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Olaines novada dome samazina 2022. gadā paredzamās 
apkures izmaksas iedzīvotājiem, kuri izmanto Olaines 

pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmu

Līdz šim (ieskaitot šī gada decembri) 
Olaines pilsētā ir bijis viens no 

zemākajiem siltumenerģijas tarifiem 
Latvijā (kurināmā veids – gāze). Diemžēl 
2022. gada sākumā dabasgāzes 
cena pieaugs 5,5 reizes, līdz ar to no 
2022. gada 1. janvāra ir sagaidāms 
siltumenerģijas gala tarifa pieaugums 
par 172% jeb 2,72 reizes (t. i., no  
41,69 EUR/MWh 2021. gadā līdz  
113,38 EUR/MWh 2022. gadā).

Ir skaidrs, ka tik ievērojams apkures un 
citu pakalpojumu sadārdzinājums  
2022. gadā negatīvi ietekmēs iedzīvotāju 
labklājību. Tāpēc Olaines novada 
pašvaldība 2021. gada 9. decembra 
ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu 

apkures sezonas laikā (no 2022. gada 
janvāra līdz aprīlim (ieskaitot)) atbalstīt 
iedzīvotājus, kuri izmanto Olaines 
pilsētas centralizētās siltumapgādes 
sistēmu.
Olaines novada pašvaldība nevar 
ietekmēt dabasgāzes cenu, taču, 
rūpējoties par cilvēku labklājību 
un pasargājot iedzīvotājus no 
iespējamajiem parādiem, līdz šīs 
apkures sezonas beigām savu iespēju 
robežās dome samazināja to apkures 
izmaksu daļu, kuru par saņemto 
pakalpojumu sedz iedzīvotāji.
Lai samazinātu Olaines pilsētas 
iedzīvotāju izdevumus par apkuri:
• AS “Olaines ūdens un siltums” uzdots 

laika posmā no 2022. gada 20. janvāra 
līdz 30. aprīlim siltumenerģijas 
piegādes tarifā nepiemērot aprēķina 
pozīciju “Neto peļņa” (līdz ar to 
siltumenerģijas tarifs šajā laikā būs 
107,52 EUR/MWh (bez PVN));

• pieņemts lēmums starpību starp 
jauno tarifu un domes sēdē noteikto 
pazemināto maksu segt no  

AS “Olaines ūdens un siltums” 
iepriekšējo gadu peļņas, ko sākotnēji 
bija plānots novirzīt attīstības projektu 
realizācijai uzņēmuma darbības 
jomās. Līdz ar to 9. decembrī Olaines 
novada dome novirzīja 939 335 eiro 
no AS “Olaines ūdens un siltums” 
iepriekšējo gadu peļņas Olaines 
pilsētas iedzīvotāju siltumenerģijas 
(apkures) maksas sagaidāmo 
zaudējumu segšanai;

• līdz 2022. gada 20. janvārim tiks 
saglabāts šobrīd spēkā esošais 
siltumenerģijas tarifs 41,69 EUR/MWh 
(bez PVN), bet, ņemot vērā, ka no  
20. līdz 31. janvārim spēkā būs jaunais 
tarifs – 107,52 EUR/MWh (bez PVN) –, 
janvāra vidējais siltumenerģijas tarifs 
būs 67,00 EUR/MWh (bez PVN);

• laikā periodā no 2022. gada 1. februāra 
līdz 30. aprīlim būs pazemināta maksa 
par siltumapgādes pakalpojumiem 
(apkuri) – 70,00 EUR/MWh (bez PVN).

Ņemot vērā iepriekšminēto, tika panākts, 
ka 2022. gadā Olaines pilsētas iedzīvotāji 

maksās nevis saskaņā ar sagaidāmo 
tarifu – 113,38  EUR/MWh (bez PVN) –, 
bet saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem: 
2022. gada janvārī  atbilstoši vidējam 
tarifam 67,00 EUR/MWh (bez PVN),  
bet no 2022. gada 1. februāra līdz  
30. aprīlim – 70,00 EUR/MWh (bez PVN). 
Savukārt Jaunolainē un Stūnīšos 
siltumapgādē kā kurināmo turpinās 
izmantot šķeldu, līdz ar to šo ciemu 
iedzīvotājiem siltumenerģijas apgādes 
tarifs paliek iepriekšējā līmenī –  
60,30 EUR/MWh (bez PVN).

Olaines novada pašvaldība no savas 
puses ir izdarījusi visu iespējamo, 
lai iedzīvotāji mazāk izjustu apkures 
sadārdzinājumu 2022. gadā, taču 
atgādinām, ka arī iedzīvotāji var ietekmēt 
apkures izmaksas savā daudzdzīvokļu 
mājā, pieņemot lēmumu par renovācijas 
darbu veikšanu. 
Salīdzināt apkures izmaksas renovētajās 
un nerenovētajās daudzdzīvokļu mājās 
var – www.ous.lv/lv/siltumapgade/
apkures_maksa. 

Veselīgu, laimīgu un 
panākumiem bagātu 

2022. gadu!

Olaines novada pašvaldība līdz 31. janvārim turpinās 
līdzfinansēt papildu reisus maršrutā Rīga–Olaine

Ņemot vērā, ka līdz šim nav saņemti 
pasažieru pārvadātāju pieteikumi 

pārvadājumu nodrošināšanai 
komerciālajā autobusu maršrutā K5034 
“Rīga–Olaine”, pašvaldība pieņēma 
lēmumu par iepriekš ar AS “Nordeka” un 
VSIA “Autotransporta direkcija” noslēgtā 
trīspusējā līguma pagarināšanu un līdz ar 
to sabiedriskā transporta pakalpojumu 
nodrošināšanu maršrutā Rīga–Olaine līdz 
2022. gada 31. janvārim (līguma darbības 
termiņš bija līdz 2022. gada 11. janvārim). 
Tas nozīmē, ka līdz 31. janvārim AS 
“Nordeka” turpinās sniegt sabiedriskā 
transporta pakalpojumu maršrutā Rīga–
Olaine, savukārt pašvaldība turpinās 
līdzfinansēt papildu reisus. Autobusa 

kustības saraksts un biļetes cena, kas 
ir spēkā no 2021. gada 18. novembra, 
paliek nemainīgi.

Atgādinām, ka AS “Nordeka” ar  
2021. gada 18. novembri pārtrauca 
pasažieru pārvadājumus komerciālajā 
autobusu maršrutā K5034 “Rīga–Olaine”. 
Lai gan pasažieru pārvadājumi ar 
sabiedrisko transportu (autobusiem) 
ir VSIA “Autotransporta direkcija” 
kompetencē, pašvaldība iesaistījās 
kritiskās situācijas risināšanā, lai Olaines 
novada iedzīvotājiem tiktu nodrošināts 
sabiedriskā transporta pakalpojums 
maršrutā Rīga–Olaine. Pašvaldība panāca 
vienošanos ar VSIA “Autotransporta 

direkcija” par sabiedriskā transporta 
pakalpojumu nodrošināšanu maršrutā 
Rīga–Olaine līdz 2022. gada 11. janvārim. 
Ņemot vērā, ka VSIA “Autotransporta 
direkcija” krietni samazināja reisu skaitu, 
Olaines novada pašvaldība, aizstāvot 
iedzīvotāju intereses, apņēmās līdz 
2022. gada 11. janvārim līdzfinansēt no 
pašvaldības budžeta 24 papildu reisus 
(12 reisi no Olaines un 12 reisi no Rīgas) 
darbdienās un 10 papildu reisus (pieci 
reisi no Olaines un pieci reisi no Rīgas) 
brīvdienās. Līdz ar to tika noslēgts 
trīspusējs publisko tiesību līgums starp 
pašvaldību, VSIA “Autotransporta 
direkcija” un AS “Nordeka” par 
pakalpojuma nodrošinājumu iepriekš 

noteiktajā apmērā līdz 2022. gada  
11. janvārim. Šobrīd līgums tiek 
pagarināts līdz 31. janvārim.

VSIA “Autotransporta direkcija” joprojām 
uzskata, ka autobusa maršrutam Rīga–
Olaine ir jābūt komerciālam maršrutam 
un gaida komersantu pieteikumus 
pārvadājumu veikšanai maršrutā 
Rīga–Olaine. Pašvaldība no savas puses 
sekos līdzi notiekošajam šajā jomā un 
turpinās aizstāvēt iedzīvotāju intereses 
un pārrunu un vēstuļu veidā mudināt 
VSIA “Autotransporta direkcija” un 
Satiksmes ministriju meklēt ilglaicīgu 
un iedzīvotājiem labvēlīgu radušās 
problēmas risinājumu. 
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Mans 2021. gada notikums

Biedrībai “Citāds Es” savas mājas

Jau ar pirmo dienu, kad biedrība “Citāds Es” tika dibināta, sapņojām 
par telpām jeb mājām, kur varētu tikties ģimenes. Ģimenes, kurās 
aug bērni un jaunieši ar invaliditāti, un ģimenes, kuras vēlas būt 
līdzās. Ticēt sapņiem – liels spēks! Ja sapnim tic vairāk nekā 30 
ģimeņu – sapnis piepildās! Biedrības “Citāds Es” telpas ar ģimeņu 
darbaspēku un Olaines novada pašvaldības atbalstu ieguva jaunu 
izskatu un harmoniju, visu vasaru cītīgi tās renovējot. Ar prieku 
tiekamies mūsu mājās! Gaidām arī jūs!

Filmēšana privātmājā

Mūsu ģimenes gada notikums bija reklāmas filmēšana mūsu mājā. 
Patiesībā šī bija jau otrā reize. Pirmā reize bija pagājušajā gadā, kad 
filmēja reklāmu Latvijas uzņēmumam, tad iesaistīti tika arī kaimiņi, 
jo daļu filmēja pie viņiem. Šogad filmēšana jau bija nopietnāka, jo 
Vācijas producentu grupa filmēja reklāmu Nīderlandes uzņēmuma 
spēlei vairākās valodās. Pirms filmēšanas izgājām rūpīgu atlasi, 
kad komanda brauca un apskatīja māju, tehniskās iespējas, 
izvietojumu, telpas un to interjeru. Filmēšana notika divas dienas. 
Tā ir lieliska iespēja tik tuvu ieskatīties tāda procesa aizkulisēs, kā 
arī vienlaicīgi lieliska atzinība sievas rūpīgi iekārtotajam mājoklim. 
Filmēšanas laikā mājā uzturas ap 10 cilvēku liela komanda, katrs 
precīzi zina savu uzdevumu. Filmēšanas istabas nepilnas stundas 
laikā pārvēršas līdz nepazīšanai – mēbeles tiek pielāgotas kadriem, 
logi aizlīmēti, un to vietā milzīgi prožektori rada “pareizo” sauli. Pēc 
filmēšanas beigām tikpat ātri viss atgriežas savās vietās – nezinot 
pat nepateiksi, ka kaut kas ir noticis.
Vienlaikus šāds process rada pārdomas, cik daudz pūļu tiek pielikts 
ilūzijas radīšanai, un tai pašā laikā arī prieks, ka mūsu ikdiena ir 
skaista bez ilūzijām. To arī novēlam ikvienam – redzēt, kā top ilūzija, 
bet priecāties par skaisto realitāti.

Jūrtaka, 598 kilometri

Mans šī gada lielākais piedzīvojums ir no maija līdz jūlijam trīs 
piegājienos noietā Latvijas Jūrtaka no Lietuvas līdz Igaunijas 
robežai. Kopumā sanāca 598 kilometri, un tos pieveicu 21 dienā. 
Īsākā noietā distance vienā dienā bija vien 19 kilometri, bet  
garākā – 39 kilometri. Veikalu dažos posmos pa ceļam nebija vispār, 
līdz ar to ilgākais gavēts 64 stundas, ilgākais bez ūdens – 16 stundas. 
Piedzīvoti gan negaisi, kad zeme ar debesīm iet kopā, gan nežēlīgi 
dunduru un odu uzbrukumi, bet tajā pašā laikā arī visskaistākie 
saullēkti un saulrieti, kādi vien redzēti. Un visbrīnišķīgākie ir agrie 
miglu rīti pie jūras, kad paveras pavisam cita, skaista, noslēpumaina 
pasaule.

Kā kļūt par Ziemassvētku rūķi

Drīz gadumijas durvis vērsim jaunam laika ritējumam, aizejošais 
gads mums ir devis šo sarežģīto, neparasto laiku gan ar veiksmīgām, 
gan ne tik veiksmīgām dienām. Bija jāiemācās daudz jauna saprast 
un ar to sadzīvot.
Tuvojas gada nogale, bet vēl ir jāpaveic iecerētie darbi, jo 
Ziemassvētku laiks ir brīnumu laiks, kad mēs katrs varam šo 
brīnumu radīt, sagādāt mazu prieka dzirkstelīti un laimes sajūtu 
citiem. Tāpēc biedrība “Pīlādzis” kļūs par Ziemassvētku rūķi un 
sarūpēs svētku dāvanas.
Saldumu paciņa būs katram “pīlādzītim” un biedrības “Citāds Es” 
bērniņiem ar īpašām vajadzībām. Šogad svētku dāvanas rūķis 
aiznesīs arī Olaines Sociālās aprūpes centra senioriem. Piedalīsimies 
ikgadējā labdarības akcijā, kuru rīko biedrība “Laimīgās astes”. Lai 
Ziemassvētkos sirdsmiers, mīlestība un prieks ienāk katrā mājā! 
Jaunajā gadā visiem novēlam labklājību, izturību un stipru veselību!

