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● 2. lpp.

Turpina būvēt jaunus 
gājēju un velosipēdu 

ceļus un
apgaismojumu 

● 4. lpp.

Balso par ģimenei 
draudzīgāko 
pašvaldību!

● 9. lpp.

Jauni apkures un 
sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas tarifi 

Smaidi, smiekli un svētku 
sajūta! Ir sveikti šī gada 

Jauniešu gada balvas nominanti 
un uzvarētāji septiņās 
nominācijās.

Jau devīto gadu Olaines novada 
pašvaldība apzina aktīvākos 
un talantīgākos novada 
jauniešus un izvērtē viņu 
personīgos sasniegumus un 
ieguldījumu novada attīstībā, 
lai svinīgā pasākumā teiktu 
paldies. Šogad tika pieteikti 
20 pretendenti: Elīna Bērziņa, 
Agrita Kerija Medejse, Mareks 

Lēperis, Nikoles Mekšas 
un Anastasijas Terentjevas 
projekts “Ja es būtu grāmata”, 
Milanas Bogdanovičas projekts 
“Detektīvnakts bibliotēkā: lieta 

Nr. 45”, Anastasija Logvina, 
Darja Soldatkina, Māris Viļkins, 
Ketija Černika, Krista Viola 
Vanaga, Inga Vika, Māris 
Ribickis, Līva Zommere, Anna 
Veronika Priede, Bibliotēkas 

8. decembrī norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas 
organizētā konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2022” svinīgā 

apbalvošanas ceremonija, kurā tika sumināti desmit laureāti astoņās 
kategorijās. Par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā 
tika izteikta atzinība pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām 
personām, jauniešu centriem, kā arī jaunatnes organizācijām un 
biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni.

Lepojamies, Olaines novada pašvaldība atzīta par uzvarētāju 
pašvaldību nominācijā “Līdzdalības stiprinātājs”! Šajā kategorijā 
izvirzītas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas ar plašu pieredzi 
darbā ar jaunatni. Pateicība un prieks par mūsu Izglītības un 
kultūras nodaļas ieguldīto darbu un tā rezultātiem! 

Dedziet gaišu uguntiņu
Ziemassvētku vakarā.
Lai dieniņas baltas nāca
Visa gada garumā!

Olaines novadā noskaidroti 
konkursa “Jauniešu gada balva” 

laureāti

Olaines novada pašvaldība atzīta 
par uzvarētāju konkursa 

“Labākais darbā ar jaunatni 2022” 
pašvaldību nominācijā 

“Līdzdalības stiprinātājs”

Priecīgus Ziemassvētkus 
un laimīgu 2023. gadu!

klubiņš, Olaines novada 
Jauniešu dome, Arīna Vlasova, 
Kārlis Ozoliņš, Dmitrijs Kļimovs 
un Darja Gubina.

Olaines novada pašvaldība
izsaka pateicību visiem
nominantiem un apsveic
uzvarētājus:

“Gada brīvprātīgais” – 
Agrita Kerija Medejse;
“Gada jauniešu projekts” – 
Nikoles Mekšas un Anastasijas 
Terentjevas projekts “Ja es būtu 
grāmata”;
“Gada jaunais sportists” – 
Kārlis Ozoliņš un Darja Gubina;
“Gada jaunais mākslinieks” –
Anastasija Logvina;
“Gada jauniešu balsts” – 
Māris Viļkins;
“Gada jauniešu 
organizācija” –
Bibliotēkas klubiņš;
“Gada jaunietis” – 
Līva Zommere;
veicināšanas balva nominācijā
“Gada jaunietis” – 
Annai Veronikai Priedei!

Katras nominācijas uzvarētājs 
tika apbalvots ar atzinības 
rakstu un īpaši konkursam 
veidotu balvu. Nominācijas 
“Gada jauniešu organizācija” 
uzvarētājiem tika pasniegta 
100 eiro dāvanu karte, pārējo 
nomināciju uzvarētāji saņēma 
50 eiro dāvanu karti, savukārt 
veicināšanas balvas ieguvēja –  
atzinības rakstu un 25 eiro 
dāvanu karti. 

Agnese Kalniņa,
jaunatnes lietu speciāliste

Sveicam!

Priecīgi!



2  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

Jaunumi novadā

Šobrīd tuvojas noslēgumam 
būvprojekta izstrāde pārtikas un 

nepārtikas preču lielveikalam Zemgales 
ielā 1, Olainē. Lielveikalu būvē pēc  
AS “Diāna” pasūtījuma.

AS “Diāna” ir stabils Latvijas 
tirdzniecības uzņēmums, kam pieder 
veikalu tīkls “Mājai un dārzam” ar 16 
veikaliem 14 Latvijas pilsētās. Veikalu 
tīkls specializējas būvmateriālu, 
dārza un mājsaimniecības preču 
mazumtirdzniecībā. Paplašinoties veikalu 
tīklam “Mājai un dārzam”, paredzēts 
atvērt jaunus veikalus ne tikai Olainē, bet 

arī citās Latvijas pilsētās. Olainē plānotais 
veikals būs līdz šim lielākais veikalu tīklā. 
Kopā ar veikalu “Mājai un dārzam” 
lielveikalā atradīsies veikals-noliktava 
“Eldo” un rūpniecības preču veikals. 
Plānotā tirdzniecības centra kopējā 
platība sasniegs 7855 m2, kurā 4074 m2 
atvēlēti veikalam “Mājai un dārzam”. 
Lielveikala būvniecību plānots uzsākt 
2023. gadā un pabeigt 2024. gadā.

Lielveikals Olaines pilsētā paplašinās 
gan sortimentu, gan iepirkšanās izvēles 
iespējas, kā arī radīs aptuveni 25 papildu 
darbavietas veikalā “Mājai un dārzam”. 

Rūpējoties par mazāk aizsargātu 
satiksmes dalībnieku un autovadītāju 

drošību un komfortu, pašvaldība 
katru gadu plānveidīgi attīsta 
mikromobilitātes infrastruktūru novada 
teritorijā. 
Novembra beigās tika ieslēgts 
jaunizbūvētais apgaismojums gar valsts 
vietējo autoceļu V12 (Jāņupe–Mežsētas–
Zīles) Jāņupē. 

Šobrīd, pateicoties izbūvētajam 
apgaismojumam Rīgas ielā, Olainē, 
gaišāks palika ceļa posms no Jelgavas 
ielas līdz Rūpnīcu ielai. Turpat Rīgas 
ielā ir uzsākta gājēju un velosipēdu 
ceļa būvniecība. Šis ceļš tiks izbūvēts 
no Rūpnīcu ielas līdz Zemgales ielai, 
līdz ar to pēc ceļa izbūves ikviens gājējs 
vai riteņbraucējs varēs droši nokļūt no 
Olaines pilsētas dzīvojamās zonas uz 
pilsētas industriālo zonu, kā arī doties 
Grēņu ciema virzienā. Tuvākajā nākotnē 
šim jaunajam ceļam tiks izbūvēts 
apgaismojums arī posmā no Jelgavas 
ielas līdz Zemgales ielai.
Noslēgts līgums par gājēju pārejas 

pār dzelzceļa līniju Rīga–Jelgava (pretī 
topošajai pareizticīgo baznīcai – vietā, 
kuru jau iepriekš cilvēki izvēlējušies par 
dzelzceļa šķērsošanas vietu) un ietves 
Stacijas ielā, Olainē, izbūvi. 
Zemgales ielā, Olainē, ir izveidota 
jauna un droša gājēju pāreja un ietve 
nokļūšanai uz “Narvesen”, “Hesburger” 
un “Neste”, bet no Olaines pilsētas uz 
Grēnēm ir izbūvēts gājēju un velosipēdu 
ceļš. 

