliecinoši 
nospēlēja pēdējo kārtu, guva divas 
uzvaras un sadalīja punktus ar 
turnīra favorītēm. Mazliet pietrūka 
līdz augstākajam goda pjedestāla 
pakāpienam. Mūsu meiteņu komanda 
Latvijas čempionāta U-14 elites grupā 
ierindojās 3. vietā!

Šahs

Nedēļas garumā Rīgā biznesa 
augstskolas "Turība" aktu zālē Latvijas 
labākie jaunie šahisti visās vecuma 
grupās cīnījās par čempiona titulu 
klasiskajā šahā. Sākotnēji fināliem bija 
jānotiek martā, taču Covid-19 dēļ tie tika 
pārcelti. Tiesības spēlēt valsts finālos, 
visaugstākā līmeņa šaha sacensībās 
Latvijā bērniem, no Olaines Sporta 
centra bija izcīnījuši Aiga Gansone (G10), 
Daniils Aleksejevs (U10), Daniela Nikola 
Liepiņa un Marija Vaičuka (G12), Elizabete 
Kokina (G14), kā arī olainietis Emīls Jānis 
Mieriņš (U16), kurš jau dažus gadus 
trenējas Rīgas Šaha skolā.

Šahu var spēlēt ar ļoti dažādām 
laika kontrolēm vai vispār bez laika 
ierobežojumiem, ātrais šahs ar ļoti 
limitētu spēles laiku (15, 10, 5 vai 
mazāk minūšu uz partiju) prasa ātru, 
bieži pat zibenīgu reakciju, jo arī 
zaudējums uz laiku ir īsts zaudējums, 
tālab nepietiekamais laiks jauniešu šaha 
spēli neizbēgami iezīmē ar daudzām 
neuzmanības kļūdām, savukārt 
ieguvums – daudzu partiju sacensības 
var izspēlēt vienā dienā. Klasiskajā 
šahā partijas tiek spēlētas ilgi, šajā 
čempionātā uz vienu partiju katram 
spēlētājam tika atvēlēta 1,5 stunda plus 
papildu 30 sekundes par katru gājienu. 
Ja visjaunākajā grupā – U8 – visas 

partijas nereti tika izspēlētas stundas 
laikā, tad vecākie bērni un jaunieši vienu 
partiju spēlēja četras stundas un ilgāk, 
vairākās dienās pēc reglamenta bija 
jāizspēlē divas spēles, kas daudziem 
jaunajiem šahistiem nozīmēja pie šaha 
galdiņiem intensīvā prāta darbībā dienā 
pavadīt pat astoņas stundas.
Protams, ka pandēmijas laika radītie 
ierobežojumi arī šahistus "izsita" no 
ierastā treniņu ritma, kas nevarēja 
neietekmēt daudzu spēli, taču, 
neskatoties uz to, cīņas bija sportiska 

azarta pilnas, Olaines bērni ar prieku 
izbaudīja iespēju atkal mēroties 
spēkiem ar vienaudžiem un vienkārši 
būt kopā ar līdzīgi domājošajiem. Visās 
vecuma grupās uzvarēja favorīti, no 
kuriem daudzi ne reizi vien pārstāvējuši 
mūsu valsti Eiropas un pasaules šaha 
čempionātos, mūsējie likumsakarīgi 
līderiem piekāpās (taču ne bez cīņas!), 
bet ar pārējiem demonstrēja ļoti saturīgu 
spēli, ko apliecināja partiju pēcspēļu 
analīze. Rezultātā Aiga Gansone G10 
grupā Latvijā šogad ir piektā labākā 

jaunā šahiste, arī Marija Vaičuka ir piektā 
G12 grupā, bet Daniela Nikola Liepiņa 
un Elizabete Kokina ir astotās labākās 
attiecīgi G12 un G14 vecuma grupā, arī 
Daniils Aleksejevs palika astotais U10 
grupā. Olainietis Emīls Jānis Mieriņš 
(pirmo gadu spēlēja U16)  
ilgi pretendēja uz godalgām, bet 
pēdējās kārtas zaudējums uzvarētājam, 
seškārtējam Latvijas čempionam, Emīlu 
šogad atbīdīja uz 5. vietu, kas tik sīvā 
konkurencē vienalga ir ļoti labs sniegums 

un nepārprotams pieteikums uz nākamā 
gada medaļām.
Protams, ka vairāki mūsējie varēja 
pakāpties arī kādu vietu augstāk, taču 
rezultāti ir likumsakarīgi un kopumā 
noteikti rada gandarījumu. Katram bija 
skaistas partijas, kur izdevās parādīt labu 
sniegumu, arī zaudēto partiju analīzē 
paši spēlētāji varēja atrast savas kļūdas 
un izdomāt labāku alternatīvu, kas ir tik 
svarīgi tālākai izaugsmei.
Apsveicam sportistus, trenerus, vecākus! 
Mums, līdzjutējiem, patiess prieks par 
sporta veidu daudzveidību mūsu novadā 
un mūsu sportistu panākumiem!  
Aktuālo informāciju par sezonas 
atsākšanu un jauno sportistu uzņemšanu 
lasiet www.olainessports.lv.

Velosacensības
"Bērni uz riteņiem 
2020"

27. augustā noslēdzās bērnu 
velosacensību seriāls "Bērni uz  
riteņiem 2020". Kopumā tika aizvadīti 
četri posmi – pa vienam katru augusta 
otrdienu. Sacensībās startēja vairāk nekā 
160 bērnu dažādās vecuma un veloklašu 
grupās. 

Sacensības noslēdzās ar kopvērtējuma 
apbalvošanu, kurā labākie braucēji 
tika pie dažādām dāvanām, medaļām 
un diplomiem. Noslēguma posmā visi 
dalībnieki, kuri ieradās, tika pie piemiņas 
medaļas par dalību sacensībās.

Olaines Sporta centra kolektīvs izsaka 
pateicību visiem bērniem un viņu 
vecākiem par piedalīšanos sacensībās! 
Uz tikšanos nākamgad! 

Veloorientēšanās 
("Exit Riga")

No 16. līdz 20. septembrim Olainē un 
Jaunolainē notiks veloorientēšanās 
sacensības. Aicināti visi interesenti! 

Sporta aktualitātes
Aktīvs dzīvesveids
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Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad 
nometnes mērķi bija veicināt Olaines 

novada bērnu (8–12 g. v.) zināšanas un 
interesi par iespējām pilnveidot savas 
prasmes un vēlmi pievērsties aktīvam 
dzīvesveidam, kā arī popularizēt Olaines 
novadā pieejamas aktīvā dzīvesveida 
un lietderīga brīvā laika pavadīšanas 
iespējas. 
Pirmā diena tika pavadīta, iepazīstoties 
citam ar citu, veicot saliedēšanās 
aktivitātes, mācoties vairāk par 
sadarbību un darbu komandā, mācoties 
vairāk par nometnes principiem un 
domājot pašiem savus noteikumus 
veiksmīgākai nometnes norisei. No otrās 
līdz piektajai dienai no rītiem dalībnieki 
pa grupām vadīja citiem rīta rosmi, 
mācoties, kā tas ir – plānot aktivitātes un 
mācīt kaut ko citiem.