Aicinājām jūs 
padalīties 
savos lielajos, 
labajos 
2021. gada 
notikumos. 

Prieks, ka 
tie ir tik 
dažādi un, 
neskatoties 
uz šobrīd 
pasaulē 
notiekošo, 
spējat atrast 
pozitīvo.

Paldies 
visiem, kuri 
padalījās! 

Lai labiem 
notikumiem 
bagāts 
2022. gads!

Turpinājums 3. lpp.   
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Čaklu roku darināts 

Olaines novada nevalstisko organizāciju apvienības interešu grupa 
“Piesaulīte” 2021. gada decembrī svin savu 25 gadu pastāvēšanas 
jubileju. “Piesaulītes” dāmas ir cienījamos gados, bet, neskatoties uz 
ierobežojumiem un situāciju valstī, esam aktīvi strādājušas.
Kā katru gadu būsim Ziemassvētku rūķi Olaines bērnu un jauniešu 
sociālā atbalsta centram “Olaks”, šogad arī – biedrības “Citāds Es” 
bērniņiem. Mēs iepriecināsim bērnus ar saviem darbiem: zeķēm, 
cimdiem, šallēm un citiem darinājumiem. Tāpat šogad ar saviem 
darbiem piedalīsimies ikgadējā biedrības “Laimīgās astes” rīkotajā 
labdarības akcijā. Jebkurš interesents ir mīļi gaidīts pievienoties 
rokdarbu darinātāju pulciņam!
Visiem stipru veselību un siltus svētkus vēlot, 
interešu grupas “Piesaulīte” dalībnieces

Lidojumi atsākas!

Strādāju aviācijas nozarē un par savu šī gada lielo notikumu noteikti 
varu teikt, ka tā ir lidojumu atsākšanās. Nenoliedzami cilvēki ir 
kļuvuši piesardzīgāki, un daudzas biznesa jomas ir pārorientējušas 
savu darbību uz attālināto režīmu, un tas atstāj sekas arī uz manis 
pārstāvēto nozari, tomēr mazpamazām izdodas kovidu ierobežot. 
Novēlu mums visiem veselību un stabilitāti 2022. gadā!

Stāsta: 
biedrība  
“Citāds Es”,
biedrība 
“Pīlādzis”,
interešu grupa 
“Piesaulīte”,
Artūrs un 
Jekaterina,
Diāna Nemme-
Dubinska,
Andris,
Aldis un Marika,
Vladimirs.

Paldies jums!

Niršana Olaines novadā

Visiem labi zināmu apstākļu dēļ 2021. gadā tālie ceļojumi bija 
atlikti. Tāpēc šogad izstaigājām vietējās dabas takas un vasarā 
kopā ar draugiem no daivinga centra “Coral Latvia” esam izpētījuši 
ūdens zonas ūdenstilpnēm Olaines novadā, tā tuvumā un ne tikai: 
Lubaušu karjerā Jaunolainē, Kristālezerā (blakus vecajam Jelgavas 
ceļam pretī Lubaušu apkaimei Jaunolainē), Līdumu karjerā Uzvaras 
Līdumā, Džammu dīķī Brankās. 
Vispiemērotākais ūdenslīdējiem iesācējiem ir Līdumu karjers 
Olaines novadā. Kaut arī karjers nav pārāk dziļš (dziļums 
nepārsniedz trīs četrus metrus), tur ir ērtas nolaišanās vietas, 
piestātnes un labiekārtotas atpūtas vietas. Dienā dzīvu radību nav 
daudz, bet tāpat ūdenslīdējam paveras ļoti skaisti skati. 
Neskatoties uz to, ka Kristālezers atrodas blakus kūdras izstrādnēm, 
ūdens tajā izrādījās negaidīti dzidrs. 
Dažas reizes daivinga centrs organizēja zemūdens niršanu Slokas 
karjerā. Man ļoti patīk nirt šajā ūdenstilpnē. Tur daudz dažādu 
saldūdens zivju un izcili aprīkotas vietas ūdenslīdēju apmācībām. 
Pieļauju, ka daudzi dzirdējuši par tur mītošo dinozauru Nessi, haizivi 
un ūdenslīdēju Maksu. Patika arī Rummu karjers Igaunijā. Ļoti 
dzidrs ūdens, iespēja nirt rūpniecisko ēku teritorijā, meklēt un atrast 
darbnīcas un aprīkojumu. 

Ģimene

Mūsu ģimenes šī gada lielākais notikums ir pirmā mazbērniņa 
piedzimšana – meitas un znota ģimenē. Tā kā meita ārsta 
rezidentūru iziet Vācijā, mēs netiekamies tik bieži, bet, kad 
tiekamies, tie ir īsti svētki. Līdz ar mazmeitiņas ienākšanu ģimenē 
mainījušies ir mūsu ceļojumu galamērķi. Kādreiz ar sievu vairāk 
ceļojām pa Eiropu, bet tagad galamērķis ir viens. Novēlam katram 
piedzīvot ģimenes mīlestību un novērtēt to! Lai visiem laba veselība 
2022. gadā!

Olaines 
novads –
aktīvs
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Sveicam atbalsta centru “Citāds Es” 
ar gada balvu konkursā “Gada balva 

cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

Apsveicam Olaines novada uzņēmumus 
un Olaines Vēstures un mākslas muzeju 

ar panākumiem konkursā  
“Eksporta un inovācijas balva”

Olaines Vēstures un mākslas muzejā apmeklētājiem 
pieejama Valērijam Maliginam veltīta ekspozīcija

3. decembrī, Starptautiskajā cilvēku 
ar invaliditāti dienā, jau septīto 

gadu pēc kārtas tiesībsargs sadarbībā 
ar invalīdu un viņu draugu apvienību 
“Apeirons” un Latvijas Nacionālo 
bibliotēku pasniedza balvas un atzinības 
konkursā “Gada balva cilvēku ar 
invaliditāti atbalstam”. 

Konkursa mērķis ir novērtēt un 
atbalstīt cilvēku ar invaliditāti intereses 
pārstāvošo nevalstisko organizāciju, kā 
arī individuālu darbību, tādējādi gan 
sekmējot labās prakses attīstību cilvēku 
ar invaliditāti tiesību aizsardzībā, gan 
arī veicinot sabiedrības izpratni un 
iesaisti cilvēku ar invaliditāti situācijas 
uzlabošanā.

Kā ierasts, nominantus varēja pieteikt 
divās kategorijās – “Individuālais 
sniegums” un “Nevalstiskās 
organizācijas” – kopumā astoņās 
nominācijās. Konkursa balva tika 
piešķirta par aktivitātēm, kas tika 
uzsāktas vai īstenotas laika posmā no 
2020. gada 1. septembra līdz  
2021. gada 1. septembrim. Ņemot vērā 
valstī noteiktos ierobežojumus, jau otro 
gadu pēc kārtas balvas tika pasniegtas 
virtuāli. 

Kategorijā “Nevalstiskās organizācijas” 
nominācijā “Nodarbinātības veicinātājs” 
gada balvu saņēma Olaines novada 
atbalsta centrs “Citāds Es”! Apsveicam! 

2021. gada 16. decembrī 
kultūrvietā “Hanzas 

perons” pasniedza apbalvojumus 
konkursā “Eksporta un inovācijas balva”.
Konkurss norisinās jau sešpadsmito 
gadu pēc kārtas. Tajā tradicionāli tiek 
godināti uzņēmumi, kuri aizvadītajā 
gadā bijuši izcili eksportā, kā arī radījuši 
jaunus un inovatīvus produktus vai 
pakalpojumus. Konkursu sadarbībā 

ar Ekonomikas ministriju, Latvijas 
eksportētāju asociāciju “Red Jackets” 
un finanšu institūciju “Altum” organizē 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra. Balvas pasniedza četrās 
nominācijās: “Eksportspējīgākais 

komersants”, “Eksporta jaunpienācējs”, 
“Eksportspējīgākais jaunais tūrisma 
produkts” un “Uz zināšanām balstīta 
inovācija”.
Kategorijā “Eksportspējīgākais 
komersants lielo un vidējo 
komercsabiedrību grupā” otro vietu 
ieguva Olaines novada uzņēmums  
SIA “PharmIdea”. Atzinību šajā 
kategorijā saņēma arī Olaines novada 
uzņēmums SIA “Atlas Premium”. 
SIA “PharmIdea” valdes loceklis Vitālijs 
Skrīvelis atzīst, ka godpilnā otrā vieta ir 
ļoti patīkama, taču aiz muguras ir smags 
un neatlaidīgs darbs: “Gribu uzsvērt, ka šī 
atzinība ir visas “PharmIdea” komandas 
nopelns. Esam strauji auguši, un šobrīd 
mūsu produkti sadarbībā ar ārvalstu 
mārketinga partneriem tiek reģistrēti jau 
vairāk nekā 60 valstīs. Lai panāktu tādu 
starptautisko tirgu aptveri, nepieciešams 
saliedēts komandas darbs, augsta 
atbildības sajūta, teicamas zināšanas un 
prasmes ikkatrā jomā, elastīga pieeja, 
radošums, izturība un neatlaidība.”
Kategorijā “Eksportspējīgākais 
jaunais tūrisma produkts biedrību, 
nodibinājumu, plānošanas reģionu 
vai pašvaldības iestāžu grupā” 
atzinību saņēma Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs par Pirmā pasaules 
kara vēstures izziņas maršruta otro 
kārtu.
Apsveicam balvas un atzinības ieguvušos 
uzņēmumus un pašvaldības iestādi! 
Lepojamies! 

No 14. decembra Olaines 
Vēstures un mākslas muzejā 

apmeklētājiem ir pieejama Latvijas 
lielākā farmācijas uzņēmuma “Olainfarm” 
bijušajam valdes priekšsēdētājam 
Valērijam Maliginam (1965–2017) veltīta 
ekspozīcija “Iedvesmas istaba”.

“Šis Latvijā ir unikāls gadījums, 
kad ekspozīcija ir veidota mūsu 
laikabiedram un uzņēmējam, jo līdz 
šim šādas ekspozīcijas pārsvarā tikušas 
veltītas māksliniekiem, rakstniekiem, 
valstsvīriem u. c., taču, ņemot 
vērā Olaines novada specializāciju 
industriālajā rūpniecībā, šī tēma šķita 
īpaši piemērota, lai par to veidotu 
ekspozīciju, kas atbilst ne tikai muzeja 
misijai, bet arī vietējās kopienas 
iedzīvotāju interesēm. Ekspozīcija nav 
tikai biogrāfiska, tā vairāk iecerēta kā 
telpa, kurā ikviens var atrast iedvesmu 
savas dzīves kvalitātes uzlabošanai, 
pašanalīzei. Emocionālais stāsts, kas 
vēsta par Valērija Maligina neticamo 
pārtapšanu no zēna, kas dzimis 
mazturīgā ģimenē, par vienu no 

veiksmīgākajiem un bagātākajiem 
cilvēkiem valstī, pateicoties savām 
personīgajām īpašībām, spēs 
iedvesmot ikvienu. Esmu īpaši pateicīga 
māksliniecēm Madarai Stepiņai (dizaina 
autore) un Ellai Mežulei (“Iedvesmas 
grāmatas” ilustrāciju autorei), kas 
ekspozīcijā radījušas īpašu atmosfēru, 
izmantojot stilu, kas tik ļoti atbilstošs 
Valērija Maligina personībai,” stāsta 
Liene Johansone, ekspozīcijas kuratore.

“Valērijs Maligins bija unikāla personība. 
Vairāk nekā 20 gadu laikā viņam ir 
izdevies izveidot Latvijas farmācijas 
veiksmes stāstu – vienu no vērtīgākajiem 
Latvijas uzņēmumiem un nozīmīgu 
darba devēju. Man ir gandarījums, ka 
Olaines Vēstures un mākslas muzeja 
kolēģi bija pietiekami drosmīgi pieņemt 
šo izaicinājumu – izveidot stāstu par 
mūsu laikabiedru, ļaujot ieskatīties 
cilvēka personības dažādajās šķautnēs 
un caur viņa pieredzi rosināt katru 
padomāt par savu  dzīvi, vērtībām  
un virsotnēm,” norāda Jānis Buks,  
AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

“Iedvesmas telpas” atslēgas vārdi 
ir deviņas spilgtas Valērija Maligina 
īpašības, kas izvēlētas, analizējot viņa 
personību, un ir bijušas veiksmes 
atslēga Valērija Maligina un “Olainfarm” 
sinerģijai. Skaitlis “9” ir bijis apzināti 
izvēlēts Valērija Maligina veiksmes 
skaitlis, kas caurvijis viņa dzīvi. 
Ekspozīcijas veidotāji iedvesmu telpas 
izveidē guvuši no Valērija Maligina 
teiktajiem vārdiem publikācijās un 
intervijās, no viņa līdzgaitniekiem un 
Olaines novada iedzīvotājiem.

Ekspozīcija ir izveidota ar AS “Olainfarm” 
finansiālo atbalstu, un tajā redzamas 
arī Valērija Maligina personīgās lietas, 
kas raksturo viņu kā harizmātisku, 
iedvesmojošu, dāsnu, mērķtiecīgu un 
ambiciozu personību. 

Ekspozīcija būs pieejama skatītājiem 
līdz 2024. gada rudenim. 