Tāpat uzlabojumi tiek veikti Stūnīšos: 
notiek apgaismojuma izbūves darbi gar 
valsts autoceļu V-13 posmā starp Dzērvju 
ielu un Bērzpils ielu; pašvaldība ir 
noslēgusi būvniecības darbu līgumu par 
gājēju un velosipēdu ceļa būvniecību no 
Bērzpils līdz Miglas ielai un pieturvietas 
“Bērzpils” Rīgas virzienam Stūnīšu ciemā, 
autoceļa V13 nodalījuma joslā, Olaines 
novadā, paredzams, ka 2023. gada 
augusta beigās iedzīvotāji jau varēs to 
izmantot. 
Šogad ir arī izstrādāts būvprojekts gājēju 
un velosipēdu ceļam gar valsts autoceļu 
V-28 Pēterniekos. 

Olainē atvērs jaunu lielveikalu

Turpina būvēt jaunus gājēju un 
velosipēdu ceļus un apgaismojumu
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Mainīsies braukšanas maksas 
atvieglojumu izmantošanas kārtība 

reģionālajā sabiedriskajā transportā

Biedrība “Pierīgas partnerība” 
izsludina LEADER projektu 15. kārtu

2023. gadā mainīsies braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanas kārtība 
reģionālajā sabiedriskajā transportā – būs jāreģistrē tikai derīga eID karte.

Nākamgad tiks modernizēta un vienkāršota valsts noteikto braukšanas 
maksas atvieglojumu izmantošanas kārtība reģionālajā sabiedriskajā 

transportā. Pēc sistēmas modernizācijas valsts noteiktos braukšanas maksas 
atvieglojumus reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes autobusu un 

vilcienu maršrutos pasažieri varēs izmantot, reģistrējot tikai derīgu eID karti. 
Citas apliecības (piemēram, invalīdu, daudzbērnu ģimeņu, represēto personu 
u. c.) reģionālās nozīmes sabiedriskajā transportā vairs nebūs nepieciešamas. 

Plānots, ka jaunā sistēma sāks darboties 2023. gada pirmajā pusgadā.

Biedrība “Pierīgas partnerība” no  
2023. gada 16. janvāra līdz  

16. februārim izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas  
15. kārtu lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 
sabiedrības virzītās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai.

Kopējais finansējums – 
189 221,16 eiro:
• 1.1. rīcībā “Atbalsts tūrisma un aktīvās 

atpūtas veicināšanai” – 38 691,24 eiro;
• 1.2. rīcībā “Atbalsts lauksaimniecības 

produktu pārstrādei, mājražošanai 
un amatniecībai, t. sk. pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai, realizēšanai 
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu 

radīšanai” – 38 691,24 eiro;
• 1.3. rīcībā “Atbalsts uzņēmumu 

radīšanai un attīstībai” – 38 691,24 eiro;
• 2.1. rīcībā “Atbalsts sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai” –  
30 292,88 eiro;

• 3.2. rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, 
t. sk. dabas un kultūras objektu, 
sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai” –  
42 854,56 eiro.

Neatliec projekta gatavošanu uz 
pēdējo brīdi! Palīdzēsim visā projekta 
iesniegšanas un īstenošanas laikā! 
Biedrība “Pierīgas partnerība” aicina 
pieteikties konsultācijām –  
info@pierigaspartneriba.lv, 
28644888 (Maija).

Zane Dresmane,
biedrība “Pierīgas partnerība”

Zemgales iela 1
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Aktualitātes, notikumi

1. decembrī ANO Attīstības 
programmas projekta “Atbalsts 

publisko pakalpojumu sniegšanas 
kvalitātes uzlabošanai Uzbekistānas 
reģionos” ietvaros Olaines novada 
pašvaldībā viesojās Uzbekistānas 
Republikas delegācija. Olaines novada 
pašvaldībā delegāciju uzņēma Olaines 
novada domes priekšsēdētāja otrais 
vietnieks Aleksandrs Čmiļs, pašvaldības 
izpilddirektors Ģirts Batrags, pašvaldības 
kancelejas vadītāja un Olaines novada 
Valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra darbiniece Biruta 
Vigupe, Olaines Sociālā dienesta Sociālās 
palīdzības un sociālā darba nodaļas 
vadītāja Ineta Buiķe. Delegāciju pavadīja 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas pārstāvis.

Vizītes mērķis bija gūt ieskatu 
valsts pārvaldes un Olaines novada 
pašvaldības pakalpojumu sniegšanā 
klātienē un attālinātos kanālos, Olaines 
novada Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra darbā. 
Olaines novada pašvaldība dalījās 
pieredzē, gan pārrunājot ar delegācijas 
dalībniekiem viņu interesējošos 

jautājumus, gan parādot, kur un kā 
notiek darbs, tiek sniegti pakalpojumi.
Papildus tam Olaines novada Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā delegācijas 
pārstāvjiem tika prezentēts 2022. gadā 
ieviests pakalpojums – “Attālinātais 
ierēdnis”. Valsts ieņēmumu dienesta 
konsultāciju par kapitāla pieaugumu 
situācijās, kad tiek atsavināts personīgais 
nekustamais īpašums, tāpat kā Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras 
četrus pakalpojumus (vecuma pensiju, 

slimības pabalstu, invaliditātes pensiju 
un vecāku pabalstu) var saņemt attālināti 
tikpat ērti, cik klātienē. Vairs nav jādodas 
klātienē uz iestāžu klientu centru, saruna 
ar iestādes (attiecīgās jomas) speciālistu 
notiek videoformātā. Šī ir iespēja iegūt 
padziļinātu konsultāciju vai specifiskas 
situācijas risinājumu tiešā mijiedarbībā 
ar attiecīgās jomas speciālistu, turklāt 
ar speciālu dokumentu kameru var 
speciālistam rādīt arī līdzi paņemtos 
dokumentus. Pakalpojumu “Attālinātais 
ierēdnis” var saņemt tikai ar iepriekšēju 

pierakstu Olaines novada Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā.
Uzbekistānas Republikas delegācija 
ANO Attīstības programmas projekta 
“Improved public service delivery 
and enhanced governance in rural 
Uzbekistan” ietvaros Latvijā apmeklēja 
dažādas valsts un pašvaldības iestādes 
(Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju, Valsts reģionālās 
attīstības aģentūru, Latvijas Republikas 
Valsts kontroli, Valsts ieņēmumu 
dienestu, Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūru, Olaines novada pašvaldību 
un Smiltenes novada pašvaldību) laika 
posmā no 2022. gada 29. novembra līdz 
3. decembrim.  
Uzbekistānas Republikas delegāciju 
Latvijā uzņēma un pieredzes 
apmaiņas vizītes organizēja Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija. Projekta mērķis ir gūt ieskatu 
valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanā 
klātienes un attālinātos kanālos, 
valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru darbā un citos ar 
Latvijas publisko pakalpojumu jomu 
saistītos jautājumos. 