Otrajā dienā dalībnieki devās uz Olaines 
Vēstures un mākslas muzeju izbaudīt 
lieliskas aktivitātes – gan uzzinot 
vairāk par dažādām vietām pilsētā un 
mācoties orientēties, gan interaktīvi 

iepazīstot Pirmā pasaules kara piemiņas 
taku un iejūtoties tā laika tēlos. Dienas 
noslēgumā bērniem bija iespēja tikties ar 
cilvēkiem, kas jau darbojas pašvaldības 
iestādēs un ikdienā veido novadu par 
lielisku vietu, kur dzīvot. Bērni uzdeva 
jautājumus, kā arī izteica ierosinājumus, 
ko novadā būtu nepieciešams uzlabot. 

Trešajā dienā dalībnieki devās uz 
iespaidīgo 35 m augsto kāpšanas torni, 
izmēģinot gan kāpt pa torņa ārpusi pa 
aizķerēm, gan iekšpusē, gan arī attīstot 
balansu un koncentrēšanos pa slackline. 
Izaicinājums bija milzīgs. Ceturtā 
diena tradicionāli tika veltīta "labajiem 

darbiem" – šogad mazliet mainītā veidā, 
tomēr dalībnieki paši plānoja, kādus 
labos darbus vēlētos novadā veikt, 
plānoja, kas tam būtu nepieciešams, un 
ar nometnes darbinieku atbalstu devās 
tos arī  veikt. Abas grupas sagatavoja 
origami un iepriecināja ar tiem novada 
iedzīvotājus, kā arī devās vākt atkritumus 
Olaines Mežaparkā – aizrautīgi savācot 
un pēc tam arī rūpīgi sašķirojot vairāk 
nekā 10 maisus atkritumu. Dienas beigās 
dalībniekiem bija tas gods satikties ar 
čempionu skeitborda slalomā, olainieti 
Artūru Liskovu, kas pastāstīja vairāk 
par savu sporta veidu, pārsteidza 
dalībniekus ar paraugdemonstrējumu, 
pastāstīja un parādīja vairāk arī par 
velotrasi un kopumā iedrošināja 
dalībniekus būt aktīviem un pilnveidot 
sevi dažādos sporta veidos. 

Pēdējā dienā dalībnieki ar velosipēdiem 
devās uz Uzvaras Līduma karjeru, lai 
peldētos un baudītu jauko vasaras dienu, 
kā arī izmēģinātu un mācītos braukt ar 
SUP un veikbordu. 

Paldies visiem dalībniekiem par drosmi 
un darbošanos, kā arī viņu vecākiem – 
aicinām arī turpmāk izmantot dažādas 
lieliskas Olaines Sporta centra iespējas 
un turpināt būt aktīviem! Paldies visiem 
darbiniekiem un brīvprātīgajiem! 

Paldies aktivitātes "Saldējums ar 
lielajiem" iedvesmojošajiem viesiem –  
Arinai Marijai, Lienei, Kristapam, Andai! 
Paldies Artūram Liskovam par iedvesmas 
stāstu velotrasē! Paldies visiem 
sadarbības partneriem –  
Olaines Vēsturesun mākslas muzejam, 
SIA "P&J", kāpšanas torņa veidotājiem, 
"Miit", "Owake"!  

Jau sesto gadu norisinājusies 
nometne "Supervaronis"

Noderīgi, pasākumi

Olaines novadā ir tik daudz, ko piedzīvot! Ar tādu noskaņu jau sesto gadu 
Olaines Sporta centrs organizēja nometni "Supervaronis 2020" – no 17. līdz 

21. augustam 20 Olaines novada bērni piedzīvoja aizraujošu nedēļu ar 
izaicinājumiem, jautrību, jaunām aktivitātēm, mācīšanos un labiem darbiem. 

OPERATĪVĀS KOORDINĀCIJAS
CENTRS

Lai efektīvi un vienoti pārvaldītu Valsts vides dienestā saņemtos
ziņojums par vides pārkāpumiem, 01.06.2020. izveidots
Operatīvās koordinācijas centrs.

OKC nodrošina Valsts vides dienesta
vienotā zvanu centra darbību:

pieņem zvanus uz vienoto
zvanu centra tālruni
+371 26 33 88 00 katru dienu,
t.sk. brīvdienās un svētku dienās,
no plkst.7:00 līdz plkst.23:00. 

OKC nodrošina Valsts vides dienesta
mobilās lietotnes Vides SOS darbību:

saņem un izskata Vides SOS
iesniegtos pieteikumus par vides
pārkāpumiem;

pārkāpumus, kas ir
Valsts vides dienesta kompetencē,
reģistrē vienotā Pieteikumu
pārvaldības sistēmā - > nodod
tālāk darbam atbilstošajai
reģionālajai vides pārvaldei, kas
veic ziņojuma pārbaudi;

pārkāpumus, kas nav
Valsts vides dienesta kompetencē,
OKC, izmantojot Vides SOS
funkcionalitāti, to nodod izpildei
attiecīgajai iestādei;

Citas funkcijas:

vada Rīcības un informācijas
koordinācijas centra darbību
(koordinē avārijas un avārijas
situācijas);

apkopo informāciju par Latvijas
teritorijā notikušajām avārijām un
veiktajiem to seku Iikvidēšanas
pasākumiem;

nodrošina VVD putekļu
monitoringa staciju uzturēšanu
un darbību;

organizē piekļuvi tiešsaistes datu
saņemšanai piesārņojuma
kontrolei no citām iestādēm un
organizācijām.

sadarbojas ar citām iestādēm,
kuru kompetencē ir Vides SOS
saņemto pieteikumu risināšana.

Lai nodrošinātu vienotu saņemto
ziņojumu pārvaldību, Valsts vides dienestā
ieviesta jauna Pieteikumu pārvaldības
sistēma (PPS), kurā tiek reģistrēti visi
pieteikumi par vides pārkāpumiem, kas
ir Valsts vides dienesta kompetencē un
saņemti uz vienoto zvanu centra tālruni,
e-pastā vai Valsts vides dienesta kontos
sociālajos tīklos.

OKC reģistrē PPS visus ziņojumus
(gan mutvārdu, gan rakstveida)
par vides pārkāpumiem;

pārrauga PPS reģistrēto
pieteikumu izpildi - >
sniedz atgriezenisko saiti
pieteikumu iesniedzējam.

no plkst. 23:00 līdz 7:00 par
neatliekamu situāciju zvanus
pieņem operatīvais dežurants,
citos gadījumos zvanītājs
tiek savienots ar automātisko
atbildētāju un informēts par
turpmāku nepieciešamo rīcību.

Biedrība "Citāds Es"
informē

Pakalpojumu nodrošina

Olainē ir pieejami sociālās rehabilitācijas speciālisti 
bērniem un jauniešiem

ABA terapeits, Montessori terapeits,
ergoterapeits, logopēds, fizioterapeits, mākslas 

terapeits, mūzikas terapeits, Minhenes funkcionālā 
attīstības diagnostika.

Esiet laipni aicināti! Lai pieteiktu vizīti pie 
speciālistiem, zvaniet: +371 268 123 24

Zeiferta iela 12, Olaine
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Noderīgi

 Tev būs iespēja:
•	 studēt/mācīties	valsts	budžeta	

finansētās vietās, saņemt stipendiju  
un dzīvot dienesta viesnīcā;

•	 darboties	jaunajās	modernajās	
laboratorijās ar labāko aprīkojumu, 
kas tiks atklātas, uzsākot šo studiju/
mācību gadu;

•	 iegūt	kvalitatīvas	zināšanas	un	
praktiskās iemaņas, tostarp  
“Erasmus+” programmās;

•	 doties	praksē	vadošajos	
biotehnoloģijas, vides, ķīmijas  
un pārtikas uzņēmumos vai 
zinātniskajās institūcijās;

•	 saņemt	diplomu	ar	darba	tirgū	
pieprasītu profesiju.