AS “Olainfarm”,
Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Notikumi gada nogalē

Lasi
jaunumus
arī šeit:
www.facebook.com/
OlainesNovadaPasvaldiba
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Olaines novada attīstības programmas investīciju plāns papildināts ar 
pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem

2021. gada 9. decembra Olaines novada domes sēdē ir pieņemti grozījumi Olaines novada attīstības programmā 2014.–2020. gadam, saskaņā ar kuriem investīciju plāns 
papildināts ar trīs projektiem  (Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35) ar mērķi paaugstināt pašvaldības ēkas energoefektivitāti Zemgales ielā 33, 31, 29 (Olainē).

Grozījumi Olaines novada attīstības programmā 2014.–2020. gadam
Papildināt investīciju plānu ar projektu Nr. 33, Nr. 34 un Nr. 35, izsakot to šādā redakcijā:

Nr.  
p. 
k.

Projekta nosaukums
Atbilstība 

rīcībām

Projekta 
izmaksas 

(EUR)

Finanšu avoti
Projekta 

ieviešanas 
laiks

Plānotie darbības rezultāti AtbildīgiePašvaldības 
budžets

ES fondu 
finansējums

Citi 
finansējuma 

avoti

33.
Pašvaldības ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana: Zemgales ielā 33, Olainē
R 3.17 1,65 milj.

Pašvaldības 
budžets

ES finanšu 
instruments

– 2020.–2023.
Paaugstināta pašvaldības 
ēkas energoefektivitāte 
Zemgales ielā 33, Olainē

Pašvaldība

34.
Pašvaldības ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana: Zemgales ielā 31, Olainē
R 3.17 1,11 milj.

Pašvaldības 
budžets

ES finanšu 
instruments

– 2020.–2023.
Paaugstināta pašvaldības 
ēkas energoefektivitāte 
Zemgales ielā 31, Olainē

Pašvaldība

35.
Pašvaldības ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana: Zemgales ielā 29, Olainē
R 3.17 1,11 milj.

Pašvaldības 
budžets

ES finanšu 
instruments

– 2020.–2023.
Paaugstināta pašvaldības 
ēkas energoefektivitāte 
Zemgales ielā 29, Olainē

Pašvaldība

Ikviena situācija, kas nospiež sirdi 
vai rada nemieru, var būt pamats, lai 
vērstos pēc psiholoģiskas palīdzības

Nav tik traki. Vēl jau tieku galā. Tās ir 
tikai dažas atrunas, ko cilvēki izman-

to, lai iestāstītu sev, ka viņu problēmas 
nav pietiekami nopietnas. Taču, kā uzsver 
geštaltterapeite Elīna Zelčāne, ikviena si-
tuācija, kas nospiež sirdi vai rada nemieru, 
var būt pamats, lai vērstos pēc psiholo-
ģiskas palīdzības. Viņa mudina negaidīt, 
līdz problēmas samilzīs, bet uzdrīkstēties 
meklēt atbalstu, kas ikvienam Latvijas ie-
dzīvotājam šobrīd pieejams bez maksas, 
zvanot uz krīžu tālruni 116123.

Sociālā izolēšanās un vientulība
Viena no sociālās distancēšanās bla-
kusparādībām ir vientulība un atsveši-
nātība starp cilvēkiem. Bieži vien līdz ar 
fizisku distancēšanos mēs mēdzam dis-
tancēties arī emocionāli. Retāk tiekamies, 
retāk runājam, retāk atbalstām cits citu. 
Taču tieši šajā nenoteiktības un pārmaiņu 
laikā sapratne un pleca sajūta mums ir va-
jadzīga vairāk nekā jebkad agrāk. Dažkārt 
vieglāk kļūst no tā vien, ka varam kādam 
izkratīt sirdi un saņemt empātisku attiek-
smi. Ja tev blakus nav neviena, ar ko apru-
nāties un kurš tevi saprastu, tev vienmēr 
ir iespēja piezvanīt uz bezmaksas krīžu 
tālruni 116123, un tevi uzklausīs jebkurā 
diennakts laikā.

Stress un strupceļa sajūta
Iemesls, lai vērstos pēc palīdzības, var būt 
arī akūts vai hronisks stress. Kādam stresu 
rada neziņa par nākotni vai bailes par ve-
selību, kādam citam to izraisa problēmas 
ģimenē vai sadzīviskas grūtības. Nav bū-
tiski, kāds ir tava satraukuma iemesls un 
cik nozīmīgas ir tavas problēmas. Ja tevī ir 
nemiers, uzmācīgas domas vai sajūta, ka 
esi nonācis strupceļā, tev nav jāpaliek ar 
šīm emocijām vienam. Arī šādos gadīju-
mos tu vari droši zvanīt uz krīžu tālruni, 
un, iespējams, tieši skats no malas palī-
dzēs ieraudzīt resursus un izkļūt no ap-
burtā loka.

Grūtības pārvaldīt emocijas
Mēs dzīvojam laikā, kad varasiestādes 
mums nepārtraukti atgādina būt stip-
riem, pacietīgiem un saprotošiem. Taču 
ne vienmēr tas ir tik viegli izdarāms. Ar 
prātu mēs apzināmies, cik svarīgi sagla-
bāt mieru, taču emocijas dažkārt dzīvo 
pašas savu dzīvi. Ir grūti būt stipram, ja 
tev ir atņemta iespēja nopelnīt sev izti-
ku. Ir grūti būt pacietīgam, kad tev jāspēj 
strādāt un vienlaikus pieskatīt bērnus. Ir 
grūti būt saprotošam, ja tu pats jau ilg-
stoši neesi saņēmis sapratni. Brīžos, kad 
emocijas “iet pa gaisu”, ir labi tās izreaģēt 
drošā vidē, kur netiksi nosodīts. Ja blakus 
nav neviena, kam vari uzticēties, nekaut-
rējies un piezvani uz tālruni 116123!

Negaidītas pārmaiņas
Lielākas vai mazākas krīzes varam piedzī-
vot arī situācijās, kad tiek izjaukta ierastā 
lietu kārtība. Tas var būt kāda tuva cilvēka 
zaudējums, nonākšana slimnīcā vai at-
laišana no darba. Arī neplānoti izdevumi 
vai sadzīviskas grūtības var izsist mūs no 
līdzsvara un radīt apjukumu. Meklēt šā-
dos brīžos atbalstu nenozīmē būt vājam. 
Tas nozīmē būt pietiekami drosmīgam, lai 
atzītu, ka arī stiprajiem dažkārt vajadzīga 
palīdzīga roka. Un krīžu tālruņa konsul-
tanti ir gatavi šo roku tev pasniegt.

Atgādinām, ka tālrunis 116123 ir pil-
nībā bezmaksas, tas darbojas visu 
diennakti, turklāt pakalpojums pie-
ejams ne vien latviešu, bet arī krievu 
un angļu valodā. 
Piezvanot uz to, ir iespējams ne vien sa-
ņemt tūlītēju emocionālu atbalstu, bet arī 
veikt pierakstu pie sertificēta psihologa. 
Ikviens pilngadīgs Latvijas iedzīvotājs var 
saņemt līdz pat 10 bezmaksas konsultāci-
jām, kas tiek organizētas kādā no tiešsais-
tes platformām. 

Biedrība “Skalbes”

PRET COVID-19

VAI VAKCINĒT BĒRNU PRET
COVID-19, JA NESEN SAŅEMTA CITA VAKCĪNA?

VAR VAKCINĒT TAJĀ PAŠĀ DIENĀ VAI JEBKĀDĀ INTERVĀLĀ 
PIRMS UN PĒC  COVID-19 VAKCĪNAS SAŅEMŠANAS

JĀ!

• onkoloģiskām saslimšanām
• ar virssvaru
• cukura diabētu
• kardiovaskulārām fona saslimšanām 
• u.c. hroniskām slimībām

JA RODAS ŠAUBAS
Piesakies pie ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta, lai pārrunātu 
bērna individuālo veselību

!

VAI VAKCĪNU VAR
SAŅEMT VISI BĒRNI?

5VAKCĪNU VAR SAŅEMT
     IKVIENS BĒRNS, KURŠ IR VISMAZ                GADUS VECS

KAD UN KĀ BĒRNI IEGŪS
SERTIFIKĀTUS?

DROŠĪBU
SNIEDZ BĒRNAM

AR KO ATŠĶIRAS
BĒRNU UN PIEAUGOŠO VAKCĪNA?

Gan bērniem, gan pieaugušajiem izmantotā vakcīna ir droša,
pārbaudīta un stiprina imunitāti cīņā ar Covid-19 vīrusu! 

COMIRNATY
30 µg 

(mikrogramu)

5 līdz 11 g.v.

12 g.v.

3x
mazāks devas lielums

Devas lielums 
atkarīgs no bērna vecuma 

vakcinācijas dienā

COMIRNATY
10 µg 

(mikrogramu)

Pieaugušajiem

12+ g.v.

KĀ PIETEIKT
BĒRNU VAKCINĀCIJAI?

1.
2.
3.

PIE ĢIMENES ĀRSTA

8989
ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDĒS

Atceries paņemt līdzi!
BĒRNAM – pase vai personas apliecība (ja ir)
VECĀKIEM VAI LIKUMISKAJAM PĀRSTĀVIM – pase vai 
personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu – ieraksts par 
bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli 
apstiprināta pilnvara

KUR NOTIEK
BĒRNU VAKCINĀCIJA?

ĢIMENES ĀRSTU PRAKSES vai ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDĒS

VAKCINĀCIJA NOTIEK VECĀKA 
VAI CITA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ

KĀDAS ORGANISMA REAKCIJAS
VAR BŪT BĒRNIEM PĒC VAKCĪNAS?

• Apsārtums, pietūkums vai 
   sāpes injekcijas vietā
• Drudzis
• Nogurums
• Slikta pašsajūta
• Reibonis
• Galvassāpes 
• Slikta dūša
• Vemšana

1-3 dienas

TĀS IR IDENTISKAS PIEAUGUŠAJIEM

Ja 3 dienās nepāriet –
sazinieties ar savu ģimenes ārstu!

KAD BĒRNS VAR SAŅEMT 
2. VAKCĪNAS DEVU?

JA  NEPIECIEŠAMS SAŅEMT OTRO DEVU ĀTRĀK, 
TAS IR PIEĻAUJAMS SASKAŅĀ AR VAKCĪNAS REĢISTRĀCIJU 

Reģistrētais intervāls starp 1. un 2. devas lietošanu ir 21 diena

3 mēneši
1. deva 2. deva

VAI VAR VAKCINĒT,
JA IR PĀRSLIMOTS COVID-19?

PIETIEK AR VIENU VAKCĪNAS DEVU

VECĀKI VAI 
LIKUMISKAIS PĀRSTĀVIS VARĒS 

LEJUPIELĀDĒT:

https://covid19sertifikats.lv/

15. dienā
PĒC VAKCĪNAS OTRĀS 
DEVAS SAŅEMŠANAS

IR JĀVAKCINĒJAS!

VAKCINĀCIJA PRIORITĀRI IR NEPIECIEŠAMA BĒRNIEM 
AR JAU ESOŠIEM VESELĪBAS TRAUCĒJUMIEM:

Aktualitātes

Pašvaldības mobilā lietotne

“Olaines novads”
Mobilo lietotni bez maksas var lejupielādēt 
“App Store” (“iOS” ierīcēm) un “Google Play” 
(“Android” ierīcēm).
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No nākamā gada pieaugs sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma tarifs

Olainē sākusies atkritumu 
konteineru slēgto punktu 

būvniecība

Par lielgabarīta atkritumu nodošanu 
janvārī Jaunolainē un Stūnīšos

Par tarifu no 2022. gada 1. janvāra

Olaines novada dome 2021. gada 
24. novembrī apstiprināja sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas maksu 
Olaines novadā par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
šķirošanu, uzglabāšanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām 
darbībām (turpmāk – maksa par sadzīves 
atkritumu savākšanu) – 10,38 EUR/m3 bez 
PVN līdzšinējo 8,40 EUR/m3 vietā.

Izmaiņas maksai par sadzīves atkritumu 
savākšanu veido:
• izmaiņas AS “Olaines ūdens un 

siltums” izmaksās, kas ir saistītas ar 
slēgto konteineru laukumu izbūvi 
(laukumu izbūve šobrīd ir uzsākta un 
pakāpeniski notiks visā Olainē);

• degvielas izmaksu kāpums (jauni 
maršruti, degvielas cenu pieaugums 
rezultēsies ar aptuveni 25% kāpumu);

• jaunu šķiroto atkritumu savākšanas 
projekta izmaksas (individuāli 
konteineri šķirošanai Grēnēs un 
Pārolainē).

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija ir apstiprinājusi 
dokumentu “Atkritumu 
apsaimniekošanas valsts plāns 2021–
2028”, kas ir spēkā no 2021. gada janvāra 
un paredz līdz 2023. gada 1. janvārim 
izveidot tekstilmateriālu atkritumu  
dalīto savākšanu un līdz 2023. gada  
31. decembrim nodrošināt, ka bioloģiskie 
atkritumi tiek kompostēti uz vietas vai 
arī dalīti savākti un nodoti pārstrādei. 
Tieši šīs prasības dēļ slēgtajos laukumos 
Olainē katrā no slēgtajām sekcijām 
plānots arī konteiners bioloģiskajiem 
atkritumiem.