• 2021. gads daudziem uzņēmumiem 
bija izaicinājumu pilns. Neskatoties uz 
to, liela daļa Olaines novada uzņēmumu 
spēja palielināt apgrozījumu. 
Pēc SIA “Lursoft” datiem, TOP 5 
uzņēmumi 2021. gadā Olaines novadā 
pēc apgrozījuma bija: AS “Olainfarm”,  
SIA “Bohnenkamp”, SIA “Atlas Premium”, 
SIA “CrossChem”, SIA “Latvijas aptieka” 
(dati uz 12.12.2022.).

• 2022. gadā turpinājām veidot 
videostāstus par Olaines novada 
uzņēmumiem. Šogad tapa stāsti par 
SIA “AB Terases”,  SIA “CrossChem” 
un SIA “Atbalsta centrs “Citāds Es””. 
Visi 14 videostāsti aplūkojami 
pašvaldības tīmekļvietnē – 
www.olaine.lv/lv/pakalpojumi-un-
informacija/uznemejdarbiba/videostasti-
par-olaines-novada-uznemejiem#gsc.
tab=0.

• Konkursu “Eksporta un inovācijas 
balva” Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra sadarbībā ar Ekonomikas 
ministriju rīko jau septiņpadsmito 
gadu, un tā mērķis ir godināt Latvijas 
komersantus, kas sasnieguši labus 
rezultātus jaunu un eksportspējīgu 

produktu ražošanā, inovāciju ieviešanā, 
viedās specializācijas veicināšanā, kā 
arī radījuši jaunus eksportspējīgus 
tūrisma produktus. 2022. gadā kategorijā 
“Eksporta līderis” nozaru kategorijā 
“Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas un 
farmācija” lielo uzņēmumu grupā starp 
trim finālistiem ir arī AS “Olainfarm”. 
Apsveicam!

• 28. novembrī notika jaunās RTU 
Olaines Tehnoloģiju koledžas padomes 
pirmā sēde. Olaines novada pašvaldību 
padomē pārstāv un par padomes 
priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta 
Olaines novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centra direktore Edīte Alksne.

• Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra izstrādājusi nekustamo 
īpašumu karti, kurā izvietot informāciju 
par biznesa attīstībai pieejamajām 
zemēm, ražošanas ēkām, noliktavām un 
biroja ēkām. Ikviena juridiskā vai fiziskā 
persona, kas vēlas pārdot vai iznomāt 
savu nekustamo īpašumu, aicināta 
bez maksas reģistrēties un izvietot 
piedāvājumu tīmekļvietnē 
business.gov.lv/nekustamie-ipasumi. 

8. decembrī Olaines novada pašvaldībā viesojās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības 
asociācija (vadītāja Regita Zeiļa) un biedrības “Pierīgas partnerība” vadība. Tikšanās 
reizē aktualizēti jautājumi par pašvaldības iespējām atbalstīt sociālo uzņēmējdarbību 
novados, par nākamajā gadā plānotajām aktivitātēm attiecībā uz sociālās 
uzņēmējdarbības atbalstu un aktivitāšu kopumu. 2023. gads solās būt rosīgs! 

Uzbekistānas delegācijas vizīte 
Olaines novada pašvaldībā

Īsās ziņas

Pašvaldība kopā ar Latvijas 
Sociālās uzņēmējdarbības 

asociāciju apspriež aktuālus 
jautājumus sociālās 

uzņēmējdarbības jomā

ATTĪSTĀM SOCIĀLO 
UZŅĒMĒJDARBĪBU KOPĀ!

Sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu cikls

Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā

Pašvaldību loma sociālās uzņēmējdarbības attīstībā

Kā pašvaldībai veicināt sociālās uzņēmējdarbības 
attīstību? Rīki un piemēri.

Noderīgi resursi

PAŠVALDĪBAS KĀ SOCIĀLĀS 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES VEIDOTĀJI
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Lai ziemas dienas nešķistu pārāk 
garlaicīgas, aicinām piedalīties otrajā 

“Dabas apļu” pārgājienu ciklā, kas 
ikvienam dos iespēju izpētīt septiņus 
Pierīgas novadus, un doties izzinošās un 
aizraujošās pastaigās. Pārgājienu cikls 
norisināsies no 2022. gada 16. decembra 
līdz 2023. gada 30. aprīlim, kad 14 
dažādu pārgājienu garumā varēs iepazīt 
Salaspils, Ķekavas, Mārupes, Olaines, 
Ropažu, Ogres un Ādažu novada dabas 
un kultūrvēsturiskās vērtības. 

Pārgājieni būs gan pa vieglākām, gan ne 
tik vieglām takām un ceļiem, ar reljefa 
izaicinājumiem, kas jāpārvar, rāpjoties 
kalnā un šļūcot no tiem. Piedalīties var 
ikviens, kam tīk aktīvā atpūta dabā, nav 
iebildumu pret dažādām grūtībām un ir 
prieks par svaigā gaisā pavadītu dienu. 
Dalība ir bez maksas, piedzīvojumi un 
jaunas zināšanas garantētas!

Kā piedalīties? Mobilajā telefonā 
lejupielādē lietotni “Actionbound”, 

kas pieejama gan “Google”, gan “IOS” 
veikalā. No 16. decembra lietotnē meklē 
pirmos septiņus pārgājienus, kas sākas 
ar vārdiem “Dabas apļi”, izvēlies, kuru 
maršrutu gribi iziet, piereģistrējies un 
dodies piedzīvojumā. Pārējie pārgājienu 
maršruti būs pieejami no 2023. gada 
1. februāra. 

Pārgājienu maršrutu autori ir visu 
iepriekšminēto novadu tūrisma 
speciālisti, kas ir īpaši atlasījuši un izcēluši 
sava novada dabas un kultūrvēsturiskās 
vērtības. Maršruti ir no 8 līdz 17 km gari, 
tie ved gar Rīgas jūras līča piekrasti, 
apkārt ezeriem, gar purviem un upēm. 
Izstaigājot visus 14 maršrutus, veiksi 
aptuveni 150 kilometrus un apskatīsi 
vairāk nekā 70 vietas Pierīgā, kopumā 
nostaigājot aptuveni 200 000 soļu.

Pārgājienā noderēs uzlādēts mobilais 
telefons ar ieslēgtu internetu un 
atrašanās vietas noteikšanas opciju. 
Maršrutos varēs ne tikai uzzināt 
informāciju par dažādiem tūrisma 
objektiem, bet arī piedalīties viktorīnā un 
veikt kādu interesantu uzdevumu.

Iepazīsties ar nolikumu www.exitriga.lv, 
lejupielādē lietotni, sapulcē draugus 
vai ģimeni un dodies ceļā! Lai forši 
pārgājieni un raits solis! 

Aktualitātes

“Dabas apļi” Pierīgā

Izdota Olaines 
novada 
tūrisma karte 
Šī karte ir informatīvs ceļvedis, lai 
apskatītu un iepazītu mūsu novada 
vēsturiskos, dabas, mākslas un sporta 
objektus. Kartē ir informācija par 
objektiem un to atrašanās vietām 
novadā, ir atzīmēti arī ēdināšanas 
uzņēmumi un naktsmītņu vietas.

Tūristi novadu var iepazīt, arī ceļojot ar 
velosipēdu, novadā ir trīs velomaršruti 
kopumā vairāk nekā 40 km garumā. 
Šo maršrutu apraksti ir jaunajā ceļvedī, 
atzīmēti arī veloapkopes punkti. 