Nāc iegūt diplomu un kļūsti  
par kvalificētu speciālistu, 
veiksmīgu personību ar augstu 
pievienoto vērtību!

Dokumentus var iesniegt klātienē 
(jāpiesakās iepriekš, zvanot vai rakstot 
“Whatsapp” uz tālr. 26117783, 26117749) 
vai neklātienē, nosūtot nepieciešamos 
dokumentus pa e-pastu:  
studijudala@otk.lv, macibudala@otk.lv.  
Tīmekļvietne: otk.rtu.lv. 
RTU aģentūras “Rīgas Tehniskās 
universitātes Olaines Tehnoloģiju 
koledža” adrese: Zeiferta iela 2,  
Olaine, Olaines novads, LV-2114.

2020./2021. studiju gadu RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas studenti un 
audzēkņi iesāks jaunās, labiekārtotās un modernās laboratorijās.

Topošais student/audzēkni! 
Piesakies kādā no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Olaines Tehnoloģiju 
koledžas studiju programmām – “Biotehnoloģija” ar kvalifikāciju 
“Biotehnoloģijas speciālists” vai “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole” 
ar kvalifikāciju “Pārtikas kvalitātes speciālists” – vai vidusskolas izglītības 
programmām: “Ķīmijas tehnoloģijas” ar kvalifikāciju “Analītiskās ķīmijas 
tehniķis” vai “Biotehnoloģisko procesu tehniķis”. 

Jaunums

 Universālā pasta pakalpojumu  
sniegšana – vēstuļu korespondences 
un pasta paku sūtījumu saņemšana 
un nodošana nosūtīšanai – notiks ar 
tādiem pašiem nosacījumiem kā pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietās bez 
papildu komisijas maksas. 

 Pie pastnieka būs pieejami  
šādi pakalpojumi:

•		 iekšzemes	un	pārrobežu	vienkāršu,	
izsekojamu, ierakstītu un apdrošinātu 
vēstuļu korespondences un pasta paku 
sūtījumu pieņemšana un nosūtīšana;

•		 pastmarku,	aplokšņu,	pastkaršu	
iegāde;

•		 preses	izdevumu	abonēšana;
•		 iemaksas	Pasta	norēķinu	sistēmā;
•		 naudas	pārvedumu	izmaksa;
•		 komunālo	maksājumu	un	citu	rēķinu	

apmaksa;
•		 komercpreču	iegāde	u.	c.

Jūsu apkalpojošā pasta nodaļa ir Olaines 
Pasta nodaļa, Zeiferta iela 13A, Olaine, 
Olaines pilsēta, LV-2114. 

Aicinām sazināties jautājumu gadījumā: 
Latvijas Pasta Klientu centrs – 27008001, 
67008001, info@pasts.lv. Sīkāka 
informācija par pasta nodaļām un to 
darbalaikiem: www.pasts.lv.

Cienījamie klienti!
Latvijas Pasts informē, ka pasta pakalpojumi Meža ielā 2, Jaunolainē, netiks 
sniegti, savukārt tie tiks nodrošināti pēc pieprasījuma klienta dzīvesvietā, 
iepriekš sazinoties ar Jūsu teritorijas pastnieku pa tālruni 23282043 vai apkalpojošo 
pasta nodaļu pa tālruni 25701967.
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•	 Apstiprināt	Olaines	novada	
pašvaldības 2019. gada publisko 
pārskatu.

•	 Apstiprināt	p/a	"Olaines	Sociālais	
dienests" 2019. gada darba plāna  
izpildi, un apstiprināt tā 2020. gada  
darba plānu.

•	 Atcelt	2020.	gada	29.	aprīļa	Olaines	
novada domes lēmumu "Par sadarbības 
līguma starp VAS "Latvijas Valsts ceļi" 
un Olaines novada pašvaldību par 
satiksmes drošības uzlabošanu valsts 
galvenā autoceļa A8 Rīga–Jelgava–
Lietuvas robeža (Meitene) un Olaines 
novada pašvaldības ceļa CA 016 A8–
Kūdras fabrika krustojumā Medemciemā 
slēgšanu" (6. prot., 12. p.). Noslēgt 
sadarbības līgumu starp VAS "Latvijas 
Valsts ceļi" un Olaines novada pašvaldību 
par satiksmes drošības uzlabošanu valsts 
galvenā autoceļa A8 (Rīga–Jelgava–
Lietuvas robeža (Meitene)) un Olaines 
novada pašvaldības ceļa  
CA 016 (A8–Kūdras fabrika) krustojumā 
Medemciemā.

•	 Noslēgt	sadarbības	līgumu	starp	 
SIA "Viršu nekustamie īpašumi" 
un Olaines novada pašvaldību par 
pievienojuma pārcelšanu.

•	 Ņemt	vidējā	termiņa	aizņēmumu	
Valsts kasē 367 214,92 eiro apmērā 
investīciju projekta "Gājēju–
velosipēdistu ceļa izbūve Jāņupes 
ciemā gar autoceļu V12" īstenošanai 
uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi, kas tiek fiksēta uz vienu 
gadu, ar aizņēmuma izņemšanu 2020. 
gadā. Uzsākt vidējā termiņa aizņēmuma 
pamatsummas atmaksu no 2021. gada. 
Vidējā aizņēmuma atmaksu garantēt no 
pašvaldības budžeta ieņēmumiem.

•	 Pieņemt	saistošos	noteikumus	 
Nr. SN9/2020 "Par grozījumiem Olaines 
novada domes saistošajos noteikumos 
Nr. SN1/2020 "Par Olaines novada 
pašvaldības budžetu 2020. gadam"".

•	 Piešķirt	papildu	finanšu	līdzekļus	 
38 638,00 eiro apmērā Olaines Vēstures 
un mākslas muzejam projekta "Latvijas–
Igaunijas kopīgā militārā mantojuma 
tūrisma produkts" realizācijai. 

•	 Ierosināt	Rīgas	plānošanas	reģionam	
veikt grozījumus Rīgas plānošanas 
reģiona deinstitucionalizācijas plānā 
un piešķirt Olaines novada pašvaldībai 
papildu finansējumu specifiskā 
atbalsta mērķa (SAM) 9.3.1.1. pasākuma 
realizācijai – "Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība Olaines novadā". 
Apstiprināt indikatīvās izmaksas 
tabulā Nr. 3 "Sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
izveides plānotā finansējuma dalījums 
Rīgas plānošanas reģiona (RPR) 
pašvaldību griezumā (EUR)", kā arī 

citviet deinstitucionalizācijas plānā, 
kur ir atspoguļota informācija par 
infrastruktūras izmaksām.

•	 Apsveikt	Olaines	1.	un	2.	vidusskolas	
1. klašu skolēnus Zinību dienā,  
2020. gada 1. septembrī, ar pašvaldības 
suvenīru komplektu (pildspalvu un 
zīmuli).

•	 Piešķirt	V	ģimenei	vienreizēju	
materiālo palīdzību 500 eiro sakarā ar 
dimanta kāzu jubileju.