AS “Olaines ūdens un siltums” plāns 
paredz, ka papildus minētajiem 
bioloģisko atkritumu konteineriem 
pēc sadzīves atkritumu punktu izbūves 
Olainē katrs savākšanas punkts tiks 
piesaistīts noteiktām mājām (kā tas jau  
ir Jaunolainē un Gaismās) un sekcijas 
tiks aizslēgtas ar kodu atslēgām, 
un kodi tiks izziņoti tikai piesaistīto 
māju iedzīvotājiem. Šajā brīdī lielie 
konteineri (8 m3 un 2 m3), kas paredzēti 
lielgabarīta atkritumiem, tiks aizvākti 
un šos atkritumus varēs nodot vai nu 
individuāli, atvedot uz specializētajiem 
konteineriem laukumā Celtnieku ielā, 
Olainē, vai arī izmantojot maksas 
izvešanas pakalpojumu. Kopš šī brīža par 
atkritumu novietošanu pie/ap sadzīves 
atkritumu savāšanas punktiem tiks 
piemēroti administratīvie sodi.

Tāpat domes lēmums nosaka, ka 
papildus šai maksai atkritumu radītājs 
sedz izmaksas par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu poligonos, t. sk. dabas 
resursu nodokli (DRN), saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas (SPRK) apstiprināto tarifu. 
Arī atkritumu poligona “Getliņi” 
apsaimniekotāja – SIA “Getliņi eko” –  
sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma tarifā ir paredzētas 
izmaiņas. DRN pieauguma izmaiņu 
rezultātā SIA “Getliņi eko” sadzīves 
atkritumu apglabāšanas cena no nākamā 
gada sākuma ir noteikta 72,29 EUR/t 
līdzšinējo 66,55 EUR/t vietā.

Iepriekšminēto izmaiņu rezultātā no 
2022. gada sākuma sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas tarifs Olaines novadā 
būs 19,53 EUR/m3. Šo tarifu veido  
10,38  EUR/m3, kas ir domes apstiprinātā 
maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, 
un 9,15 EUR/m3 – SIA “Getliņi eko” 
sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs. 
Attiecīgi 10,38 EUR/m3 jeb 53% un  
9,15 EUR/m3 jeb 47%.

Par tarifu no 2022. gada 13. janvāra

SPRK izvērtējusi un apstiprinājusi 
SIA “Getliņi eko” iesniegto sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 
tarifu pie dažādām DRN par atkritumu 
apglabāšanu likmēm. Jaunais tarifs no 
nākamā gada 10. janvāra par nešķirotu 
sadzīves atkritumu apglabāšanu 
poligonā “Getliņi” būs par 87% lielāks jeb 
124,60 EUR/t (pie DRN likmes 80 EUR/t). 
Savukārt šīs regulatora apstiprinātās 
izmaiņas ieviesīs arī izmaiņas atkritumu 
apsaimniekošanas gala tarifā Olaines 
novada iedzīvotājiem, kuriem no  
2022. gada 13. janvāra par pakalpojuma 
saņemšanu tiks piemērots tarifs  
25,20 EUR/m3 bez PVN.

Olaines novada domes 2021. gada 
24. novembrī apstiprinātā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksa 
Olaines novadā par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
šķirošanu, uzglabāšanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām 
darbībām (turpmāk – maksa par  
sadzīves atkritumu savākšanu) paliek 
nemainīga – 10,38 EUR/m3 bez PVN. 
Savukārt SIA “Getliņi eko” sadzīves 
atkritumu apglabāšanas tarifs no iepriekš 
noteiktā tarifa 9,15 EUR/m3 mainās uz 
14,82 EUR/m3.

Olaines novada daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem atkritumu 
apsaimniekošanas maksa, kas ir par 
vienu deklarēto personu, piemērojot 
jauno tarifu no 13. janvāra, mēnesī vidēji 
varētu būt 7,16 eiro (bez PVN). Savukārt 
tiem atkritumu radītājiem, kuri savos 
īpašumos izmanto standarta konteinerus 
(0,24 m3), vienai izvešanas reizei izmaksas 
būs 6,05 eiro (bez PVN). 

Gada nogalē Olainē sākusies sadzīves 
atkritumu pieņemšanas punktu 

pārveide par slēgta tipa atkritumu 
novietnēm, un decembrī tādas jau ir 
izveidotas trijās vietās Olainē.
Olaines novada atkritumu 
apsaimniekotājs – AS “Olaines ūdens un 
siltums” – šādas novietnes plāno izveidot 
visā pilsētā, bet, kamēr turpināsies to 
izveide un celtniecības darbi nebūs 
pabeigti pilnībā visos sadzīves atkritumu 
punktos, slēdzenes netiks uzstādītas.
AS “Olaines ūdens un siltums” informē 
iedzīvotājus un atvainojas par neērtībām 
novietņu izveides laikā, jo atkritumu 
konteineri uz kādu mirkli var būt izstumti 
no vietām un pārvietoti. Slēgto novietņu 
izveidi plānots realizēt pāris mēnešu 
laikā. 

Olainē paredzēts izgatavot un uzstādīt 
150 slēgta tipa sekcijas atkritumu 
konteineriem 28 sadzīves atkritumu 
savākšanas punktos. Katrai šādai 
sadzīves atkritumu novietnei tiks 
piesaistītas konkrētas mājas, kuru 
iedzīvotāji zinās savai mājai piesaistītā 
punkta durvju kodu.

Jaunā kārtība tiks ieviesta:
• lai samazinātu atkritumu svaru, 

ko var panākt, ja nepiederošas 
personas nemet atkritumus slēgtajos 
konteineros, savukārt jumts virs 
konteineriem nerada lieku svara 
pieaugumu nokrišņu dēļ;

• lai daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji 
maksātu tikai par saviem atkritumiem, 
proti, pēc principa “radītājs maksā”;

• lai sakārtotu atkritumu plūsmu, 
nodalot sadzīves atkritumus no 
lielgabarīta atkritumiem;

• lai veicinātu atkritumu šķirošanu;
• lai sakārtotu vidi atkritumu laukumos 

un ap tiem, jo slēgtās sekcijas mazinās 
iespēju dzīvniekiem un vējam izmētāt 
atkritumus apkārt konteineriem.

Šādas novietnes jau nedaudz vairāk 
nekā gadu ir izveidotas Jaunolainē un 
Gaismās, kur minētajā laika periodā 
kopējais sadzīves atkritumu apjoms 
ir samazinājies par aptuveni 10–15%. 
Iedzīvotāji pie jaunās kārtības ir 
pieraduši, līdz ar to pie atkritumu 
konteineriem vairs netiek samestas 
lielgabarīta atkritumu kaudzes (par ko 
iepriekš pašiem iedzīvotājiem arī bija 
jāmaksā), un kopumā slēgto novietņu 
izveidošana veicinājusi lielāku tīrību 
un kārtību pie konteineriem un tuvējā 
apkārtnē. 

Jaunolaines un Stūnīšu iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus  
varēs nodot 8. un 22. janvārī.

Jaunolainē (pie sadzīves atkritumu laukumiem): 
Meža ielā (pie sporta nama) plkst. 9.00–12.00,

Pionieru ielā plkst. 13.00–15.00;
Stūnīšos:

Gaismas ielā 6 (pie sadzīves atkritumu laukuma) plkst. 15.00–16.30.

Jāņem vērā, ka speciālajos konteineros atļauts izmest mēbeles, matračus,  
lielākus sadzīves priekšmetus, taču aizliegts – riepas, sadzīves tehniku,  

svinu saturošus priekšmetus (akumulatori, baterijas), medikamentus,  
celtniecības un ražošanas atkritumus.

Plānotā kārtība paredz, ka lielgabarīta atkritumi uz konteineru jānogādā  
norādītā grafika konkrētos laikos, bet ir aizliegts tos atstāt iepriekš  

pie sadzīves atkritumu laukumiem. 

Dzīvosim zaļāk!
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24. novembris

• Saskaņot Olaines Mūzikas un mākslas 
skolas attīstības plānu 2021./2022.–
2023./2024. mācību gadam. 

• Saskaņot Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādes “Ābelīte” attīstības 
plānu 2021./2022.–2023./2024. mācību 
gadam. 

• Uzsākt Olaines novada izglītības 
attīstības stratēģijas 2022.–2027. 
gadam (turpmāk – Stratēģija) izstrādi. 
Nozīmēt atbildīgo par Stratēģijas 
izstrādi – Olaines novada pašvaldības 
izpilddirektora vietnieku. Izveidot darba 
grupu Stratēģijas izstrādei šādā sastāvā: 
Olaines novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja pirmais vietnieks; Olaines 
novada pašvaldības izpilddirektora 
vietnieks; Olaines novada pašvaldības 
Izglītības un kultūras nodaļas vadītājs; 
Olaines novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas vadītājs; Olaines novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
speciālists. Uzdot Olaines novada 
pašvaldības izpilddirektoram organizēt 
iepirkuma procedūru Stratēģijas 
izstrādes veikšanai. Uzdot Attīstības 
nodaļai paredzēt finansējumu Stratēģijas 
izstrādei Olaines novada pašvaldības 
budžetā 2022. gadam.

• Apsveikt Olaines 1. un 2. vidusskolas 
skolēnus Ziemassvētkos. Piešķirt  
8883 eiro no Olaines novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumu sadaļas 
“Dažādu izglītības pasākumu atbalsta 
fonds” saldumu iegādei un Ziemassvētku 
apsveikuma kartīšu izgatavošanai 
Olaines 1. un 2. vidusskolas skolēniem. 
Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
pārskaitīt 8883 eiro no Olaines novada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 
sadaļas “Dažādu izglītības pasākumu 
atbalsta fonds” saskaņā ar iesniegtiem 
rēķiniem: 
1) 5211,00 eiro – Olaines 1. vidusskolai 
(1158 skolēni x 4,50 eiro); 
2) 3222,00 eiro – Olaines 2. vidusskolai 
(716 skolēni x 4,50 eiro); 
3) 450,00 eiro – Ziemassvētku 
apsveikuma kartīšu izgatavošanai. 
Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam 
organizēt Ziemassvētku apsveikuma 
kartīšu izgatavošanu.

• Apstiprināt Olaines novada domes 
saistošos noteikumus Nr. SN12/2021 
“Grozījumi Olaines novada domes 
2021. gada 24. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. SN2/2021 “Par sociālo 
palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām 
mājsaimniecībām Olaines novadā””. 

• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. SN13/2021 “Grozījumi Olaines 
novada domes 2018. gada 17. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. SN1/2018 
“Olaines novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības nodrošināšanas funkcijas 
īstenošanas kārtība””.

• Apstiprināt Olaines novada 
pašvaldības komisiju vietu piešķiršanai 
pirmsskolas izglītības iestādēs un 
atbalsta piešķiršanai pirmsskolas 
izglītības pakalpojuma nodrošināšanai 
privātajā izglītības iestādē vai pie 
privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu 
sniedzēja – turpmāk “Olaines novada 
pašvaldības komisija pirmsskolas 
izglītības vietu un atbalsta piešķiršanai” –  
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja –  
Kristīne Matuzone, izpilddirektora 
vietniece; komisijas locekļi – Mārīte 
Zaube, Izglītības un kultūras nodaļas 
vadītāja; Agnese Zeimane, pirmsskolas 
izglītības speciāliste; komisijas  
sekretāre – Ieva Kaimiņa, priekšsēdētāja 
palīdze. Apstiprināt nolikumu Nr. 
NOL9/2021 “Olaines novada pašvaldības 
komisijas pirmsskolas izglītības vietu 
un atbalsta piešķiršanai nolikums”. 
Lēmums stājas spēkā ar Olaines novada 
domes 2021. gada 24. novembra saistošo 
noteikumu Nr. SN13/2021 “Grozījumi 
Olaines novada domes 2018. gada  
17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 
SN1/2018 “Olaines novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 
funkcijas īstenošanas kārtība”” spēkā 
stāšanos. 

• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās 
sabiedrības (turpmāk – DKS) “Vaivadi” 
projektu “Brīvdabas sporta aprīkojuma 
iekārtu iegāde bērnu atpūtas laukumā” 
par kopējo summu 2674,10 eiro ar 
pašvaldības finansējumu 1604,46 eiro. 
Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
noslēgt līgumu ar DKS “Vaivadi” par 
projekta “Brīvdabas sporta aprīkojuma 
iekārtu iegāde bērnu atpūtas laukumā” 
finansēšanu. Noteikt: ja DKS “Vaivadi” 
līdz 2021. gada 17. decembrim 
pašvaldībā nav iesniegusi līgumā par 
DKS “Vaivadi” projekta “Brīvdabas sporta 
aprīkojuma iekārtu iegāde bērnu atpūtas 
laukumā” finansēšanu 4.1.1. un 4.1.2. 
apakšpunktā noteiktos dokumentus, šis 
lēmums zaudē savu spēku.

• Atbalstīt DKS “Stars” projektu  
“DKS “Stars” koplietošanas iekšējo 
pievadceļu seguma atjaunošana” 
par kopējo summu 5497,03 eiro ar 
pašvaldības finansējumu 3298,22 eiro. 
Uzdot: pašvaldības izpilddirektoram 
noslēgt līgumu ar DKS “Stars” par 
projekta “DKS “Stars” koplietošanas 
iekšējo pievadceļu seguma atjaunošana” 
finansēšanu; Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai pašvaldības finansējumu  
3298,22 eiro ieplānot 2022. gada 
pašvaldības budžetā.