Tāpat kartē ir pieejama informācija par interaktīvo kultūras maršrutu pilsētā 
ar papildinātās realitātes elementiem “Blokmāju stāsti”.
Karte bez maksas pieejama Olaines Vēstures un mākslas muzejā un Olaines 
novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā. 
Būs labs palīgs, uzņemot viesus! 

Sabiedrības integrācijas fonds  
aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju  

līdz šī gada 22. decembrim vietnē  
www.vietagimenei.lv izvērtēt pašvaldību 
sniegto atbalstu, kas paredzēts ģimenēm 
ar bērniem. Balsojot par ģimenēm 
draudzīgāko pašvaldību, iedzīvotāji 
sniegs savu ieguldījumu konkursa 
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 
Latvijā 2022” laureātu noskaidrošanā. 
Uzvarētājpašvaldības sadalīs naudas 
balvu 150 000 eiro apmērā, lai attīstītu 
jau esošus atbalsta pasākumus vai 
izveidotu jaunus.
Jau no konkursa pirmsākumiem 
priecē tas, ka balsojumā novērtējat 
un lepojaties ar savu novadu. Prieks 
un paldies jums! Ja arī šogad uzskati 
Olaines novadu par ģimenēm 
draudzīgu pašvaldību, atbalsti 
pašvaldību un nobalso par to! Balsot 
var reizi dienā no vienas ierīces. 

Atgādinām, ka iepriekš konkursa ietvaros 
saņemtās naudas balvas tika ieguldītas 
rotaļu laukuma izveidē Jaunolainē un 
Olaines velotrasē.

Daži soļi uz ģimenēm draudzīgāko 
pašvaldību 2022. gadā

• Izbūvēta jauniešu interaktīvās atpūtas 
zona Jaunolainē.

•  Izbūvēts betona skeitparks Zeiferta 
ielā 10A, Olainē.

•  Jauniešu centra “Popkorns” telpas 
(Veselības ielā 7, Olainē) tiek 
paplašinātas un atjaunotas.

•  Izbūvēts fitnesa laukums Jaunolainē 
(laukums tapa līdzdalības budžeta 
projektu konkursa ietvaros).

• Izveidots aktīvās atpūtas laukums 
Medemciemā.

•  Olaines 1. vidusskolā 16 mācību telpas 
(tostarp Jaunolainē) ir aprīkotas ar 
ergonomiskām mēbelēm.

•  Izveidots jauns datorikas kabinets 
Olaines 2. vidusskolā.

•  Katru gadu tiek pārskatīts un 
palielināts līdzfinansējums privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes 
apmeklējumam un sertificētas aukles 
pakalpojumam.

•  Lai atbalstītu jauniešus, kuri vēlas 
apgūt darba prasmes skolēnu 
brīvlaikā, 2022. gadā tika palielināts 
darbavietu skaits (no 60 uz 70).

•  Kopš 2015. gada pašvaldība veicina 
renovācijas procesu Olaines novadā 
un katru gadu (papildus Eiropas 
Savienības finansējumam) sniedz 
iedzīvotājiem finansiālo atbalstu. 

2022. gadā līdz septembra vidum 
tika pabeigta renovācija sešām 
daudzdzīvokļu mājām un uzsākta 
renovācija vai iedzīvotāji nobalsojuši 
par renovāciju astoņās daudzdzīvokļu 
mājās.

•  Izbūvēta Mežezera dienvidu krasta 
pastaigu taka. Taka veidota, ņemot 
vērā vides pieejamības vadlīnijas, 
tādējādi sniedzot iespēju to izmantot 
gan jaunajām ģimenēm ar bērniem 
ratiņos, gan senioriem un cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. 

•  Šogad tiks pabeigta dienas aprūpes 
centra un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu centra Zeiferta ielā 6B,  
Olainē, būvniecība. Projekts ir 
vērsts uz sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu pieejamību tuvu 
dzīvesvietai personām ar garīga 
rakstura traucējumiem un bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem.

•  Olaines Mežaparka bērnu rotaļu 
pilsētiņa tika papildināta ar šūpolēm, 
kas ir piemērotas arī cilvēkiem ar 
invaliditāti, māmiņām ar bērnu 
ratiņiem un senioriem.

•  Turpinās pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādes izveide (notiek ēkas 
siltināšana un telpu atjaunošana – 
jauns objekts esošajā ēkā) Veselības 
ielā 7, Olainē, kur pirmās kārtas 
ietvaros tiks izveidotas 80 jaunas 
vietas bērniem un labiekārtota 
iestādes teritorija.

•  Papildinājumi Pirmā pasaules kara 
vēstures izziņas maršrutā: vairāki 
taktili un audiāli risinājumi (cilvēkiem 
ar redzes un dzirdes traucējumiem), 
atjaunotas krievu armijas artilērijas 
pozīcijas, 1902. gada parauga lauku 
tipa lielgabala kopija.

• No Olaines pilsētas uz Grēnēm ir 
izbūvēts gājēju un velosipēdu ceļš.

• Pašvaldība noslēgusi būvniecības 
darbu līgumu par gājēju un velosipēdu 
ceļa būvniecību no Bērzpils līdz Miglas 
ielai un pieturvietas “Bērzpils” Rīgas 
virzienam Stūnīšu ciemā, autoceļa 
V13 nodalījuma joslā, Olaines novadā, 
paredzams, ka 2023. gada augusta 
beigās iedzīvotāji jau varēs to 
izmantot.

• Rūpējoties par skolēnu drošību, 
bērniem piedaloties ceļu satiksmē, 
Olaines novada pašvaldība Olaines 
novada skolās jau vairākus gadus  
organizē akciju “Esi pamanāms uz 
ceļa”. Akcijas ietvaros pašvaldība 
sarūpē atstarojošās vestes 
visiem skolēniem, kuriem tās ir 
nepieciešamas. 

Vēl līdz 22. decembrim var 
nobalsot par ģimenēm 

draudzīgāko pašvaldību!
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Kā jau tas bija gaidāms, lielākās titānu 
cīņas notika U16 jauniešu grupā, kurā 
startēja četri šīs grupas pirmo vietu 
ieguvēji. Jāatzīmē, ka Matīss Grava 
apakšgrupas spēlē trijos setos zaudēja 
Markusam Šulcam no Baldones (tiek 
uzskatīts par favorītu), bet finālā abi tikās 
un Matīss reabilitējās divos setos, tiesa, 
spēle ritēja punkts punktā līdz pat tās 
beigām. Kārtējo reizi individuālais sporta 
veids pierāda, ka tas ir arī rakstura sporta 
veids.

Aizvadīts “Olaines nakts peldējums”
26. novembrī Olaines peldbaseinā 
notika jauns un nebijis pasākums 
Olaines novada jauniešiem – “Olaines 
nakts peldējums”, to organizēja Olaines 
peldēšanas grupas peldētājas Olaines 
jauniešu atbalsta projekta ietvaros.
Pasākuma laikā baseins iegrima tumsā. 
Tas atdzīvojās prožektoru gaismu un DJ 
mūzikas pavadījumā. Dalībniekiem bija 
jāveic 30 minūšu peldējums brīvā veidā 
sev vēlamā tempā.
Astoņas jaunietes un jaunieši, kuri veica 
lielāko attālumu 30 minūšu laikā, tika 
apbalvoti ar balvām no peldēšanas 
inventāra klāsta. Katrs dalībnieks saņēma 
diplomu par dalību pasākumā un 
šokolādi spēku atgūšanai pēc peldējuma.