•	 Atcelt	Olaines	novada	domes	 
2013. gada 27. novembra sēdes 
lēmumu "Par maksas pakalpojumu 
noteikšanu Olaines pilsētas stadionā" 
(15. prot., 40.3. p.), tā vietā nosakot šādus 
maksas pakalpojumus Olaines novada 
pašvaldības iestādes "Olaines Sporta 
centrs" Olaines stadionā Zeiferta ielā 4, 
Olainē, Olaines novadā: 
- visa stadiona noma sporta sacensībām 

un citiem pasākumiem, cena ar PVN: 
140,00 eiro stundā;

- futbola laukuma noma (viss laukums), 
cena ar PVN: 90,00 eiro stundā;

- futbola laukuma noma (viss 
laukums) Olaines novada iedzīvotāju 
komandām, cena ar PVN: 30,00 eiro 
stundā;

- futbola laukuma noma (puse laukuma), 
cena ar PVN: 45,00 eiro stundā;

- futbola laukuma noma (puse 
laukuma) Olaines novada iedzīvotāju 
komandām, cena ar PVN: 15,00 eiro 
stundā;

- tenisa korta noma, cena ar PVN:  
7,00 eiro stundā.

Noteikt, ka Olaines stadionu izmanto  
bez maksas: 
- Olaines 1. vidusskola, lai nodrošinātu 

skolēniem mācību procesu;
- Olaines Sporta centra sporta sekciju 

komandas, Olaines Sporta centra 
atbalstāmo organizāciju komandas 
un sportisti un Olaines Kultūras centra 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi;

- Olaines novada pašvaldības iestādes 
dažādu pasākumu organizēšanai.

•	 Atbalstīt	dārzkopības	kooperatīvās	
sabiedrības "Jāņupe-2" projektu 
"Sektoru ceļu labiekārtošanas darbi DKS 
"Jāņupe-2" teritorijā" par kopējo summu 
5945,94 eiro ar pašvaldības finansējumu 
2972,97 eiro.

•	 Atbalstīt	kooperatīvās	sabiedrības	
"Rīts" projektu "Kooperatīvās sabiedrības 
"Rīts" teritorijas labiekārtošana" 
par iepirkuma ONP 2020/20 
"Labiekārtošanas darbi DKS "Rīts" 
koplietošanas ceļos Medemciemā, 
Olaines novadā" kopējo summu ar 
PVN 49 127,45 eiro ar pašvaldības 
finansējumu 32 779,78 eiro. 

•	 Atbalstīt	biedrības	"Pārolaines	
attīstībai" projektu "Par asfalta seguma 
ieklāšanu Pārolainē" par kopējo projekta 

summu 79 223,93 eiro ar finansējumu  
42 947,31 eiro.

•	 Atbalstīt	kooperatīvās	dārzkopības	
sabiedrības "Ziediņi" projektu 
"Kooperatīvās dārzkopības sabiedrības 
"Ziediņi" koplietošanas iekšējo 
pievadceļu pie nekustamajiem 
īpašumiem 4. posma izbūve" par kopējo 
summu 5475,86 eiro ar finansējumu 
3285,51 eiro.

•	 Atbalstīt	dārzkopības	kooperatīvās	
sabiedrības "Puriņi" projektu 
"Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības 
"Puriņi" koplietošanas iekšējo pievadceļu 
pie nekustamajiem īpašumiem izbūve" 
par kopējo summu 7254,49 eiro ar 
līdzfinansējumu 4352,69 eiro.

•	 Piešķirt	ielu	nosaukumus	dārzkopības	
sabiedrībā "Lejas – 1", Jāņupē, Olaines 
pagastā, Olaines novadā. Mainīt adreses 
nekustamajiem īpašumiem dārzkopības 
sabiedrībā "Lejas – 1", Jāņupē, Olaines 
pagastā, piesaistot ielu nosaukumus 
adresācijas objektiem.

•	 Iznomāt	SIA	"Coffee	Grand"	
zemesgabala "Līdumu karjers" ar 
kadastra apzīmējumu 8080 007 0069 
daļu 2 m2 platībā tirdzniecības kioska 
karsto dzērienu pārdošanai uzstādīšanai 
līdz 2020. gada 30. oktobrim. Noteikt:
- nomas maksu mēnesī par 1 m2  

4,00 eiro un likumā noteikto 
pievienotās vērtības nodokli;

- elektroenerģijas pieslēgumu 
tirdzniecības kioska karsto  
dzērienu pārdošanai organizē  
SIA	"Coffee	Grand";

- nomas laikā uzstādīt atkritumu urnu 
un nodrošināt uz nomas zemes tīrību 
un kārtību;

- pēc nomas līguma termiņa izbeigšanās 
atbrīvot nomas zemi no nomnieka 
mantām (tirdzniecības kioska karsto 
dzērienu pārdošanai un sadzīves 
atkritumu urnas).

•	 Iznomāt	nodibinājumam	"Olaines	
novada uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs" telpas Veselības ielā 7, Olainē, 
2. stāvā, kopējā platība 158,80 kv. m, uz 
10 gadiem kopstrādes telpu izveidei. 
Noteikt: 
- nomas maksu mēnesī – 75,00 eiro 

mēnesī un normatīvajā aktā noteiktais 
pievienotās vērtības nodoklis;

- nomas maksa maksājama pēc nomas 
telpās būvdarbu pabeigšanas un telpu 
nodošanas ekspluatācijā (nomnieks 
iesniedz pašvaldībā aktu par 
būvdarbu pabeigšanu un nodošanu 
ekspluatācijā);

- nomnieka pienākumu – apsaimniekot 
un uzturēt nomas telpas, maksāt ar 
nomas objekta apsaimniekošanu 
saistītos komunālos un ar īpašuma 
apsaimniekošanu saistītos 
 izdevumus ēkas apsaimniekotājai  
SIA "Zemgales 29";

- nomniekam tiesības ierakstīt nomas 
attiecības Rīgas rajona tiesas Olaines 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā.

•	 Pagarināt	2000.	gada	29.	jūnija	
nomas līgumu ar SIA "Latvijas Mobilais 
telefons", reģistrācijas numurs 
50003050931, un veikt tajā grozījumus.

•	 Grozīt	Olaines	sadarbības	teritorijas	
civilās aizsardzības 2018. gada 20. jūnija 
komisijas nolikumu. Olaines sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisija 
līdz Olaines sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības plāna izstrādei 
nepieciešamības gadījumā Olaines 
novada administratīvajā teritorijā rīkojas 
saskaņā ar Olaines sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijas nolikumu, 
Olaines novada civilās aizsardzības plānu 
un Civilās aizsardzības un katastrofas 
pārvaldīšanas likumu. Olaines sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisijas 
nolikums pieejams pašvaldības 
tīmekļvietnē.

•	 Noteikt	dzīvoklim	Skolas	ielā	2-65,	
Olainē, Olaines novadā, dienesta 
dzīvokļa statusu (2. stāvs, viena istaba, 
kopējā platība 36,40 kv. m). Nodot 
dzīvokļa īpašumu Olaines novada 
pašvaldības Olaines 1. vidusskolas rīcībā 
ar mērķi izīrēt iestādes darbiniekam uz 
darba attiecību laiku.

•	 Noteikt	nekustamā	īpašuma	
lietošanas mērķus šādām zemes 
vienībām:
o kadastra apzīmējums 8080 013 0138:
- NĪLM kods 0601 "Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve" –  
0,1500 ha platībai;

- NĪLM kods 0101 "Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība" – 1,1000 ha platībai;

o kadastra apzīmējums 8080 013 0139:
- NĪLM kods 0601 "Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve" – 0,1500 ha 
platībai;

- NĪLM kods 0101 "Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība" – 0,8500 ha platībai;

o kadastra apzīmējums 8080 013 0140:
- NĪLM kods 0601 "Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve" – 0,1500 ha 
platībai;

- NĪLM kods 0101 "Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība" – 0,8500 ha platībai;

o kadastra apzīmējums 8080 013 0141: 
-  NĪLM kods 1101 "Zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā" – 
0,3100 ha platībai.