• Deleģēt par Latvijas Nacionālā 
veselīgo pašvaldību tīkla: 
1) koordinatoru Olaines novada 
pašvaldības projektu vadītāju Kristīni 
Plaudi-Dudko; 
2) politisko amatpersonu deputātu Jāni 
Kuzminu. 
Atzīt par spēku zaudējušu Olaines 
novada domes 2013. gada 22. maija 
sēdes lēmumu “Par dalību Latvijas 

Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”  
(5. prot., 5. p.).

• Akceptēt aprēķinātos dzīvojamo 
māju uzturēšanas un apsaimniekošanas 
maksājumus 2022. gadam AS “Olaines 
ūdens un siltums” pārvaldīšanā 
un apsaimniekošanā nodotajās 
dzīvojamajās mājās (Olaines pilsētā un 
Olaines pagasta teritorijā (Pionieru ielā)), 
kurās atrodas pašvaldībai piederošie 
dzīvokļu īpašumi / tiesiskie valdījumi.

• Akceptēt aprēķinātos dzīvojamo 
māju uzturēšanas un apsaimniekošanas 
maksājumus 2022. gadam SIA “Zeiferti” 
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā 
nodotajās dzīvojamajās mājās (Olaines 
pagasta teritorijā), kurās atrodas 
pašvaldībai piederošie dzīvokļu 
īpašumi / tiesiskie valdījumi. Uzdot SIA 
“Zeiferti” nodrošināt dzīvojamo māju 
visu īpašnieku/īrnieku informēšanu 
par aprēķinātajiem pārvaldīšanas 
maksājumiem 2022. gadam.

• Apstiprināt sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu Olaines 
novadā par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
šķirošanu, uzglabāšanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām 
darbībām 10,38 eiro par kubikmetru. 
Noteikt, ka papildus lēmumā 
apstiprinātajai maksai atkritumu radītājs 
sedz izmaksas par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonos,  
t. sk. dabas resursu nodokli saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas apstiprināto tarifu. Noteikt,  
ka: lēmumā apstiprinātā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksa 
stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī;  
2022. gada 1. janvārī spēku zaudē 
Olaines novada domes 2018. gada 
25. jūlija sēdes lēmums “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojuma tarifu” (11. prot., 4. p.).

• Apstiprināt kapitāla daļu turētāja 
2021. gada 10. novembra akcionāru 
sapulces protokolu Nr. 4 un palielināt 
AS “Olaines ūdens un siltums” 
pamatkapitālu ar mērķi – attīstīt 
sabiedrības pamatdarbības nozares 
“Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšana un 
apsaimniekošana” attīstības projektu 
realizācijai: 1) no AS “Olaines ūdens un 
siltums” bilancē uzkrātās nesadalītās  
peļņas 974 502 eiro; 2) 21 998 eiro –  
atliktā maksājuma procenti par 
2021. gadu par daudzdzīvokļu māju 
renovācijas darbiem, kas veikti līdz 
31.12.2013., un 37 541 eiro – atliktā 
maksājuma procenti par 2021. gadu 
par daudzdzīvokļu māju renovācijas 
darbiem, kas veikti no 01.01.2014., par 
summu 59 539 eiro, izdarot naudas 
ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā 
no Olaines novada pašvaldības budžeta, 
emitējot 1 034 041 vārda akciju ar vienas 
akcijas nominālo vērtību 1,00 eiro. 
Uzdot: 1) Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai ieguldāmo naudas summu 

pārskaitīt AS “Olaines ūdens un siltums” 
saskaņā ar sabiedrības iesniegto rēķinu 
no pašvaldības budžeta izdevumu 
sadaļas līdz 2021. gada 17. decembrim; 
2) AS “Olaines ūdens un siltums” valdei 
nodrošināt ar sabiedrības pamatkapitāla 
izmaiņu reģistrēšanu komercreģistra 
iestādē saistīto darbību veikšanu līdz 
2022. gada 25. februārim. 

• Piekrist nekustamā īpašuma nodokļa 
samazinājumam par nekustamo īpašumu 
Zemgales ielā 29, Olainē (kadastra 
numurs 8009 002 0617, maksātājs –  
SIA “Zemgales 29”): par ēku 1538,47 eiro; 
par zemi 192,49 eiro.   
  
• Slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa 
īpašuma Stacijas ielā 32-16, Olainē, 
sastāvošs no vienistabas dzīvokļa, kopējā 
platība 42,40 kv. m, un pie dzīvokļa 
īpašuma piederošajām kopīpašuma 
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas 350/28793, atsavināšanu dzīvokļa 
īrniekam O. K. 

• Slēgt pirkuma līgumu par dzīvokļa 
īpašuma Parka ielā 7-29, Olainē, 
sastāvošs no divistabu dzīvokļa, 
kopējā platība 45,30 kv. m, dzīvojamā 
platība 27,50 kv. m, un pie dzīvokļa 
īpašuma piederošajām kopīpašuma 
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas 453/15268, atsavināšanu dzīvokļa 
īrniekam V. R. 

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā 
(turpmāk – d/s) “Ābele O” Nr. 123, Dāvos, 
kadastra apzīmējums 8080 017 0253, 
0,0620 ha platībā (kadastra numurs  
8080 017 0253) zemes nomniekam V. T. 

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Bērziņi” Nr. 147, 
Rājumos, kadastra apzīmējums 8080 015 
0238, 0,0563 ha platībā (kadastra numurs 
8080 015 0238) zemes nomniekam V. A. 

• Piekrist atsavināt zemesgabalu d/s 
“Atlantika” Nr. 179A, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 020 0146, 0,0559 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 020 0146) 
zemes nomniekam T. K. 

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Atlantika” Nr. 15, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 020 0163, 0,0616 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 020 0163)  
atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 3600 eiro.

• Apstiprināt zemesgabala d/s “Lejas” 
Nr. 601, Jāņupē (adrese: Aroniju iela 2,  
Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.), 
kadastra apzīmējums 80800220313, 
0,0599 ha platībā (kadastra numurs 
80800220313) atsavināšanas izsoles 
rezultātus ar pārdošanas cenu 9000 eiro.

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Vaivadi” Nr. 27, Vaivados, kadastra 

Pašvaldības domes sēdēs pieņemtie lēmumi (novembris, decembris)

Turpinājums 8. lpp.   

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā 
"Pašvaldība" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.
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apzīmējums 8080 016 0188, 0,0584 ha  
platībā (kadastra numurs 8080 016 
0188) atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 7200 eiro.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 
zemesgabalu d/s:
- “Liepkalnes 1” Nr. 6, Jāņupē, kadastra 

apzīmējums 8080 020 0404,  
0,0626 ha platībā;

- “Ezītis” Nr. 313, Ezītī, kadastra 
apzīmējums 8080 012 0388,  
0,0557 ha platībā;

- “Vizbuļi-2” Nr. 3838, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 021 0746,  
0,0658 ha platībā;

- “Vizbuļi-2” Nr. 3812, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 021 0721,  
0,0646 ha platībā;

- “Vizbuļi-2” Nr. 3886, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 021 0791,  
0,0631 ha platībā;

- “Ezītis” Nr. 430, Pēterniekos, kadastra 
apzīmējums 8080 011 0362,  
0,0605 ha platībā.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 
Olaines novada teritorijā atsavināmo no 
nekustamā īpašuma “Rutku-Kalēji”  
ar kadastra numuru 8080 008 0001 
atdalīto zemesgabalu “Rutku Kalēju 
pļava” ar kadastra apzīmējumu 8080 008 
0002 7,97 ha platībā par 2021. gada  
7. septembra pārdošanas līgumā Nr. 
2021/R9 uzrādīto pirkuma maksu  
16 400 eiro. Piekrist, ka Mārupes pagasta 
zemnieka saimniecība “Zirnīši” iegūst 
īpašumā zemi “Rutku Kalēju pļava” ar 
kadastra apzīmējumu 8080 008 0002 
7,97 ha platībā ar zemes lietošanas  
mērķi – dabas pamatnes teritorija (DP) 
un lauku apbūves teritorija (LA). 

• Iznomāt SIA “Coffee Address” āra 
karsto dzērienu tirdzniecības iekārtu 
uzstādīšanai līdz 2023. gada 30. martam 
zemes daļu: 
1) nekustamā īpašuma Zemgales ielā 38,  

Olainē (kadastra numurs 8009 002 
0001, sastāvā esošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8009 002 
0506), – 2 kv. m platībā; 

2) nekustamā īpašuma “Administratīvais 
kultūras centrs” (kadastra numurs 
8080 008 0437, sastāvā esošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 008 0438 (adrese: Meža iela 2, 
Jaunolaine) pie Jaunolaines stadiona, 
1 m attālumā no ielas braucamās 
daļas) – 2 kv. m platībā; 

3) nekustamā īpašuma “Līdumu karjers” 
Olaines pagastā (kadastra numurs 
8080 007 0213, sastāvā esošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 007 0069) – 2 kv. m platībā. 

Noteikt: 
1) lēmumā minēto zemesgabalu daļas 

nomas maksu mēnesī par katru 
kv. m 5,33 eiro un likumā noteikto 
pievienotās vērtības nodokli; 

2) elektroenerģijas pieslēgumu āra 
karsto dzērienu tirdzniecības iekārtai 

organizē SIA “Coffee Andress”; 
3) nomas laikā uzstādīt atkritumu 

urnu pie katras āra karsto dzērienu 
tirdzniecības iekārtas un nodrošināt 
uz nomas zemes tīrību un kārtību; 

4) nomniekam līgumisko pienākumu – 
ievērot nomas līguma noteikumus. 

Noteikt: ja nomas līgumi netiek 
noslēgti viena mēneša laikā no lēmuma 
pieņemšanas dienas, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Iznomāt J. B. zemesgabala “Šalkas” 
Pēterniekos ar kadastra apzīmējumu 
8080 011 0193 atlikušo ½ domājamo 
daļu tiesiskajā valdījumā esošo ēku – 
dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 
8080 011 0193 001 un trīs palīgēkas 
ar kadastra apzīmējumiem 8080 011 
0193 002 (pagrabs), 8080 011 0193 003 
(šķūnis) un 8080 011 0193 004 (kūts) – 
uzturēšanai un apsaimniekošanai uz 
laiku līdz 2030. gada 31. jūlijam. Noteikt 
iznomātā zemesgabala nomas maksu 
gadā 1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 
kā 28 eiro gadā. Piemērot iznomātā 
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 
8080 011 0193 ½ domājamās daļas 
nomas maksai koeficientu 1,5 uz laiku, 
līdz ēku tiesiskais valdītājs J. B. ēkas 
ierakstīs zemesgrāmatā vai kā īpašuma 
objektus dzēsīs Valsts zemes dienesta 
Kadastra reģistrā. Uzdot izpilddirektoram 
noslēgt ar J. B. lēmumā noteikto zemes 
nomas līgumu. Noteikt: ja līdz 2022. gada 
30. novembrim pašvaldībā nav iesniegta 
mantojuma apliecība, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi (NĪLM) šādām zemes vienībām:
1) kadastra apzīmējums 8080 008 

0856, Akācijas iela 74, Pārolaine: no 
NĪLM koda 0501 “Dabas pamatnes, 
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 
atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā 
norādīta lietošanas mērķa” –  
0,0969 ha, koda 0600 “Neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” – 0,1200 ha uz NĪLM kodu 0501 
“Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 
darbība nav pieskaitāma pie kāda 
cita klasifikācijā norādīta lietošanas 
mērķa” – 0,0969 ha, kodu 0601 
“Individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” – 0,1200 ha;

2) kadastra apzīmējums 8080 008 
0849, Akācijas iela 86, Pārolaine: no 
NĪLM koda 0501 “Dabas pamatnes, 
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 
atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā 
norādīta lietošanas mērķa” –  
0,0817 ha, koda 0600 “Neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” – 0,1200 ha uz NĪLM kodu 0501 
“Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 
darbība nav pieskaitāma pie kāda 
cita klasifikācijā norādīta lietošanas 

mērķa” – 0,0817 ha, kodu 0601 
“Individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” – 0,1200 ha;

3) kadastra apzīmējums 8080 008 
0863, Akācijas iela 60, Pārolaine: no 
NĪLM koda 0501 “Dabas pamatnes, 
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 
atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā 
norādīta lietošanas mērķa” –  
0,0922 ha, koda 0600 “Neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” – 0,1200 ha uz NĪLM kodu 0501 
“Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 
darbība nav pieskaitāma pie kāda 
cita klasifikācijā norādīta lietošanas 
mērķa” – 0,0922 ha, kodu 0601 
“Individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” – 0,1200 ha.

• Mainīt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 013 0115 nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no (NĪLM) 
koda 0101 “Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
uz (NĪLM) kodu: 
1) 0101 “Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” – 0,9116 ha platībā; 

2) 0601 “Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve” – 0,1500 ha platībā.