Olaines šaha svētku dalībnieku 
skaits pārsniedz 200
26. un 27. novembrī uz tradicionālajiem 
un jau ļoti iecienītajiem Olaines šaha 
svētkiem kopumā pulcējās 
201 dalībnieks.
Bērni un jaunieši sacentās trīs dažāda 
“stipruma” turnīros. A turnīrā, kur 
spēkiem mērojās I un II sporta klases 
jaunie šahisti, gandrīz nekas nenotika 
“pēc plāna” – noslēguma tabulā reitinga 
līderi tika atbīdīti vairākas pozīcijas 
zemāk, vien Naomi Maklakova, kas 
līdz pat pēdējai kārtai sīvi konkurēja ar 
turnīra uzvarētāju Maksimu Otrohovu, 
reitingā pakāpās vietu augstāk, 

pārliecinoši izcīnīja meiteņu balvu un, 
ja ne pēdējās kārtas zaudējums, būtu 
kļuvusi arī par visa turnīra uzvarētāju, 
Naomi – 6 punkti. Savukārt Maksims, 
turnīru sācis ar četrām uzvarām, to arī 
aizvadīja bez zaudējumiem (7 punkti, 
divi neizšķirti) un ar vesela punkta 
pārsvaru apsteidza otrās vietas ieguvēju 
Danielu Beniosevu. Arī Daniels sāka 
kareivīgi, bet sacensību otrajā pusē 
tempu piebremzēja, rezultātā četri 
neizšķirti un labāki papildrādītāji ļāva 
apiet vēl piecus dalībniekus, kuri visi arī 

ar sešiem punktiem pretendēja uz goda 
pjedestālu. Trešās vietas kauss aizceļoja 
uz Kuldīgu – pēdējā kārtā uzvarot 
Naomi, to “izrāva” Raivis Šteinbergs. 
6 punktus ieguva arī Dmitrijs Lisovskis, 
Pauls Veitners un Daniils Nazarovs. 
Meiteņu otrā vieta ar 5 punktiem – 
kuldīdzniecei Ancei Reihai, tikpat punktu 
arī Laumai Mieriņai un attiecīgi meiteņu 
trešā balva. 

27. novembrī no bērniem un jauniešiem 
stafeti pārņēma pieaugušie un arī daži 
gados jaunākie šahisti. 43 dalībnieku 
konkurencē ar piecām uzvarām pēc 
kārtas, izcili uzsākot un savu pirmo 
pozīciju nosargājot, uzvarēja sieviešu 
FIDE meistare Renāte Vidruska 
(6,5 punkti no 8). Otrās vietas ieguvējs, 
meistarkandidāts Emīls Jānis Mieriņš 
(U18) gan vienīgais Renāti uzvarēja, taču 
zaudējums 2. kārtā un pēdējās kārtas 
neizšķirts ar nacionālo meistaru, trešās 
vietas ieguvēju Igoru Smorodinski 
(6 punkti) pārsvītroja cerības uz 1. vietu. 
3.–5. vietā ierindojās trīs dalībnieki, kas 
finišēja ar 6 punktiem, papildrādītāji 
daudz labāki bija Igoram, tad sekoja 
FIDE meistars Vitālijs Ļevčenkovs un kā 
piektais – Reinis Paikens (U14, I sporta 
klase). Tā kā Renāte kļuva par visa turnīra 
uzvarētāju, dāmu balva tika Ingrīdai 
Lazdiņai (5 punkti).
Nākamie Olaines Sporta centra 
organizētie lielie vienas dienas turnīri 

tiek plānoti jaunajā gadā – martā 
sacensības tikai meitenēm “Spēlē 
dāmas!” un maijā “Olaines šaha 
pavasaris” visiem interesentiem, datumi 
vēl tiks precizēti. 
Guna Skujiņa

Olaines mākslas vingrotājām
veiksmīgs starts Igaunijā
26. un 27. novembrī Keilā, Igaunijā, 
norisinājās sacensības “Autumn Grace”. 
Olaines Sporta centru pārstāvēja 
septiņas audzēknes, un visas uzrādīja ļoti 
labu rezultātu.

Grupā “2015B” Viktorija Vasiļjeva izcīnīja 
1. vietu, bet grupā “2014C” Kristiāna 
Ruskule – 2. vietu. Grupā “2013A” 
Jeļizaveta Manuilova ieguva 3. vietu 
daudzcīņā, 2. vietu vingrojumā bez 
priekšmeta un 1. vietu vingrojumā ar 
vālēm, savukārt Milai Šarovai – 3. vieta 
vingrojumā ar apli un vingrojumā bez 
priekšmeta un 4. vieta daudzcīņā. 
Grupā “2011C” Karolīna Agupova izcīnīja 
6. vietu, bet grupā “2013B” Monikai 
Tarasovai 12. vieta un Adelīnai Pačepko – 
13. vieta. 

Sports

Aizvadīts badmintona turnīrs 
“Dzērvenīte 2022”
12. un 13. novembrī Jaunolaines Sporta 
namā tika aizvadīts tradicionālais 
badmintona turnīrs “Dzērvenīte 
2022”. Turnīrā piedalījās 48 dalībnieki 
no Olaines, Rīgas, Ķekavas, Salaspils, 
Jelgavas, Ozolniekiem un Siguldas. Visi 
dalībnieki bija sadalīti B, C un D grupā, kā 
arī sacensības notika piecas kategorijās: 
vīriešu vienspēlēs, sieviešu vienspēlēs, 
jauktajās dubultspēlēs, vīriešu un 
sieviešu dubultspēlēs.

Olaines vieglatlētes Kuldīgā 
aizvadījušas sacensības
16. novembrī piecas Olaines Sporta 
centra vieglatlētes startēja Kuldīgas 
novada Sporta skolas atklātajās 
sacensībās vieglatlētikā U14 vecuma 
grupā. 
Augstvērtīgākos rezultātus sasniedza 
Keita Šmite un Letīcija Dorožka. 
Tāllēkšanā 48 dalībnieču konkurencē 
Keitai 2. vieta ar rezultātu 4,06 m, Letīcijai 
4. vieta ar jaunu personīgo rekordu 
(3,99 m), bet Ksenijai Ciganskai 9. vieta ar 
jaunu personīgo rekordu (3,75 m). 
60 m sprintā 76 dalībnieču konkurencē 
ar jauniem personīgajiem rekordiem 
Keitai Šmitei 6. vieta ar rezultātu 9,00 sek, 
bet Letīcijai Dorožkai – 11. vieta ar 
rezultātu 9,38 sek. Olaines meiteņu 
komandai (Keita Šmite, Letīcija Dorožka, 
Katrīna Rakiša, Ksenija Ciganska) 4. vieta 
4 x 200 m stafetē. Sacensībās startēja un 
jaunus personīgos rekordus sasniedza 
arī Katrīna Rakiša un Līva Apsīte 60 m, 
tāllēkšanā un 1000 m.

Galda tenisa turnīrā aizvadīts 
trešais posms
Patriotu nedēļas nogalē, 20. novembrī, 
tika aizvadīta Olaines Sporta centra 
balvas izcīņas 3. kārta, kurā piedalījās 
29 dalībnieki no Olaines, Ķekavas, Rīgas, 
Tukuma, Rojas un Jelgavas.