Piešķirt adreses:
- Raganu iela 5, Jaunolaine, Olaines 

pag., Olaines nov., LV-2127, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8080 013 0138 1,2500 ha platībā;

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (jūnijs, jūlijs) 
Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā 

"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā
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- Raganu iela 3, Jaunolaine, Olaines 
pag., Olaines nov., LV-2127, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8080 013 0139 1,0000 ha platībā;

- Raganu iela 1, Jaunolaine, Olaines pag., 
Olaines nov., LV-2127, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8080 013 0140 
1,0000 ha platībā.

Piešķirt nosaukumu "Raganu iela", 
Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., 
nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 8080 013 0141.

•	 Noteikt	nekustamā	īpašuma	"Spulles	
masīvs" Olaines pagastā, Olaines novadā, 
zemes vienības daļai:
- ar kadastra apzīmējumu  

8080 007 0078 8003 0,5600 ha platībā 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
(NĪLM) – kods 0401 "Derīgo izrakteņu 
ieguves teritorijas";

- ar kadastra apzīmējumu  
8080 007 0078 8004  
21,9700 ha platībā nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi (NĪLM) – kods 0401 
"Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas".

•	 Noteikt	nekustamā	īpašuma	"Spulles	
masīvs" Olaines pagastā, Olaines novadā, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8080 007 0208 nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus (NĪLM):
- kods 0401 "Derīgo izrakteņu ieguves 

teritorija" – 22,5300 ha platībai;
- kods 0201 "Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība" – 2603,7200 ha 
platībai.

•	 Piekrist,	ka	Krievijas	Federācijas	
pilsone R. G. iegūst īpašumā ½ 
domājamo daļu no zemes Saules ielā 3 
ar kadastra apzīmējumu 8080 004 0192 
0,1501 ha platībā, ar zemes lietošanas 
mērķi "Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve".

•	 Apstiprināt	zemes	ierīcības	projektu:	
- nekustamā īpašuma "Upenieku 

iela 23" zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 003 0455; 

- nekustamā īpašuma "Alberti" zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8080 008 0562;

- nekustamā īpašuma "Mieži" zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8080 002 0026. 

•	 Noteikt,	ka	pašvaldībai	piekrīt	un	ir	
ierakstāma zemesgrāmatā uz Olaines 
novada pašvaldības vārda Olaines 
administratīvajā teritorijā rezerves zemes 
fondā ieskaitītā zeme:
- "Šalkas" ar kadastra numuru 

80800110193, platību 2,8000 ha,  
NĪLM kodu 0101, zemes kadastrālo 
vērtību 4821 eiro;

- "Birzes", Pēternieki, ar kadastra 
numuru 80800110179: 

-  kadastra apzīmējumu 80800110179, 
platību 1,0000 ha, NĪLM kodu 0101, 
zemes kadastrālo vērtību 2706 eiro;

-  kadastra apzīmējumu 80800110180, 
platību 1,5000 ha, NĪLM kodu 0101, 
zemes kadastrālo vērtību 2010 eiro.

•	 Atļaut	sadalīt	nekustamā	īpašuma	
"Liel-Dāvi" (kadastra numurs  
8080 012 0151) zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8080 012 0151 
un 8080 012 0152, izveidojot divus 
atsevišķus nekustamos īpašumus. 
Saglabāt nekustamā īpašuma zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8080 012 0151 nosaukumu "Liel-Dāvi". 
Piešķirt nekustamā īpašuma zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8080 012 0152 nosaukumu "Rasas Dārzi". 
Organizēt piekļūšanu zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 012 0151 un 
8080 012 0152 no pašvaldības autoceļa 
Stūrīši–Lakstīgalas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8080 012 0461,  
saskaņojot to ar Olaines novada 
pašvaldības ceļu inženieri. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu:
- 8080 012 0151 – NĪLM kods 0101 

"Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība" aptuveni 
7,8 ha;

- 8080 012 0152 – NĪLM kods 0101 
"Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība" aptuveni 
10,1 ha.

•	 Atdalīt	no	nekustamā	īpašuma	
"Vaivadi" dārzkopības sabiedrības 
koplietošanas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80800160831 zemes daļu 
aptuveni 0,1800 ha platībā, izveidojot 
jaunu pastāvīgu nekustamo īpašumu. 
Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt 
adresi "Vaivadi" Nr. 242A, Vaivadi, Olaines 
pag., Olaines nov., un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi –  
kods 0600 "Neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme".

•	 Iznomāt	O.	B.	zemesgabalu	"Birzes"	
Pēterniekos, Olaines pagastā, Olaines 
novadā, ar kadastra apzīmējumu  
8080 011 0179 0,1000 ha platībā 
valdījumā esošo ēku (būvju) – 
dzīvojamās mājas ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0179 001 un 
četru palīgēku ar kadastra apzīmējumu 
8080 011 0179 002 (garāža), ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0179 003  
(saimniecības ēka), ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0179 004 (šķūnis) 
un ar kadastra apzīmējumu  
8080 011 0179 005 (pagrabs) – 
uzturēšanai un apsaimniekošanai uz 
laiku līdz 2030. gada 31. jūlijam.

•	 Iznomāt	J.	B.	un	L.	G.	katram	½	
domājamo daļu no zemesgabala 
"Šalkas" Pēterniekos, Olaines 
pagastā, Olaines novadā, ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0193 2,8 ha 
platībā tiesiskajā valdījumā esošo ēku 

(būvju) – dzīvojamās mājas ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0193 001 un trīs 
palīgēku ar kadastra apzīmējumu  
8080 011 0193 002 (pagrabs), ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0193 003 (šķūnis) 
un ar kadastra apzīmējumu 8080 
011 0193 004 (kūts) – uzturēšanai un 
apsaimniekošanai uz laiku līdz  
2030. gada 31. jūlijam.

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu "Tiltiņi" Nr. 216 
ar kadastra numuru 8080 018 0508. 
Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis 
M. M. iegūst īpašumā zemi dārzkopības 
sabiedrībā "Tiltiņi" Nr. 216 ar kadastra 
numuru 8080 018 0508 0,0707 ha platībā, 
ar zemes lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. 

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu "Rītausma" Nr. 108 
ar kadastra numuru 8080 002 0094.  
Piekrist, ka Moldāvijas pilsonis N. H. 
iegūst īpašumā zemi dārzkopības 
sabiedrībā "Rītausma" Nr. 108 0,0647 ha  
platībā ar zemes lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu "Agronoliktava" 
Pārolainē ar kadastra numuru  
8080 008 0500. Piekrist, ka "Property 
International Invest Limited" iegūst 
īpašumā zemi "Agronoliktava" ar 
kadastra apzīmējumu 8080 008 0500 
2,059 ha platībā, ar zemes lietošanas 
mērķi – rūpnieciskās apbūves teritorija. 

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu "Aurora" Nr. 122 ar 
kadastra numuru 8080 006 0155. Piekrist, 
ka Ukrainas pilsone N. M. iegūst īpašumā 
zemi dārzkopības sabiedrībā "Aurora"  
Nr. 122 0,0710 ha platībā ar zemes 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve. 