• Piešķirt d/s “Rītausma” zemes 
vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 
8080 002 2235 (saskaņā ar ielas  
izvietojuma shēmu un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
un ar tām funkcionāli saistītām ēkām 
piešķirt/mainīt adreses saskaņā ar 
sarakstu):
1) nosaukumu “Rītausmas iela” 

(adresācijas objekts);
2) nosaukumu “Zemes iela”  

(adresācijas objekts);
3) nosaukumu “Ražas iela”  

(adresācijas objekts);
4) nosaukumu “Gubu iela”  

(adresācijas objekts);
5) nosaukumu “Labības iela”  

(adresācijas objekts);
6) nosaukumu “Zārdu iela”  

(adresācijas objekts);
7) nosaukumu “Graudu iela”  

(adresācijas objekts);
8) nosaukumu “Siena iela”  

(adresācijas objekts); 
9) nosaukumu “Palu iela”  

(adresācijas objekts);
10)  nosaukumu “Salmu iela”  

(adresācijas objekts). 
Mainīt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 002 0300 un uz 
tās esošajai dārza mājai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 002 0300 001 adresi 
no Rītausma 61, Medemciems, Olaines 
pag., Olaines nov., LV-2127, uz Uzkalna 
iela 2A, Medemciems, Olaines pag., 
Olaines nov., LV-2127.

• Atļaut apvienot zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumiem 8009 004 1923 
un 8009 004 1928 viena nekustamā 
īpašuma sastāvā ar zemes vienības 
kopējo, aptuveno platību 0,0875 ha, 

kura, izpildot kadastrālo (instrumentālo) 
uzmērīšanu, var tikt precizēta. Piešķirt 
vienotu adresi apvienotajai zemes 
vienībai – Veselības iela 2A, Olaine, 
Olaines nov., LV-2114. Uz apvienotās 
zemes vienības esošās ēkas ar kadastra 
apzīmējumiem 8009 004 1923 001 un 
8009 004 1928 001 būvniecības rezultātā 
tiks apvienotas: uz apvienotās zemes 
vienības un apvienotajām ēkām ar 
kadastra apzīmējumiem 8009 004 1923 
001 un 8009 004 1928 001 saglabāt 
vienotu esošo adresi Veselības iela 2A, 
Olaine, Olaines nov., LV-2114. Likvidēt 
adresi Veselības iela 2B, Olaine, Olaines 
nov., LV-2114. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi apvienotajai 
zemes vienībai – (0903) valsts un 
pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve. 
Piekļūšana apvienotajai zemes vienībai 
nodrošināta pa Veselības ielu.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Jaunķikuti” 
(kadastra Nr. 8080 014 0051) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
014 0176. Nekustamajam īpašumam ar 
kadastra numuru 8080 014 0051 mainīt 
nosaukumu no “Ķikuti” uz “Jaunķikuti” 
un nekustamā īpašuma īpašniekam 
uzdot aktualizēt kadastra objekta 
datus Kadastra informācijas sistēmā. 
Noteikt adresāciju, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus. 
Plānotajai zemes vienībai Nr. 26 
piekļūšana nodrošināta no valsts 
vietējās nozīmes autoceļa V7 (Baloži–
Plakanciems–Iecava), zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8080 014 0175 
esošās nobrauktuves, kura 05.08.2021. 
pieņemta ekspluatācijā saskaņā ar aktu 
par būves pieņemšanu ekspluatācijā, 
kods 21032320801000 (7.8/125), un 
NĪVKIS reģistrēto ceļa servitūta teritoriju 
ar kodu 7315030100004 un ar kodu 
7315030100006. Plānotajām zemes 
vienībām no Nr. 1 līdz Nr. 25 piekļūšana 
organizējama pa plānoto zemes vienību 
Nr. 26. Zemes vienību adreses, kadastra 
apzīmējumi u. c. informācija pieejama 
www.olaine.lv (sadaļā “Pašvaldība” – 
“Domes lēmumi”). Mainoties nekustamā 
īpašuma “Jaunķikuti” (kadastra Nr. 8080 
014 0051) īpašniekiem, dibināt ceļa 
servitūta teritorijas atbilstoši Civillikuma 
1231. pantam – ar līgumu. 

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Mazirbītes” 
(kadastra Nr. 8080 009 0236) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8080 009 0228. Noteikt adresāciju, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus. Plānotajai zemes 
vienībai Nr. 28 piekļūšana nodrošināta 
no autoceļa Kalte–Lubaušu ferma  
(5,8 km; Krasta iela), zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8080 009 0039 
esošās nobrauktuves. Plānotajām zemes 
vienībām no Nr. 1 līdz Nr. 27 piekļūšana 
organizējama pa plānoto zemes vienību 
Nr. 28. Zemes vienību adreses, kadastra 
apzīmējumi u. c. informācija pieejama 
www.olaine.lv (sadaļā “Pašvaldība” – 
“Domes lēmumi”). 
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Mainoties nekustamā īpašuma 
“Mazirbītes” (kadastra Nr. 8080 009 
0236) īpašniekiem, dibināt ceļa servitūta 
teritorijas atbilstoši Civillikuma  
1231. pantam – ar līgumu. 

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Zemgaļi-2” 
(kadastra Nr. 8080 008 0244) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8080 008 0244. Noteikt adresāciju, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus. Plānotajai zemes 
vienībai Nr. 7 piekļūšana nodrošināta no 
autoceļa Kalte–Lubaušu ferma (5,8 km), 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 008 0453. Nobrauktuvi plānotajai 
zemes vienībai Nr. 7 veidot atbilstoši 
normatīvo aktu noteiktajai kārtībai, 
izstrādājot dokumentāciju. Plānotajām 
zemes vienībām no Nr. 1 līdz Nr. 6 
piekļūšana organizējama no autoceļa 
Kalte–Lubaušu ferma (5,8 km), zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu  
8080 008 0453, un pa plānoto zemes 
vienību Nr. 7. Zemes vienību adreses, 
kadastra apzīmējumi u. c. informācija 
pieejama www.olaine.lv (sadaļā 
“Pašvaldība” – “Domes lēmumi”). 
Mainoties nekustamā īpašuma 
“Zemgaļi-2” (kadastra Nr. 8080 008 
0244) īpašniekiem, dibināt ceļa servitūta 
teritorijas atbilstoši Civillikuma  
1231. pantam – ar līgumu. 

• Apstiprināt detālplānojumu 
nekustamā īpašuma “Volāni” (kadastra 
Nr. 8080 011 0182) zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 011 0182 
un nekustamā īpašuma “Gremzdes” 
(kadastra Nr. 8080 011 0151) zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8080 011 0151 Pēterniekos. Deleģēt 
Olaines novada pašvaldības 
izpilddirektoru noslēgt administratīvo 
līgumu “Administratīvais līgums par 
nekustamā īpašuma Volāni (kadastra 
Nr. 8080 011 0182) zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8080 011 0182 
un nekustamā īpašuma Gremzdes 
(kadastra Nr. 8080 011 0151) zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 
011 0151 detālplānojuma īstenošanu”. 
Uzdot nekustamā īpašuma “Volāni” 
un “Gremzdes” īpašnieka pilnvarotajai 
personai noslēgt administratīvo 
līgumu ar Olaines novada pašvaldību. 
Detālplānojuma izstrādātājam publicēt 
paziņojumu par detālplānojuma 
apstiprināšanu Latvijas Republikas 
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc 
tā spēkā stāšanās un detālplānojuma 
projekta redakcijas materiālus publicēt 
Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS) un 
pašvaldības tīmekļa vietnē  
www.olaine.lv/detālplānojumi. 
Uzdot būvvaldes speciālistam 
teritoriālplānojuma un zemes 
ierīcības jautājumos veikt kontroli par 
detālplānojuma īstenošanas kārtību 
saskaņā ar noslēgto administratīvo 
līgumu.

• Izīrēt M. K. dzīvokli Meža ielā 6-X, 
Jaunolainē, vienistabas dzīvoklis, kopējā 
platība 36,10 kv. m, uz pieciem gadiem. 
Uzdot SIA “Zeiferti” paredzēt dzīvojamo 
telpu īres līgumā šādus punktus: 
1) īrnieka līgumisko pienākumu segt 

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

2) ievērot dzīvojamo telpu īres līguma 
noteikumus un savlaicīgi veikt 
ikmēneša īres (atbilstoši Olaines 
novada domes 2013. gada  
18. decembra sēdes lēmumam  
“Par īres maksas noteikšanu Olaines 
novada pašvaldības īpašumā vai 
valdījumā esošajām dzīvojamajām 
telpām Olaines pagasta teritorijā”) un 
komunālo pakalpojumu maksājumus;

3) īpašnieka, iznomātāja un to pārstāvju 
tiesības veikt dzīvojamās telpas 
(dzīvokļa) apskati, iepriekš informējot 
īrnieku (lai netiktu nodarīts kaitējums 
telpām vai to komunikācijām); 

4) līguma darbības beigās vai tā 
izbeigšanās gadījumā saņemt 
dzīvojamās telpas (dzīvokli) un 
materiālās vērtības tādā stāvoklī, kādas 
tās nodotas, ņemot vērā to dabisko 
nolietojumu; 

5) īpašniekam ir tiesības izbeigt 
dzīvojamās telpas īres līgumu, 
rakstveidā brīdinot vienu mēnesi 
iepriekš, izliekot īrnieku no 
dzīvojamajām telpām, ja īrnieks 
ļaunprātīgi bojā dzīvojamo telpu 
(arī tās iekārtu), kas īrniekam nodota 
lietošanā saskaņā ar dzīvojamās telpas 
īres līgumu, vai arī dzīvojamās mājas 
koplietošanas telpas, komunikācijas 
un iekārtas, pārkāpj līgumā paredzēto 
uzlabojumu, tai skaitā remontdarbu, 
veikšanas noteikumus, degradē vidi. 
Šādā gadījumā īpašniekam –  
pašvaldībai – ir tiesības ierādīt 
īrniekam citu dzīvojamo telpu. 

Uzlikt par pienākumu M. K. pēc 
dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanas: 
10 dienu laikā deklarēt savu dzīvesvietu 
Meža ielā 6-X, Jaunolainē; noslēgt gāzes 
pakalpojuma līgumu ar SIA “Latvijas 
propāna gāze”. 
Uzdot Īpašuma un juridiskās nodaļas 
vadītājai izslēgt M. K. no Olaines 
novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu 
risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās 
kārtas reģistra. Uzdot Olaines Sociālā 
dienesta direktorei nodrošināt M. K. 
dzīvesvietas Meža ielā 6-X, Jaunolainē, 
apsekošanu ne retāk kā reizi trīs 
mēnešos, lai novērtētu personas dzīves 
apstākļus vai citus ar M. K. dzīvesvietu 
saistītus apstākļus.

• Ierādīt vietu J. I. sociālajā istabā 
Zemgales ielā 31–Y, Olainē, uz sešiem 
mēnešiem. Uzdot SIA “Zemgales 29” 
noslēgt sociālās istabas Zemgales 

ielā 31-Y, Olainē, īres līgumu ar J. I. 
uz sešiem mēnešiem. Uzdot Olaines 
Sociālajam dienestam apmaksāt sešus 
mēnešus 100% apmērā īres maksu un 
100% apmērā maksu par siltumu J. I. 
par sociālās istabas Zemgales ielā 31-Y, 
Olainē, lietošanu no sociālās palīdzības 
pabalstiem paredzētajiem līdzekļiem.

• Ierādīt vietu V. O. sociālajā istabā 
Zemgales ielā 31–K, Olainē, uz sešiem 
mēnešiem. Uzdot SIA “Zemgales 29” 
noslēgt sociālās istabas Zemgales 
ielā 31-K, Olainē, īres līgumu ar V. O. 
uz sešiem mēnešiem. Uzdot Olaines 
Sociālajam dienestam apmaksāt sešus 
mēnešus 100% apmērā īres maksu un 
50% apmērā maksu par siltumu V. O. 
par sociālās istabas Zemgales ielā 31-K, 
Olainē, lietošanu no sociālās palīdzības 
pabalstiem paredzētajiem līdzekļiem.

• Atbalstīt atkritumu dalītās 
savākšanas, šķirošanas, sagatavošanas 
pārstrādei un reģenerācijas 
infrastruktūras objekta (gumijas un 
nolietoto riepu mehanizēta pārstrāde) 
izveidi un atkritumu apsaimniekošanas 
atļaujas izsniegšanu AS “TYREC” 
nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 31, 
Olainē, Olaines novadā (kadastra numurs 
8009 006 0025, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8009 006 0015).

• Atbalstīt DKS “VEF Baloži” projektu 
“Apgaismojuma uzstādīšana DKS  
“VEF Baloži” teritorijas daļā (3. sektors, 
2. kārta)” par kopējo projekta summu 
28 956,12 eiro (tajā skaitā PVN 5025,44 
eiro) ar pašvaldības finansējuma daļu 
20 269,28 eiro. Uzdot Finanšu un 
grāmatvedības nodaļai 2022. gada 
pamatbudžeta izdevumu sadaļā 
paredzēt pašvaldības finansējuma daļu 
lēmumā noteiktā projekta apmaksai. 
Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
noslēgt līgumu: ar DKS “VEF Baloži” par 
projekta “Apgaismojuma uzstādīšana 
DKS “VEF Baloži” teritorijas daļā  
(3. sektors, 2. kārta)” finansēšanu;  
noslēgt trīspusēju līgumu (pašvaldība, 
DKS “VEF Baloži” un darbu izpildītājs 
“Talsu spriegums”, SIA) par lēmumā 
noteiktajā projektā un iepirkumā ONP 
2021/53 “DKS “VEF-Baloži” 3. sektora 
2. kārtas teritorijas ielu apgaismojuma 
ierīkošana Medemciemā, Olaines 
novadā” noteikto darbu izpildi. Noteikt: 
ja DKS “VEF Baloži” līdz 2022. gada 
30. jūnijam pašvaldībā nav iesniegusi 
līguma par dārzkopības kooperatīvās 
sabiedrības “VEF Baloži” projekta 
“Apgaismojuma uzstādīšana DKS 
“VEF Baloži” teritorijas daļā (3. sektors, 
2. kārta)” finansēšanu 4.1.1. un 4.1.2. 
apakšpunktā noteiktos dokumentus, šis 
lēmums zaudē savu spēku.