Krosmintona sacensībās piedalās 
rekordliels olainiešu skaits
Nemanot pielavījās otrais Latvijas 
Krosmintona līgas posms, kas norisinājās 
20. novembrī Jelgavā. Olaines klubu 
pārstāvēja rekordliels sportistu skaits – 
18 krosmintonisti. 

Šīs sacensības ir zīmīgas ar to, ka beidzot 
pēc liela pārtraukuma ir atjaunojusies 
U12 meiteņu grupa, kurā bija trīs mūsu 
debitantes: Marta Grava, Vendija 
Romane, Elīza Bundzeniece. Tāpat pirmo 
reizi startēja Rūdolfs Fagucists U12 zēnu 
grupā. Vieglus ceļus neizvēlas mūsu U12 
grupu līdere Milāna Lomovceva, kura 
atteicās piedalīties meiteņu grupā un 
pievienojās zēniem – pierādīja, ka spēj ar 
viņiem konkurēt, jo nezaudēja nevienā 
spēlē!

Ziemas sporta prieki

Slēpošanas trase mežā
Mežā aiz dārziņiem, braucot pa 
Dalbes ielu uz dārziņu pusi, ir 

ievilkta špūre (iebrauktas slēpju 
sliedes) klasiskā soļa slēpošanai. 

To var atrast lietotnē 
“Strava” – ieej.lv/U8xgC.

Slēpošanas trase stadionā
Tagad stadionā pie Olaines 
2. vidusskolas ir izveidotas 

slēpošanas trases arī klasiskajam 
solim. Šobrīd trases var izmantot 

slīdsoļa un klasiskā soļa 
slēpošanai. Lūgums nebojāt 

trases! Apgaismojums trasēm – 
līdz plkst. 23.00.

Ziemas kalns
Jau vairākus gadus Olainē ir 

iespēja nodoties ziemas priekiem 
uz Olaines Ziemas kalna. Šogad 

kalns ir apgaismots, lai to var 
izmantot arī vakaros.

Slidotava
Vēl viena tradicionāla ziemas 

izklaide ir slidošana. Arī šogad 
šāda aktivitāte ir pieejama 

Olaines slidotavā Kūdras ielā 5. 
Slidotavas grafiku var atrast 

vietnē www.olainessports.lv/lv/
slidotava.

Ar visu sacensību rezultātiem var iepazīties 
www.olainessports.lv. Apsveicam uzvarētājus!

Olaines novads

aktīvs
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• Piešķirt Olaines novada pašvaldības 
apbalvojumu – Atzinības rakstu – 
Olaines Kultūras centra Jaunolaines 
Kultūras nama senioru vokālā ansambļa 
“Sarma” vadītājai Baibai Ozoliņai par 
ilggadēju, profesionālu un apzinīgu 
darbu Olaines novadā. Pilnvarot domes 
priekšsēdētāju A. Bergu pasniegt Baibai 
Ozoliņai Atzinības rakstu. 

• Akceptēt aprēķinātos dzīvojamo 
māju uzturēšanas un apsaimniekošanas 
maksājumus 2023. gadam AS “Olaines 
ūdens un siltums” pārvaldīšanā 
un apsaimniekošanā nodotajās 
dzīvojamajās mājās (Olaines pilsētā un 
Olaines pagastā), kurās atrodas Olaines 
novada pašvaldībai piederošie dzīvokļu 
īpašumi / tiesiskie valdījumi.

• Piekrist pārjaunojuma līguma 
noslēgšanai starp Valsts kasi un AS 
“Olaines ūdens un siltums”. Pilnvarot 
Olaines novada domes priekšsēdētāju 
saskaņot pārjaunojuma līgumu kā 
galvinieku.

• Apstiprināt Olaines novada konkursa 
“Jauniešu gada balva” vērtēšanas 
komisijas sēdes 2022. gada 17. novembra 
protokolu.

• Noteikt pašvaldības dzīvokļa 
īpašumam Jelgavas ielā 12-24, Olainē, 
speciālistam izīrējamas dzīvojamās 
telpas statusu (viena istaba, 42,60 kv. m,  
dzīvojamā platība – 18,10 kv. m). Nodot 
norādīto dzīvokli Olaines Kultūras 
centra rīcībā ar mērķi izīrēt iestādes 
darbiniekam uz darba attiecību laiku. 
Uzdot AS “Olaines ūdens un siltums” 
noslēgt speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas īres līgumu par 
lēmumā norādītā dzīvokļa īres lietošanu 
ar Olaines Kultūras centra darbinieku (uz 
darba attiecību laiku bez tiesībām iegūt 
īpašumā), ievērojot likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11. panta 
trešajā daļā noteikto un Olaines novada 
domes 2014. gada 22. jūlija noteikumu 
Nr. 2 “Speciālistam izīrējamas dzīvojamās 
telpas statusa noteikšana, izīrēšanas 
kārtība un lietošanas noteikumi” 
7. punktu pēc remontdarbu veikšanas. 
Uzdot: 1) pašvaldības izpilddirektoram 
organizēt iepirkuma procedūru un 
nodrošināt dzīvokļa īpašumā Jelgavas 
ielā 12-24, Olainē, nepieciešamos 
remontdarbus; 2) pašvaldības Finanšu 
un grāmatvedības nodaļai remontdarbu 
kopsummu ieplānot 2023. gada 
pašvaldības budžetā.

• Uzsākt lokālplānojuma izstrādi 
nekustamajam īpašumam “Ālupi 3” 

Olaines pagastā, Olaines novadā, 
kadastra numurs 8080 003 0061, grozot 
Olaines novada domes 2022. gada 
27. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 
SN5/2022 “Olaines novada teritorijas 
plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 
(4.2. redakcija, SN 10/2022). Apstiprināt 
darba uzdevumu lokālplānojuma 
izstrādei. 
Noteikt lokālplānojuma robežas 
atbilstoši grafiskajam pielikumam. 
Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vadītāju par 
lokālplānojuma izstrādes vadītāju. 
Pilnvarot Olaines novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāju slēgt līgumu par 
lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu 
ar izstrādes ierosinātājiem nekustamā 
īpašuma “Ālupi 3” Olaines pagastā, 
Olaines novadā, kadastra Nr. 8080 003 
0061, īpašniekiem. 
Noteikt, ka šī lēmuma izpilde var tikt 
uzsākta pēc lēmumā noteiktā līguma 
parakstīšanas ar nosacījumu, ka līgums 
parakstāms viena mēneša laikā pēc 
līguma projekta nosūtīšanas dienas. 
Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistiem 
publicēt lēmumu pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Olaines domes 
vēstis” un tīmekļa vietnē www.olaine.lv. 
Lokālplānojuma izstrādes vadītājam 
uzdot piecu darba dienu laikā ievietot 
lēmumu Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā 
(turpmāk – d/s) “Ezītis” Nr. 293, Ezītī, 
kadastra apzīmējums 8080 012 0392, 
0,0716 ha platībā (kadastra numurs 
8080 012 0392) zemes nomniekam 
D. S. Apstiprināt atsavināmā 
zemesgabala pārdošanas cenu – 
4240 eiro. Noteikt D. S. maksāšanas un 
pirkuma līguma noslēgšanas termiņu –  
līdz 2023. gada 23. janvārim. Uzdot 
Īpašuma un juridiskajai nodaļai sagatavot 
pirkuma līgumu par zemesgabala 
d/s “Ezītis” Nr. 293, Ezītī, atsavināšanu, 
zemesgabala nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu. Noteikt: ja līdz 
2023. gada 23. janvārim (ieskaitot) nav 
veikta samaksa pilnā apmērā un noslēgts 
līgums, šis lēmums zaudē spēku.