•	 Atsavināt	kustamo	mantu	–	
transportlīdzekli "Volkswagen Caddy" 
(valsts reģistrācijas numurs JG4128) –, 
pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli, kā arī noteikt izsoles sākumcenu 
1500 eiro. Izsoles noteikumi pieejami 
pašvaldības tīmekļvietnes  
www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".  
Atzīt Olaines novada pašvaldībai 
piederošās kustamās mantas – 
transportlīdzekļa "Volkswagen Caddy" 
(valsts reģistrācijas numurs JG4128) – 
2020. gada 22. jūlija atsavināšanas izsoli 
par nenotikušu.

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā 
"Liepas 65", Jāņupē, Olaines pag.,  
Olaines nov., 0,0603 ha platībā  
(kadastra numurs 8080 023 0294)  
zemes nomniekam V. E. 

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā 
"Bērziņi" Nr. 39, Rājumos, Olaines 
pagastā, Olaines novadā, 0,0587 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 015 0167) 
zemes nomniekam V. V. 

•	 Piekrist	atsavināt	zemesgabalu	
dārzkopības sabiedrībā "Puriņi" Nr. 3107, 
Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, 
0,0656 ha platībā (kadastra numurs  
8080 022 0443) zemes nomniekam D. M. 

•	 Piekrist	atsavināt	zemesgabalu	
dārzkopības sabiedrībā "Medņi" Nr. 20, 
Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, 
0,0600 ha platībā, (kadastra numurs 
8080 020 1067) zemes nomniekam V. K.

•	 Atsavināt	publiskā	izsolē	pašvaldībai	
piederošo:
- zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā:

-  "Tiltiņi" Nr. 193, Stīpniekos,  
0,0660 ha platībā;

-  "Rīts" Nr. 383/384, Medemciemā, 
0,1315 ha platībā;

-  "Virši" Nr. 11, Viršos,  
0,0536 ha platībā;

-  "Lazdas" Nr. 2841, Jāņupē,  
0,0556 ha platībā; 

- "Tiltiņi" Nr. 156, Stīpniekos, Olaines 
pagastā, Olaines novadā, 0,0581 
ha platībā (kadastra numurs 
80800180449);

- zemesgabalu "Pūpoli" Olaines pagastā, 
Olaines novadā, 2,4045 ha platībā 
(kadastra numurs 80800070044);

- dzīvokli Jelgavas ielā 14-50, Olainē, 
Olaines novadā (vienistabas dzīvoklis, 
42,90 kv. m).

Izsoļu noteikumi pieejami pašvaldības 
tīmekļvietnē www.olaine.lv sadaļā 
"Izsoles".

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu "Ziediņi" Olaines pagastā, 
Olaines novadā, 0,5436 ha platībā zemes 
nomniekam L. I.

•	 Piekrist	atsavināt	zemesgabalu	
dārzkopības sabiedrībā "Medņi" Nr. 86, 
Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines novadā, 
0,0629 ha platībā zemes nomniekam  
O. G.

•	 Piekrist	atsavināt	zemesgabalu	
dārzkopības sabiedrībā "Rītausma" 
Nr. 45, Medemciemā, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, 0,0736 ha platībā zemes 
nomniekam V. F.

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabala Akācijas ielā 3, Pārolainē, 
Olaines pagastā, Olaines novadā, ½ 
domājamo daļu zemes nomniekam Ā. J.

•	 Atzīt	dzīvokļa	Rīgas	ielā	8-7,	Olainē,	
Olaines novadā (48,20 kv. m),  
2020. gada 9. jūnija atsavināšanas izsoli 
par nenotikušu.

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (jūnijs, jūlijs) 

  Turpinājums no 9. lpp. 

Turpinājums 11. lpp.   
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•	 Apstiprināt	izsoļu	protokolus:	
- Par zemesgabala dārzkopības 

sabiedrībā "Bērziņi" Nr. 9, Rājumos, 
Olaines pagastā, Olaines novadā, 
0,0585 ha platībā atsavināšanu;

- Par zemesgabala dārzkopības 
sabiedrībā "Bērziņi" Nr. 153, Rājumos, 
Olaines pagastā, Olaines novadā, 
0,0592 ha platībā atsavināšanu; 

- Par zemesgabala dārzkopības 
sabiedrībā "Plakanciema Egles" 
Nr. 66, Vaivados, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, 0,0596 ha platībā 
atsavināšanu;

- Par zemesgabala dārzkopības 
sabiedrībā "Atlantika" Nr. 67, Jāņupē, 
Olaines pagastā, Olaines novadā, 
0,0559 ha platībā atsavināšanu;

- Par zemesgabala dārzkopības 
sabiedrībā "Bērziņi" Nr. 69, Rājumos, 
Olaines pagastā, Olaines novadā, 
0,0619 ha platībā apstiprināšanu;

- Par zemesgabala dārzkopības 
sabiedrībā "Liepkalnes 1" Nr. 81,  
Jāņupē, Olaines pagastā, Olaines 
novadā, 0,0620 ha platībā 
atsavināšanu un piekrist, ka Krievijas 
Federācijas pilsone I. B. iegūst 
īpašumā publiskā izsolē nosolīto 
zemesgabalu, kas saskaņā ar Olaines 
pagasta teritorijas plānoto (atļauto) 
izmantošanu ir individuālo dzīvojamo 
māju apbūve;

- Par zemesgabala dārzkopības 
sabiedrībā "Medņi" Nr. 106, Jāņupē, 
Olaines pagastā, Olaines novadā, 
0,0722 ha platībā atsavināšanu;

- Par zemesgabala dārzkopības 
sabiedrībā "Atlantika" Nr. 149, Jāņupē, 
Olaines pagastā, Olaines novadā, 
0,0611 ha platībā atsavināšanu;

- Par zemesgabala dārzkopības 
sabiedrībā "Jaunība" Nr. 110, 
Stīpniekos, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, 0,0614 ha platībā 
atsavināšanu;

- Par zemesgabala dārzkopības 
sabiedrībā "Celtnieks" Nr. 30, 
Stīpniekos, Olaines pagastā, 
Olaines novadā, 0,0589 ha platībā 
atsavināšanu.

•	 Uzdot	Finanšu	un	grāmatvedības	
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 
nekustamo īpašumu:
- dzīvokli Zemgales ielā 8-41, Olainē, 

Olaines novadā; 
- dzīvokli Jelgavas ielā 16-65, Olainē, 

Olaines novadā.

•	 Uzdot	Finanšu	un	grāmatvedības	
nodaļai izslēgt no Olaines novada 
pašvaldības bilances (ar uzskaitē 
iekļauto bilances vērtību) zemesgabalu 
dārzkopības sabiedrībā:
- "Stūnīši" Nr. 439, Stūnīšos,  

0,0778 ha platībā;

- "Jāņupe-2" Nr. 91/450, Jāņupē,  
0,0582 ha platībā;

- "Rīga" Nr. 27, Jāņupē,  
0,0613 ha platībā;

- "Ostinieks" Nr. 116, Stīpniekos,  
0,0627 ha platībā;

- "Liepas" Nr. 21, Jāņupē,  
0,0596 ha platībā;

- "Lībieši" Nr. 1090, Jāņupē,  
0,0633 ha platībā;

- "Rīga" Nr. 57, Jāņupē,  
0,0601 ha platībā;

- "Plakanciema Egles" Nr. 66,  
Vaivados, 0,0596 ha platībā;

- "Bērziņi" Nr. 153, Rājumos,  
0,0592 ha platībā;

- "Bērziņi" Nr. 39, Rājumos,  
0,0587 ha platībā;

- "Bērziņi" Nr. 9, Rājumos,  
0,0585 ha platībā;

- "Liepas" Nr. 65, Jāņupē,  
0,0603 ha platībā.