9. decembris (ārkārtas sēde)

• Atcelt Olaines novada domes  
2021. gada 24. novembra sēdes lēmumu 
“Par akciju sabiedrības “Olaines ūdens 
un siltums” pamatkapitāla palielināšanu” 
(15. prot., 4. p.) ar tā pieņemšanu. 
Noteikt, ka zaudē spēku kapitāla  
daļu turētāja 2021. gada 10. novembra 

akcionāru sapulces protokols Nr. 4. 
Uzdot: 
1) AS “Olaines ūdens un siltums” 

valdei nodrošināt akcionāru 
sapulces sasaukšanu par sabiedrības 
pamatkapitāla palielināšanu par 
summu 59 539 eiro, par pamatkapitāla 
palielināšanas noteikumu 
apstiprināšanu un par sabiedrības 
statūtu grozīšanu; 

2) kapitāldaļu turētājam pieņemt 
lēmumu par sabiedrības 
pamatkapitāla palielināšanu par 
summu 59 539 eiro, par sabiedrības 
pamatkapitāla palielināšanas 
noteikumu apstiprināšanu un par 
sabiedrības statūtu grozīšanu.

• Noteikt, ka AS “Olaines ūdens un 
siltums” līdz 2022. gada 20. janvārim 
Olaines pilsētā piemēro siltumenerģijas 
tarifu 41,69 EUR/MWh (bez PVN), kas 
veidos mēneša vidējo siltumenerģijas 
tarifu 67,00 EUR/MWh (bez PVN). 
Novirzīt lēmuma izpildes rezultātā 
radīto siltumenerģijas (apkures maksu) 
sagaidāmo zaudējumu segšanai 
(aptuveni) 299 537 eiro no AS “Olaines 
ūdens un siltums” bilancē uzkrātās  
(974 502 eiro) nesadalītās peļņas. 

• Uzdot AS “Olaines ūdens un siltums” 
laikā periodā no 2022. gada 1. februāra 
līdz 2022. gada 30. aprīlim norēķinos 
ar iedzīvotājiem, kas izmanto Olaines 
pilsētas centralizētās siltumapgādes 
pakalpojumus, piemērot pazeminātu 
maksu par siltumapgādes (apkuri) 
pakalpojumiem 70,00 EUR/MWh 
(bez PVN). Novirzīt Olaines pilsētas 
iedzīvotāju (siltumenerģijas pakalpojuma 
saņēmēju un maksātāju) siltumenerģijas 
(apkures) maksas sagaidāmo zaudējumu 
segšanai 639 798 eiro no AS “Olaines 
ūdens un siltums” bilancē uzkrātās  
(974 502 eiro) nesadalītās peļņas. 

• Uzdot AS “Olaines ūdens un siltums” 
par periodu no 2022. gada 20. janvāra 
līdz 2022. gada 30. aprīlim iesniegt 
apstiprināšanai siltumenerģijas piegādes 
tarifu aprēķinu, izslēdzot aprēķina 
pozīciju “Neto peļņa”.

• Apstiprināt grozījumus Olaines 
novada attīstības programmā 2014.–
2020. gadam. Publicēt grozījumus 
Olaines novada attīstības programmā 
2014.–2020. gadam pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.olaine.lv. Publicēt 
paziņojumu “Par grozījumiem Olaines 
novada attīstības programmā 2014.–
2020. gadam” pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.olaine.lv un pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Olaines domes 
vēstis”. 

• Atbalstīt projekta “Olaines novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
Zemgales ielā 33 energoefektivitātes 
paaugstināšana” pieteikuma iesniegšanu 
darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā 
atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības 
integrētajām attīstības programmām 

Pašvaldības domes sēdēs pieņemtie lēmumi (novembris, decembris)

  Turpinājums no 8. lpp. 

Turpinājums 10. lpp.   
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sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu pašvaldību 
ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta 
mērķa “Atveseļošanas pasākumi 
vides un reģionālās attīstības jomā” 
13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldību 
infrastruktūrā ekonomiskās situācijas 
uzlabošanai” piektās atlases kārtas 
“Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās 
situācijas uzlabošanai” atklātā projektu 

iesniegumu atlasē. Nodrošināt finanšu 
līdzekļus projekta “Olaines novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
Zemgales ielā 33 energoefektivitātes 
paaugstināšana” īstenošanai, iekļaujot 
projekta īstenošanai nepieciešamos 
līdzekļus Olaines novada pašvaldības 
2022. gada budžetā, plānojot ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē. Projekta atbalsta 
gadījumā uzdot pašvaldības Attīstības 
nodaļas vadītājai veikt projekta vadītāja 
pienākumus un nodrošināt projektā 
sasniegto rezultātu ilglaicīgu uzturēšanu, 
kas nav īsāks par projekta uzraudzības 
periodu.  

Saistošie noteikumi

  Turpinājums no 9. lpp. 

2021. gada 24. novembrī.
Apstiprināti ar Olaines novada domes 
2021. gada 24. novembra sēdes lēmumu
(15. prot., 9.2. p.). 
Spēkā no 2021. gada 15. decembra.

Grozījumi Olaines novada domes 
2018. gada 17. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. SN1/2018 “Olaines 
novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības nodrošināšanas funkcijas 
īstenošanas kārtība”
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības 
likuma 26. panta pirmo daļu, Izglītības 

likuma 17. panta 2.4 daļu, likuma  
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.

Izdarīt Olaines novada domes 2018. gada 
17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 
SN1/2018 “Olaines novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 
funkcijas īstenošanas kārtība” šādus 
grozījumus:
1. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
“13. Pašvaldības atbildīgais darbinieks 
sagatavo sarakstus par vietas piešķiršanu 

2021. gada 27. oktobrī.
Apstiprināti ar Olaines novada domes 
2021. gada 27. oktobra sēdes lēmumu  
(13. prot., 31.1 p.). 
Spēkā no 2021. gada 27. novembra.

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

Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.

Izdarīt Olaines novada domes 2019. gada 
27. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. SN13/2019 “Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Olaines novadā” šādus 
grozījumus:
1.  Papildināt 5. punktu ar trešo teikumu 
šādā redakcijā:
“Tiesības uz šo noteikumu 3.11., 3.13.,  
25.1 un 30. punktā noteikto pabalstu ir ne 
agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma 
iesniegšanas dienas.”

2.  Papildināt VI nodaļu ar 25.1 un  
25.2 punktu šādā redakcijā:
“25.1 Pabalstu bērna ar invaliditāti vai 
pilngadīgas personas ar I vai II grupas 
invaliditāti līdz 24 gadu vecumam, ja 
tā iegūst izglītību, ēdināšanas izmaksu 
segšanai vispārējās izglītības iestādē 
piešķir par faktiski apmeklēto dienu 
skaitu, ja attiecīgajā vispārējās izglītības 
iestādē netiek nodrošināta bezmaksas 
ēdināšana: 

25.11. Olaines novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošajās 
vispārējās izglītības iestādēs atbilstoši 
Olaines novada domes apstiprinātajām 
ēdināšanas izmaksām;
25.12. citā pašvaldībā esošajās 

2021. gada 24. novembrī.
Apstiprināti ar Olaines novada domes 
2021. gada 24. novembra sēdes lēmumu 
(15. prot., 9.1. p.).

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

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 3. panta otro, 
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.

1. Izdarīt Olaines novada domes 
2021. gada 24. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. SN2/2021 “Par sociālo 
palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām 
mājsaimniecībām Olaines novadā” 
(Olaines novada domes 2021. gada  
24. februāra sēdes lēmums  
(3. prot., 16.1. p.) šādus grozījumus:
1.1. papildināt izdošanas tiesisko 
pamatojumu ar Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 36. panta 
piekto daļu.

1.2. aizstāt 4. punktā skaitli “400” ar skaitli 
“436” un skaitli “280” ar skaitli “305”;

1.3. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

“11. Mājokļa pabalstu izmaksā katru 
mēnesi, izņemot mājokļa pabalstu cietā 
kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt 
vienā vai vairākās reizēs kalendāra 
gada laikā atbilstoši cietā kurināmā 
iegādes izdevumus apliecinošiem 
dokumentiem.”;

1.4. svītrot 12. punktu;

1.5. papildināt ar 121. un 122. punktu šādā 
redakcijā:
“121. Mājokļa pabalsta aprēķinā tiek 
piemērots:

12.11. koeficients 2.0 – atsevišķi 
dzīvojošai pensijas vecumu 
sasniegušai personai vai personai ar 
invaliditāti;
12.12. koeficients 1.5 – mājsaimniecībai 
bez bērniem, kurā ir tikai pensijas 
vecumu sasniegušas personas vai 
personas ar invaliditāti;
12.13. koeficients 2.0 – mājsaimniecībai 
ar bērnu/-iem.

122. Ja mājoklī dzīvo un dzīvesvietu 
deklarējusi viena vai vairākas personas, 
kurām noteikta I vai II grupas invaliditāte, 
vai viena vai vairākas personas, kuras 
sasniegušas valsts vecuma pensijas 
piešķiršanai nepieciešamo vecumu, 
apmaksājot izdevumus par dzīvojamo 
telpu īri, dzīvojamās mājas pārvaldīšanu 
un apkuri, piemērot visu mājokļa 
platību.”

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

Turpinājums 11. lpp.   

Saņem “Olaines 
domes vēstis” pa pastu
Ja vēlaties saņemt "Olaines domes vēstis" savā pastkastītē, 

tad piesakieties pakalpojuma saņemšanai. 
Pieteikuma forma pieejama www.olaine.lv.

Izdevuma numuri elektroniskā formātā atrodami www.olaine.lv. 

Saistošie noteikumi Nr. SN10/2021

Saistošie noteikumi Nr. SN12/2021

Saistošie noteikumi Nr. SN13/2021

vispārējās izglītības iestādēs apmērā, 
kas nepārsniedz Olaines novada 
domes apstiprinātās ēdināšanas 
izmaksas Olaines novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošajās 
vispārējās izglītības iestādēs; 
25.13. ja vispārējā izglītības iestāde 
atrodas Olaines novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, pabalstu 
pārskaita pakalpojuma sniedzējam 
saskaņā ar savstarpēji noslēgtiem 
sadarbības līgumiem par bērnu 
ēdināšanu mēneša laikā no 
pakalpojuma sniedzēja rēķina 
saņemšanas; 
25.14. ja vispārējā izglītības 
iestāde atrodas citas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, pabalstu, 
pamatojoties uz ēdināšanas 
izdevumus apliecinošiem 
dokumentiem, pārskaita uz 
personai, kura pieprasījusi pabalstu, 
kredītiestādes kontu mēneša laikā no 
izdevumus apliecinoša dokumenta 
saņemšanas.

25.2 Pabalstu 75 eiro apģērba iegādei 
vienu reizi kalendārajā gadā piešķir par 
bērnu ar invaliditāti, ja bērns mācās 
izglītības iestādē, sākot no 1. klases, kā 
arī pilngadīgai personai ar I vai II grupas 
invaliditāti līdz 24 gadu vecumam, ja 
tā iegūst izglītību. Pabalstu pārskaita 
personai, kura pieprasījusi pabalstu, uz 
kredītiestādes kontu katru gadu līdz 
kārtējā gada aprīļa mēnesim vai mēneša 
laikā pēc pirmreizējā iesnieguma 
saņemšanas un lēmuma pieņemšanas.”

3. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā: 
“27. Pabalstus piešķir uz laiku, kamēr 
ģimene atbilst šo noteikumu 26. punkta 
nosacījumiem.”

4. Svītrot 28. punktu.
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pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs un iesniedz izskatīšanai un 
lēmuma pieņemšanai Olaines novada 
domes izveidotai Pašvaldības komisijai 
pirmsskolas izglītības vietu un atbalsta 
piešķiršanai (turpmāk – Komisija).”

2. Aizstāt 15., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 25., 
29. 43. punktā vārdu “Amatpersona” ar 
vārdu “Komisija”.

3. Izteikt 15.1.1. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“15.1.1. ja bērna vecākam ir Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktas 
sociālās garantijas;

4. Izteikt 15.1.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“15.1.2. pašvaldības izglītības iestādes 
pedagoga bērnam;”

5. Izteikt 15.1.4. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“15.1.4. bērnam, kura reģistrēšana 
Reģistrā ir veikta novēloti objektīvu 
apstākļu dēļ (ar bāriņtiesas lēmumu uz 
laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri 
ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē, 
aizbildnībā pieņemti bērni, adoptēti vai 
nodoti audžuģimenē);”

6. Izteikt 15.1.5. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“15.1.5. bērnam, kura vecākam aprūpē 
ir trīs vai vairāk bērnu, atbilstoši Olaines 
novada pašvaldības aģentūras “Olaines 
sociālais dienests” reģistrācijai;”

7. Izteikt 15.1.6. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“15.1.6. bērnam, kura brālis(-ļi) 
vai māsa(-as) apmeklē konkrēto 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādi, ja bērna un vismaz viena vecāka 
dzīvesvieta deklarēta Olaines novada 
administratīvajā teritorijā;”

8. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā: 
“26. Ja bērns, kurš nav obligātajā 
apmācības vecumā, mācību gada laikā 
neapmeklē pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādi ilgāk nekā vienu mēnesi 
pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla, 
tad bērnu var atskaitīt no pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes ar 
pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 
rīkojumu, iepriekš rakstveidā brīdinot 
vecākus par bērna atskaitīšanu un 
uzaicinot 14 dienu laikā pēc brīdinājuma 
saņemšanas sniegt rakstveida atbildi 
vai paskaidrojumu, kā arī informāciju 
par nepieciešamību turpmāk bērnam 
nodrošināt pirmsskolas izglītības 
programmas apguvi. Izglītības iestādes 
vadītājs sniedz informāciju Olaines 
novada pašvaldības aģentūrai “Olaines 
sociālais dienests”, lai noskaidrotu bērna 
prombūtnes iemeslus gadījumā, ja 
vecāki nesazinās un nesniedz iestādei 
informāciju.”