• Piekrist atsavināt zemesgabalu 
d/s “Liepkalnes-1” Nr. 41, Jāņupē, 
kadastra apzīmējums 8080 020 0434, 
0,0613 ha platībā (kadastra numurs 
8080 020 0434) zemes nomniekam T. B. 
Apstiprināt atsavināmā zemesgabala 
pārdošanas cenu – 2540 eiro. Noteikt 
T. B. maksāšanas un pirkuma līguma 
noslēgšanas termiņu – līdz 2023. gada 

23. janvārim. Uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai sagatavot 
pirkuma līgumu par zemesgabala 
d/s “Liepkalnes-1” Nr. 41, Jāņupē, 
atsavināšanu, zemesgabala nodošanas 
aktu un nostiprinājuma lūgumu. 
Noteikt: ja līdz 2023. gada 23. janvārim 
(ieskaitot) nav veikta samaksa pilnā 
apmērā un noslēgts līgums, šis lēmums 
zaudē spēku.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 
zemesgabalu: 
1) “Ventas” Stūnīšos, kadastra 
apzīmējums 8080 001 0396, kopplatība – 
1,2300 ha, 473/2186 domājamās daļas; 
2) d/s “Lejas” Nr. 741, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 022 0361, 0,0618 ha 
platībā; 
3) starpgabalu d/s “Medņi”  Nr. 36A, 
Jāņupē, kadastra apzīmējums 8080 020 
0684, 0,0014 ha platībā (kadastra numurs 
8080 020 0109).

• Izbeigt 2013. gada 25. septembrī 
noslēgto lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. 632 par zemesgabala 
0,0600 ha platībā d/s “Cīrulīši” Nr. 178, 
Grēnēs, ar kadastra apzīmējumu 8080 
003 0268 iznomāšanu P. O. sakarā ar 
zemes nomnieka nāvi.

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Vizbule 100”, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 021 0395, 0,0497 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 021 
0253), adrese: “Vizbule 100”, Jāņupe, 
atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 3200 eiro. Noteikt 
A. S. pienākumu ne vēlāk kā līdz 
2022. gada 11. decembrim (ieskaitot) 
samaksāt 2890 eiro izsoles komisijas 
norādītajā pašvaldības norēķinu 
kontā kredītiestādē. Uzdot Īpašuma 
un juridiskajai nodaļai pēc maksas 
saņemšanas sagatavot zemesgabala d/s 
“Vizbule 100”, Jāņupē, pirkuma līgumu, 
nodošanas aktu un nostiprinājuma 
lūgumu Rīgas rajona tiesas 
Zemesgrāmatu nodaļai. 
Noteikt: ja līdz 2022. gada 11. decembrim 
(ieskaitot) A. S. nav samaksājis Olaines 
novada pašvaldības norēķinu kontā 
kredītiestādē lēmumā noteikto 
maksājumu pilnā apmērā un noslēdzis 
pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Apstiprināt zemesgabala 
d/s “Ezītis” Nr. 453, Pēternieki, kadastra 
apzīmējums 8080 011 0375, 0,0402 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 011 
0375), adrese: “Ezītis 453”, Pēternieki, 

atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 7000 eiro. Noteikt SIA 
“DT Capital” pienākumu ne vēlāk kā līdz 
2022. gada 11. decembrim (ieskaitot) 
samaksāt 6670 eiro izsoles komisijas 
norādītajā pašvaldības norēķinu 
kontā kredītiestādē. Uzdot Īpašuma 
un juridiskajai nodaļai pēc maksas 
saņemšanas sagatavot zemesgabala 
d/s “Ezītis” Nr. 453, Pēterniekos, 
pirkuma līgumu, nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu Rīgas rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. 
Noteikt: ja līdz 2022. gada 11. decembrim 
(ieskaitot) SIA “DT Capital” nav 
samaksājusi Olaines novada pašvaldības 
norēķinu kontā kredītiestādē noteikto 
maksājumu pilnā apmērā un noslēgusi 
pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Atlantika” Nr. 200, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 020 1282, 0,0721 ha 
platībā atsavināšanas izsoles rezultātus 
ar pārdošanas cenu 5200 eiro. Noteikt 
SIA “Astrem” pienākumu ne vēlāk kā līdz 
2022. gada 11. decembrim (ieskaitot) 
samaksāt 4840 eiro izsoles komisijas 
norādītajā Olaines novada pašvaldības 
norēķinu kontā kredītiestādē. 
Uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
pēc maksas saņemšanas sagatavot 
zemesgabala d/s “Atlantika” Nr. 200, 
Jāņupē, pirkuma līgumu, nodošanas aktu 
un nostiprinājuma lūgumu Rīgas rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. 
Noteikt: ja līdz 2022. gada 11. decembrim 
(ieskaitot) SIA “Astrem” nav samaksājusi 
Olaines novada pašvaldības norēķinu 
kontā kredītiestādē noteikto maksājumu 
pilnā apmērā un noslēgusi pirkuma 
līgumu, šis lēmums zaudē spēku.

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Atlantika” Nr. 201, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 020 1283, 0,0745 ha 
platībā atsavināšanas izsoles rezultātus 
ar pārdošanas cenu 3900 eiro. Noteikt 
SIA “Astrem” pienākumu ne vēlāk kā līdz 
2022. gada 11. decembrim (ieskaitot) 
samaksāt 3530 eiro izsoles komisijas 
norādītajā Olaines novada pašvaldības 
norēķinu kontā kredītiestādē. 
Uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
pēc maksas saņemšanas sagatavot 
zemesgabala d/s “Atlantika” Nr. 201, 
Jāņupē, pirkuma līgumu, nodošanas aktu 
un nostiprinājuma lūgumu Rīgas rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. 
Noteikt: ja līdz 2022. gada 11. decembrim 
(ieskaitot) SIA “Astrem” nav samaksājusi 
pašvaldības norēķinu kontā 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (novembris)

Turpinājums 7. lpp.   

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, pielikumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā 
"Pašvaldība" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.
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8080 020 1263. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam: 
1) veikt apvienotās zemes vienības 
kadastrālo uzmērīšanu; 
2) ja kadastrālās uzmērīšanas laikā tiek 
konstatēts, ka kāda no ēkām neatbilst 
apbūves noteikumiem vai minimālajām 
ugunsdrošības prasībām, slēgt servitūta 
līgumu ar ietekmētā nekustamā īpašuma 
īpašnieku par ēku apgrūtinājuma 
servitūtu – ēkas atrašanos tuvāk, nekā 
tas noteikts normatīvajos aktos; 

2.1) ēku apgrūtinājuma servitūtu 
attēlot apvienotās zemes vienības 
apgrūtinājuma plānā; 
2.2) servitūta teritoriju dibināt 
atbilstoši Civillikuma 1231. pantam – ar 
līgumu, reģistrējot to zemesgrāmatā; 

3) iesniegt saskaņošanai pašvaldībā 
kadastrālās uzmērīšanas dokumentus 
apvienotajai zemes vienībai; 
4) veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
sastāvā zemesgrāmatā; 
5) uzsākt ēku tiesiskuma sakārtošanu, 
izstrādājot būvniecības ieceres 
dokumentāciju.