•	 Grozīt	dzīvokļa	Jelgavas	ielā	20-X,	
Olainē, 2004. gada 12. jūlija dzīvojamo 
telpu īres līgumu sakarā ar īrnieka nāvi, 
noslēdzot	dzīvokļa	Jelgavas	ielā	20-X,	
Olainē, dzīvojamo telpu īres līgumu ar 
J. T. (iepriekšējā īrnieka vietā), nemainot 
2003. gada 25. aprīļa dzīvojamo telpu 
īres līguma nosacījumus. Uzdot AS 
"Olaines ūdens un siltums":
1) iekļaut dzīvojamo telpu īres līgumā 
īrnieka līgumisko pienākumu:
- segt uz dzīvojamās mājas dzīvokļu 

īpašnieku kopības lēmuma pamata 
noteiktos izdevumus, kas nodrošina 
dzīvojamās mājas uzlabošanu un 
attīstīšanu – kopīpašumā esošo 
dzīvojamās mājas elementu, iekārtu 
vai komunikāciju nomaiņu, kuras 
rezultātā samazinās mājas uzturēšanas 
izmaksas, kā arī citus izdevumus, kuru 
rezultātā samazinās izdevumi par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa 
lietošanu;

- noslēgt dabasgāzes pakalpojuma 
līgumu par dabasgāzes pakalpojuma 
saņemšanu dzīvoklim Jelgavas 
ielā	20-X,	Olainē,	un	regulāri	veikt	
samaksu par saņemto pakalpojumu 
(dabasgāzes sistēmas pakalpojums 
un akcīzes nodoklis) pakalpojuma 
sniedzējam;

2) nepieļaut īres un komunālo 
maksājumu parāda rašanos par dzīvokļa 
Jelgavas	ielā	20-X,	Olainē,	Olaines	
novadā, īri un trīs mēnešu īres un 
komunālo maksājumu parāda rašanās 
gadījumā rakstiski brīdināt īrnieku 
un iesniegt prasību tiesā par īrnieka 
izlikšanu ar uzkrātā īres un komunālo 
maksājumu parāda piedziņu.

•	 Grozīt	dzīvokļa	Stacijas	ielā	40-Y,	 
Olainē, 2003. gada 25. augusta 
dzīvojamo telpu īres līgumu sakarā ar 
īrnieka nāvi, noslēdzot dzīvokļa Stacijas 
ielā	40-Y,	Olainē,	dzīvojamo	telpu	īres	
līgumu ar Z. M., nemainot 2003. gada 
25. augusta dzīvojamo telpu īres līguma 
nosacījumus. Uzdot AS "Olaines ūdens 
un siltums":

- iekļaut dzīvojamo telpu īres līgumā 
īrnieka līgumisko pienākumu segt 
uz dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmuma pamata 
noteiktos izdevumus, kas nodrošina 
dzīvojamās mājas uzlabošanu un 
attīstīšanu – kopīpašumā esošo 
dzīvojamās mājas elementu, iekārtu 
vai komunikāciju nomaiņu, kuras 
rezultātā samazinās mājas uzturēšanas 
izmaksas, kā arī citus izdevumus, kuru 
rezultātā samazinās izdevumi par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa 
lietošanu;

- nepieļaut īres un komunālo 
maksājumu parāda rašanos par 
dzīvokļa	Stacijas	ielā	40-Y,	Olainē,	

Olaines novadā, īri un trīs mēnešu 
īres un komunālo maksājumu parāda 
rašanās gadījumā rakstiski brīdināt 
īrnieku un iesniegt prasību tiesā 
par īrnieka izlikšanu ar uzkrātā īres 
un komunālo maksājumu parāda 
piedziņu.

•	 Piekrist	iemitināt	pašvaldībai	
piederošā dzīvokļa īpašumā Kūdras ielā 
10-A, Olainē, bez pastāvīgām tiesībām kā 
citu personu K. K. 

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

Pašvaldības informācija

  Turpinājums no 10. lpp. 

Olaines novada pašvaldības rīkotas

izsoles

Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē 
atsavina sev piederošus nekustamos īpašumus:

•	 zemi	dārzkopības	sabiedrībā	"Tiltiņi"	Nr.	156, Stīpniekos, Olaines 
pagastā, Olaines novadā (kadastra apzīmējums 80800180449, 0,0581 ha 
platībā). Izsoles sākumcena – 2000 eiro. Izsoles solis – 100 eiro.  
Drošības nauda – 200 eiro. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. Izsoles reģistrācijas maksa – 30 eiro. Dalībnieku 
reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 9. septembrī plkst. 12.00.  
Izsole notiks 15. septembrī plkst. 10.30;

•	 zemesgabalu	"Pūpoli",	Olaines	pagastā, Olaines novadā 
(kadastra apzīmējums 8080 007 0044, 2,4045 ha platībā).  
Izsoles sākumcena – 5300 eiro. Izsoles solis – 200 eiro. Drošības nauda –  
530 eiro. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas. 
Izsoles reģistrācijas maksa – 30 eiro. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 
2020. gada 9. septembrī plkst. 12.00. Izsole notiks 15. septembrī plkst. 11.30;

•	 dzīvokli	Jelgavas	ielā	14-50,	Olainē, Olaines novadā 
(vienistabas dzīvoklis, 42,90 kv. m). Izsoles sākumcena – 10 400 eiro. 
Izsoles solis – 200 eiro. Drošības nauda – 1040 eiro. Samaksas kārtība –  
viena mēneša laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. Izsoles reģistrācijas 
maksa – 30 eiro. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada  
9. septembrī plkst. 12.00. Izsole notiks 15. septembrī plkst. 11.00.

--------------------

Olaines novada pašvaldība atsavina kustamo mantu – 
transportlīdzekli "VW Caddy", valsts reģistrācijas numurs JG4128 –, 
pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – 1500,00 eiro. Drošības nauda – 150,00 eiro. 
Izsolāmās mantas apskates vieta un laiks – transportlīdzeklis apskatāms  
Jelgavas ielā 32,  Olainē, Olaines novadā, darba dienās apskates laiku iepriekš 
saskaņojot ar Ervīnu Siliņu (tālrunis 29190951).

Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 8. septembrī plkst. 12.00. 
Izsole notiks 2020. gada 15. septembrī plkst. 13.30 Olaines novada pašvaldības 
telpās, 2. stāvā, sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā. 
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoļu noteikumi ir pieejami Olaines novada pašvaldības tīmekļvietnē
www.olaine.lv/izsoles.



12  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

Sirsnīgi sveicam jūlijā un 
augustā dzimušos novada 
jubilārus! 

Daudz laimes un stipru 
veselību!

2020. gada jūnijā laulību 
noslēguši 4 pāri. Zelta kāzu 
jubileju atzīmēja 3 pāri, bet 
dimanta kāzu jubileju –  
1 pāris. Jūlijā laulību 
noslēguši 3 pāri. Zelta kāzu 
jubileju atzīmēja 1 pāris.

Sveicam mūsu jaunās un 
stiprās ģimenes!

2020. gada jūnijā piedzimuši 
6 zēni un 13 meitenes.
Jūlijā piedzimuši 6 zēni un  
12 meitenes. 

Daudz prieka, smaida un 
mīlestības jūsmājās!

Informācija sagatavota saskaņā 
ar Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes Rīgas 1. nodaļas 2020. gada 
14. augustā sniegtajiem datiem.

Pasākumi Olaines novadā septembrī

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.