9. Izteikt 31.5. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“31.5. ja bērns uzņemts pirmsskolas 
izglītības iestādē saistošo noteikumu 
15.1.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā 
un ja starp vecāku un izglītības iestādi 
tiek izbeigtas darba attiecības un bērna 
dzīvesvieta nav deklarēta Olaines 
novadā;”

10. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:
“33. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu 
pirmsskolas izglītības pakalpojuma 
nodrošināšanai privātajā izglītības 
iestādē vai pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojumu sniedzēja vai tā atteikumu 
pieņem Komisija. Lēmumā norāda 
atbalsta piešķiršanas termiņu. Par 
pieņemto lēmumu informē privāto 
izglītības iestādi vai bērna uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju, vecāku un 
pašvaldības grāmatvedību.”

11. Izteikt 36.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“36.2. bērns ir sasniedzis pusotra gada 
vecumu, bet ne ātrāk par datumu, kad ir 
saņemts vecāka iesniegums Pašvaldībā;”

12. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:
“40. Saistošo noteikumu 15., 17., 18., 
20., 25., 33., 38., 39. punktā noteiktajos 
gadījumos lēmumus pieņem Komisija.”

13. Svītrot 42. punktu.

14. Izteikt 43. punktu šādā redakcijā:
“43. Komisijas un pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja lēmumus 
un faktisko rīcību var apstrīdēt Olaines 
novada domē Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā.”

15. Izteikt 4. pielikumā Pamatojums 
(Saistošo noteikumu punkts) šādā 
redakcijā: “Pamatojums (Saistošo 
noteikumu punkts):

15.1.1. ja bērna vecākam ir Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos 
noteiktas sociālās garantijas; 

 Jā  Nē 
15.1.2. pašvaldības izglītības iestādes 
pedagoga bērnam; 

 Jā  Nē 
15.1.3 bērnam, kura vecāks ir 
persona ar I vai II grupas invaliditāti, 
ja bērna un vismaz viena vecāka 
dzīvesvieta deklarēta Olaines novada 
administratīvajā teritorijā; 

 Jā  Nē 
15.1.4. bērnam, kura reģistrēšana 
Reģistrā ir veikta novēloti objektīvu 
apstākļu dēļ (ar bāriņtiesas lēmumu 
uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, 
kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes 
iestādē, aizbildnībā pieņemti bērni, 
adoptēti vai nodoti audžuģimenē); 

 Jā  Nē 
15.1.5. bērnam, kura vecākam 
aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, 
atbilstoši Olaines novada pašvaldības 
aģentūras “Olaines sociālais dienests” 
reģistrācijai; 

 Jā  Nē” 

(pielikumā 4. pielikums Olaines 
novada domes 2018. gada 17. janvāra 
saistošajiem noteikumiem  
Nr. SN1/2018). 

Pašvaldības informācija

Olaines novada pašvaldības rīkotas

izsoles
Olaines novada pašvaldība elektroniskā izsolē 
atsavina sev piederošu nekustamo īpašumu:

1.  zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Liepkalnes-1” Nr. 108, 
Jāņupe, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 
8080 020 0489, 0,0600 ha platībā (kadastra numurs 8080 020 0489). 
Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. 
Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 2000,00 eiro. Atsavināšanas 
solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 
200,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas;

2.  zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Lībieši” Nr. 1187, Jāņupe, 
Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 021 1367, 
0,0601 ha platībā (kadastra numurs 8080 021 1367). Atsavināšana 
elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas 
nosacītā cena (sākumcena) – 2000,00 eiro. Atsavināšanas solis –  
100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) –  
200,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas;

3.  zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Vizbuļi-2” Nr. 3875, Jāņupe, 
Olaines pagasts, Olaines novads,  kadastra apzīmējums 8080 021 0780, 
0,0601 ha platībā (kadastra numurs 8080 021 0780). Atsavināšana 
elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas 
nosacītā cena (sākumcena) – 1600,00 eiro. Atsavināšanas solis –  
100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) –  
160,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas;

4.  dzīvokli Gaismas ielā 4-5, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads, 
kadastra numurs 80809 001 193. Atsavināšana elektroniskā izsolē 
par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas nosacītā cena 
(sākumcena) – 13 800,00 eiro. Atsavināšanas solis – 200,00 eiro. 
Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 1380,00 eiro.  
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoles notiks elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 
10. janvāra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 9. februārim plkst. 13.00. 
Dalībnieku pieteikšanās notiks no 2022. gada 11. janvāra  plkst. 13.00 līdz 
2022. gada 30. janvārim plkst. 23.59 Tiesu administrācijas elektronisko 
izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv uzturētajā izsoļu dalībnieku reģistrā pēc 
oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

Ar visiem izsoļu noteikumiem ir iespējams iepazīties Olaines novada 
pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv, kā arī elektronisko izsoļu vietnē 
izsoles.ta.gov.lv.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta! 
Pierakstīties var pa tālruni 27866655 darbdienās plkst. 9.00–17.00.

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības 
dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir bez maksas 
(uzaicinājuma vēstule ir derīga divus gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar 
ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecību ar 
Nacionālo veselības dienestu, – par maksu. 

  Turpinājums no 10. lpp. 

Plānots, ka “Veselības centra 4” 
mobilais mamogrāfs atradīsies 
Olainē pie Veselības centra 
6. janvārī.



12  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

Informāciju sagatavoja Olaines 
novada Dzimtsarakstu nodaļa 
2021. gada 15. decembrī.

Pasākumi Olaines novadā janvārī

2021. gada novembrī mūžībā 
aizgājuši (Olaines novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 
miršanas fakts)

Abaņičeva Tatjana – 29.04.1957.
Ahtirčenko Lidija – 23.11.1946.
Budkiene Marite – 24.07.1935.
Čižova Nataļja – 02.11.1957.                                 
Čekučenko Nadežda – 01.01.1935.
Dmitrijeva Marija – 06.09.1936.
Dobele Vera – 20.11.1938.
Dobronravovs Vladimirs – 
03.07.1956.
Gorsvāns Jānis – 11.07.1951.
Gotuns Nikolajs – 10.10.1937.
Gritāns Raimonds – 20.09.1949.
Grundoniene Jadviga – 26.09.1937.
Indzers Andrejs – 30.11.1936.
Kavecka Anna – 27.11.1940.
Kondratjeva Nataļja – 14.10.1950.
Kustovs Jevgeņijs – 27.08.1937.
Kuzņecovs Nikolajs – 15.07.1941.
Nagornaya Elena – 07.10.1958.
Ozerska Olga – 11.09.1927.
Sokola Jekaterina – 04.08.1935.
Troņenkova Irina – 05.08.1941.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Aktualitātes, notikumi

Olaines novada pašvaldības informatīvais izdevums "Olaines domes vēstis". Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 5000. Bezmaksas. 
Iespiests: "Poligrāfijas grupa Mūkusala". Foto: iedzīvotāju privātie fotoarhīvi, Olaines Vēstures un mākslas muzeja fotoarhīvs, biedrības 
"Citāds Es" fotoarhīvs, biedrības "Medemciema attīstībai" fotoarhīvs un Olaines novada pašvaldības fotoarhīvs. 
Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 27838129.

Sirsnīgi sveicam decembrī 
dzimušos novada jubilārus! 

Vēlam gaišumu sirdī, stipru 
veselību un saulainu 
noskaņojumu!

2021. gada novembrī laulību 
noslēdzis 1 pāris, bet zelta kāzu 
jubileju atzīmēja 2 pāri.

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

Sirsnīgi sveicam jaunās 
ģimenes!

2021. gada novembrī 
piedzimuši 10 puisīši un  
9 meitenītes.

Sveicam mazos novadniekus  
un viņu vecākus!
Lai daudz mīļuma, prieka  
un veselība jūsmājās!

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Datums Pasākuma nosaukums Norises vieta Piezīmes

Līdz 15.01.2022. Padomju laiku eglīšu rotājumu 
kolekcijas izstāde 

Olaines Vēstures un mākslas muzejs
(Jelgavas iela 9)

Muzeja skatlogi

Līdz 15.01.2022.
Padomju laiku apsveikumu kartīšu 
kolekcijas izstāde

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
(Jelgavas iela 9)

Pastāvīgi
Valērijam Maliginam veltītās 
ekspozīcijas “Iedvesmas istaba” 
atvēršana

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
(Jelgavas iela 9)

Pastāvīgi
Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 
maršrutā noslēgušies būvdarbi,  
un tas atvērts apskatei 

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 
maršruts (Jelgavas iela 5)

15.01.2022.
Radošā sestdiena  
“Gleznošana ar pirkstiem”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
(Jelgavas iela 9)

Iepriekšēja 
pieteikšanās līdz 13.01. 
pa tālruni 29644134

15.01.–15.02.2022. Jeļenas Kažokas izstāde
Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
(Jelgavas iela 9)

Muzeja skatlogi

18.01.–18.02.2022. Zigrīdas Ilenānes gleznu izstāde
Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
(Jelgavas iela 9)

Muzeja izstāžu siena

Olaines Kultūras centrs

Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta Piezīmes

13.01.2022. 19.00
Komēdija “Tizlenes”  
(12+)

Olaines 
Kultūras nams

Ieeja bez maksas. Vietu skaits ierobežots. * Ieejas kartes 
var saņemt no 06.01.2022. Olaines Kultūras centra 
administrācijā darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00

19.01.2022. 18.30
Animācijas filma  
“Dullā vista Turu”

Jaunolaines 
Kultūras nams 

Ieeja bez maksas. Vietu skaits ierobežots.*, ** 
Ieejas kartes var saņemt no 12.01.2022. Jaunolaines Kultūras 
namā darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00

27.01.2022. 19.00
Romantiska komēdija  
“Saki JĀ” (12+)

Olaines 
Kultūras nams 

Ieeja bez maksas. Vietu skaits ierobežots.* 
Ieejas kartes var saņemt no 20.01.2022. Olaines Kultūras 
centra administrācijā darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00

*Ieeja pasākumā ar personalizētām ieejas kartēm, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, kas 
apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai tā pārslimošanu.
** Bērniem līdz 12 gadu vecumam sertifikāts nav jāuzrāda, bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas 
sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

14.01.2022.–
28.01.2022.

Aktivitāte “Apskausimies virtuāli!”. 
 Iesūti savu rakstaino cimdu apskāviena foto. Vari apskaut koku, sev mīļo un tuvo vai ko citu, jo apskāviens šajā laikā 
ikvienam ir nepieciešams. Sūti savu foto uz e-pasta adresi kultura@olaine.lv līdz 17.01.2022. ar norādi “Apskausimies!”  
un saņem pārsteiguma balvu no Olaines Kultūras centra

14.01.2022.–
14.02.2022.

Aktivitāte “Olaines vārds tavās mājās”.  
Gaidot Olaines pilsētas 55. gadadienu, iedzīvotājus aicinām piedalīties aktivitātē “Olaines vārds tavās mājās”.  
Iesūti foto ar suvenīriem, priekšmetiem, piemiņas lietām, uz kurām attēlota Olaines simbolika vai vārds “Olaine”, lai 
izveidotu kopīgu vizuālo sveicienu Olainei! Sūti savu foto uz e-pasta adresi kultura@olaine.lv līdz 14.02.2022. ar norādi 
“Olaine manās mājās!” un saņem pārsteiguma balvu no Olaines Kultūras centra

Ziemassvētku noskaņas Medemciemā
Decembrī biedrība “Medemciema attīstībai” organizēja fotokonkursu par 
visskaistāk rotātajiem pagalmiem un namu fasādēm svētku laikā Medemciemā.
Sveicam balsojumā vislielāko atbalstu guvušo fotoattēlu autorus un priecājamies 
par iedzīvotāju atsaucību! Balvas ar Olaines novada pašvaldības un Olaines 
novada uzņēmēju atbalstu. Laimīgu jauno gadu visiem novada iedzīvotājiem!
Biedrība “Medemciema attīstībai”

Olaines Sporta centrs

Datums Pasākuma nosaukums Norises vieta Piezīmes

18.11.2021.–
16.01.2022.

“Ziematlons”, daudzcīņa Olaines novads
Pasākuma plāns,  
vieta un laiki var mainīties

04.01.2022.
Olaines Sporta centra kausa izcīņa  
hokejā 2022 jauniešiem

Olaines slidotava 
Pasākuma plāns,  
vieta un laiki var mainīties

21.–31.01.2022. Fotoorientēšanās spēle “Fotomedības”, 1. posms Jaunolaine
Pasākuma plāns,  
vieta un laiki var mainīties
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