Jūnijā
Maņihins Aleksandrs – 02.09.1928.
Mazurēvičs Gints – 03.04.1970.
Romanova Zinaida – 03.05.1937.
Prihodjko Jevgenijs – 04.03.1943.
Osmane Tamāra – 05.05.1941.
Cīrulis Roberts – 05.06.1934.
Kretulis Arnis – 07.06.1967.
Krišane Tatjana – 07.12.1988.
Babra Mirdza – 10.02.1939.
Staķēns Oskars – 10.06.1974.
Gorbatenko Vasilijs – 12.01.1952.
Bobroviča Tatjana – 13.03.1942.
Rukšena Aldona – 13.10.1932.
Pelšs Ivars – 13.11.1966.

Jefremenko Eduards – 16.03.1953.
Fesko Pjotrs – 16.07.1948.
Kozhevnikov Yury – 18.03.1940.
Emsiņš Ģirts – 18.07.1961.
Kokoriša Matilde – 20.04.1927.
Bitčs Vladimirs – 23.09.1932.
Frīdmans Uriels – 26.02.1930.
Lukjanoviča Janīna – 29.10.1931.
Čigāne Janīna – 30.05.1937.
Sproģe Valda – 31.03.1939.

Jūlijā
Avenira Līvija – 01.12.1947.
Birkenberga Anželika – 02.09.1974.
Zuimačs Viktors – 03.03.1948.

Akantjevs Aldis – 03.11.1938.
Brante Liene – 05.01.1945.
Ņikišina Tamāra – 17.04.1950.
Gorbačova Inna – 18.06.1945.
Gusevs Valērijs – 20.04.1956.
Čirkova Marija – 20.07.1942.
Kirilovičs Anatolijs – 20.08.1940.
Samanoviča Jekaterina – 21.09.1941.
Dumbrovskaya Nataliya – 23.04.1952.
Sidorova Galina – 24.09.1949.
Jākobsone Rita – 24.10.1928.
Matvejeva Jevgeņija – 25.08.1932.
Šiņķis Egons – 30.06.1942.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem

2020. gada jūnijā un jūlijā mūžībā aizgājuši (uzvārds, vārds, dzimšanas datums)

Lai novērstu Covid-19 
izplatības risku, šogad netiks 
rīkots Jaundzimušo svinīgās 
sveikšanas pasākums.
Olaines novada pašvaldība 
aicina ierasties Olaines 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
(Zemgales ielā 33, Olainē, 
Olaines novadā, 106. kab.) 
pieņemšanas laikos vecākus, 
kuru bērni ir dzimuši laikā 
no 2019. gada 1. jūlija līdz 
2019. gada 31. decembrim 
un kuru bērnu pirmreizējā 
deklarētā dzīvesvieta uz šo brīdi 
ir Olaines novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, 
dāvanu komplekta "Laimes 
mātes vērdiņš" saņemšanai. 
Līdzi jāņem personu apliecinošs 
dokuments.
Olaines novada 
Dzimtsarakstu nodaļas 
apmeklētāju pieņemšanas 
laiki: 
pirmdienās plkst. 13.00–19.00; 
otrdienās plkst. 8.00–12.00; 
trešdienās plkst. 8.00–12.00; 
ceturtdienās plkst. 13.00–16.30; 
piektdienās plkst. 8.00–12.00. 
Tālr. 67146018, mob. tālr. 
26174613.

KAD KAS KUR

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv)

13.09. plkst. 12.00 Tēvu diena. Koncerts, radošās darbnīcas un citas aktivitātes Olaines Mežaparka estrādē

13.09. plkst. 16.00
Izrāde "Tēbu zeme". Lomās Gints Andžāns un Kārlis Rūdolfs Ērglis. 
Režisors Dmitrijs Petrenko

Jaunolaines Kultūras namā

19.09. plkst. 13.00
Senioru diena "Dzejnieka vārdiem pasacīts".  
Īpašais viesis Andris Skuja

Jaunolaines Kultūras namā

20.09. plkst. 13.00 Meistarklase "Nevalstisko organizāciju pārvaldība" Jaunolaines Kultūras namā

24.09. plkst. 18.00
Dzejas dienas. Liepājas teātra aktrise Sigita Pļaviņa un 
komponists Māris Kupčs izpilda Jāņa Petera dzeju un dziesmas 
koncertprogrammā "Grēcinieka lūgšana"

Jaunolaines Kultūras namā

26.09. no plkst. 10.00
Dzērveņu festivāls. Amatnieku tirdziņš, aktivitātes un 
pārsteigumi lieliem un maziem. Viesis Ralfs Eilands

Olaines Mežaparka estrādē

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)

06.09. Šaha turnīra 1. posms un šaha turnīrs bērniem Olaines Sporta namā

Saskaņā ar spēļu grafiku 
www.afaolaine.lv

Latvijas Futbola čempionāts  
(meiteņu un puišu komandām dažādās vecuma grupās)

Olaines stadionā

Saskaņā ar spēļu grafiku 
www.lihc.lv

Latvijas Inline hokeja čempionāts amatieriem Olaines slidotavā

16.–20.09. Veloorientēšanās ("Exit Riga") Olainē, Jaunolainē

23.–30.09.
#Beactive Eiropas Sporta nedēļas pasākumu kopums.
Olimpiskā diena, fitnesa un veselības diena

Olaines novadā

26.09. Olaines novada Makšķerēšanas čempionāts Babītes ezerā

OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA AKTIVITĀTES

Ekskursijas pa Olaines Vēstures un mākslas muzeja 
ekspozīcijām gida vadībā (iepriekšēja pieteikšanās,  
zvanot pa tālr. 27463333 (Silvija))

Olaines Vēstures un mākslas muzejā 
(Jelgavas ielā 9)

19.08.–19.09.
Izstāde "Purva pārvērtības".
Autori: Viesturs Serdāns, Edgars Ameriks, Atis Luguzs 

Olaines Vēstures un mākslas muzejā 
(Jelgavas ielā 9)

05.09. plkst. 11.00
Ekskursija pa Otrā pasaules kara vietām  
(iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālr. 22057669 (Māris))

Pulcēšanās pie Olaines Vēstures un 
mākslas muzeja (Jelgavas ielā 9)

06.09. plkst. 11.00
Ekskursija pa Uzvaras Līdumu  
(iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālr. 22057669 (Māris))

Pulcēšanās pie Līdumu karjera

12.09. plkst. 12.00–16.00

Mandalu zīmēšana kopā ar speciālisti Aelitu Zāli. Laikā no 
12.00 līdz 13.30 jauniešiem un pieaugušajiem, no 14.00 līdz 15.30 
ģimenēm ar bērniem. (iepriekšēja pieteikšanās līdz 9. septembrim, 
zvanot pa tālr. 20172030 (Arina))

Olaines Vēstures un mākslas muzejā 
(Jelgavas ielā 9)

21.09.–02.10. 
Muzejpedagoģiskās nodarbības "Miķelītis bungas sita"  
(iepriekšēja pieteikšanās līdz 17. septembrim,
zvanot pa tālr. 20172030 (Arina))

Olaines Vēstures un mākslas muzejā 
(Jelgavas ielā 9)

23.09.–24.10. Pētera Džigura grafikas darbu izstāde
Olaines Vēstures un mākslas muzejā 
(Jelgavas ielā 9)

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!

Apmeklētājus aicinām būt sociāli atbildīgiem un ieturēt distanci no citiem apmeklētājiem,  
kā arī ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību!
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