• Atļaut atdalīt no nekustamā 
īpašuma “Rūķi 1” (kadastra Nr. 8080 
008 0347) zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8080 008 0347, izveidojot 
divus atsevišķus nekustamos īpašumus. 
Saglabāt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8080 008 0170 nekustamā 
īpašuma “Rūķi 1” (kadastra Nr. 8080 008 
0347) sastāvā. Veidot zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8080 008 0347 kā 
jaunu, atsevišķu nekustamo īpašumu. 
Piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam 
īpašumam, kura sastāvā noteikta 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
8080 008 0347, nosaukumu “Laimītes”, 
Pārolaine, Olaines pag., Olaines nov. 
Saglabāt nosaukumu nekustamajam 
īpašumam ar kadastra numuru 8080 008 
0347, kadastra apzīmējums 8080 008 
0170, “Rūķi 1”, Pārolaine, Olaines pag., 
Olaines nov. Piekļūšana zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0347 
nodrošināta no valsts galvenā autoceļa 
A8 (Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža 
(Meitene)) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 008 0459 un pa 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8080 008 0348, Zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. 100000479832 reģistrētu 
ceļa servitūtu, ar tiesas spriedumu. 
Piekļūšana zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 008 0170 nodrošināta 
pa esošo III kategorijas pievienojumu 
no valsts galvenā autoceļa A8 (Rīga–
Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene)) 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 008 0459. Piešķirt zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 8080 008 0347 
NĪLM “Neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme” (NĪLM kods 0600) 
visā platībā. Piešķirt zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8080 008 0170 
NĪLM “Individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme” (NĪLM kods 0601) visā 
platībā.

• Atdalīt no nekustamā īpašuma d/s 
“Atlantika” koplietošanas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8080 020 1260 
zemes daļu aptuveni 0,0158 ha platībā 
(atbilstoši pielikumam – sadales shēma), 
izveidojot jaunu patstāvīgu nekustamo 
īpašumu (kadastra objektu). Atdalāmās 
zemes vienības platība precizējama 
pēc kadastrālās uzmērīšanas. Lēmumā 
noteiktajai atdalāmajai zemes vienībai 
piešķirt adresi “Atlantika 188A”, 
Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov., 
LV-2127, un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. Nodrošināt 
lēmumā noteiktajai atdalāmajai zemes 
vienībai kadastrālo uzmērīšanu, 
aktualizāciju Valsts zemes dienesta 
kadastrā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 
Olaines novada pašvaldības vārda un 
nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu 
atsavināšanai. Noteikt, ka lēmumā 
noteiktos izpildes izdevumus veic fiziska 
persona, ieceres ierosinātājs, uz Olaines 
novada pašvaldības pilnvaras pamata. 
Noteikt, ka lēmumā atdalītā zemes 
vienības daļa pēc lēmumā noteiktā 
izpildes tiks atsavināta, ievērojot 
Publiskas personas atsavināšanas 
likuma 4. panta ceturtās daļas 
3. punktu un 37. panta pirmās daļas 
4. punktu pierobežniekam (“Atlantika 
188”, Stīpnieki, Olaines pag., Olaines 
nov. īpašniekam) uz atsavināšanas 
ierosinājuma pamata. Lēmumā atdalītā 
un lēmumā atsavinātā zemes vienības 
daļa ir pievienojama nekustamajam 
īpašumam “Atlantika 188”, Stīpnieki, 
Olaines pag., Olaines nov., kadastra Nr. 
8080 020 0271. Noteikt atbildīgo par 
lēmuma izpildi būvvaldes speciālisti 
teritoriālplānojuma un zemes ierīcības 
jautājumos.

• Izsniegt zemes ierīcības projekta 
izstrādes nosacījumus nekustamā 
īpašuma “Celtnieku iela 3” (kadastra 
Nr. 8009 007 3309) zemes vienības 
atdalīšanai atbilstoši pielikumā 
pievienotajai sadales shēmai: 
a) plānotās zemes vienības Nr. 1 platība 
ir aptuveni 1,5075 ha, noteikt NĪLM visā 
platībā – 1001 “Rūpnieciskās ražošanas 
uzņēmumu apbūve”; 
b) plānotās zemes vienības Nr. 2 
platība ir aptuveni 0,1450 ha, noteikt 
NĪLM visā platībā – 1001 “Rūpnieciskās 
ražošanas uzņēmumu apbūve”. 
Piekļūšanu plānotajai zemes vienībai 
Nr. 1 nodrošināt no pašvaldības ielas ar 

kredītiestādē noteikto maksājumu pilnā 
apmērā un noslēgusi pirkuma līgumu, šis 
lēmums zaudē spēku.

• Apstiprināt zemesgabala “Purņi” 
Jāņupē, kadastra apzīmējums 8080 022 
0267, 0,0581 ha platībā, adrese: Persiešu 
iela 3, Jāņupe, atsavināšanas izsoles 
rezultātus ar pārdošanas cenu 3900 eiro. 
Noteikt I. B. pienākumu ne vēlāk kā līdz 
2022. gada 11. decembrim (ieskaitot) 
samaksāt 3530 eiro izsoles komisijas 
norādītajā Olaines novada pašvaldības 
norēķinu kontā kredītiestādē. 
Uzdot Īpašuma un juridiskajai nodaļai 
pēc maksas saņemšanas sagatavot 
zemesgabala “Purņi” Jāņupē 
pirkuma līgumu, nodošanas aktu un 
nostiprinājuma lūgumu Rīgas rajona 
tiesas Zemesgrāmatu nodaļai. Noteikt: ja 
līdz 2022. gada 11. decembrim (ieskaitot) 
I. B. nav samaksājusi pašvaldības 
norēķinu kontā kredītiestādē noteikto 
maksājumu pilnā apmērā un noslēgusi 
pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē 
spēku.

• Iegūt Olaines novada pašvaldības 
īpašumā nekustamo īpašumu: 
1) Rīgas ielā 21A, Olainē, kadastra 
numurs 80090060004, sastāvošs no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8009 006 0003, 20 214 kv. m platībā 
sabiedrības vajadzībām bez atlīdzības; 
2) “Olaines kūdra” Grēnēs, kadastra 
numurs 80800030089, sastāvošs 
no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80800030089, 0,2574 ha 
platībā sabiedrības vajadzībām bez 
atlīdzības likumā “Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 2. punktā 
noteiktās pašvaldības autonomās 
funkcijas īstenošanai. Lūgt SIA “Publisko 
aktīvu pārvaldītājs Possessor” veikt 
nepieciešamās darbības lēmumā 
noteiktā izpildes realizācijā.

• Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus 277 zemes vienībām. Ar zemes 
vienībām var iepazīties pašvaldības 
tīmekļa vietnes www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Domes lēmumi”.

• Atļaut apvienot nekustamos 
īpašumus “Liepkalnes-1 Nr. 100” 
(kadastra Nr. 8080 020 01150), 
“Liepkalnes-1 Nr. 101” (kadastra 
Nr. 8080 020 0055) un “Liepkalnes-1 
Nr. 102” (kadastra Nr. 8080 020 0056) 
viena nekustamā īpašuma sastāvā, 
kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kopējo aptuveno platību 0,1823 ha 
(veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes 
vienības kopplatība un robežas var tikt 
precizētas). Saglabāt vienotu adresi 

apvienotajai zemes vienībai un ēkai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 020 0150 
001 – “Liepkalnes 1 100”, Jānupe, Olaines 
pag., Olaines nov., LV-2127. Piešķirt adresi 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 8080 020 
0056 001 – “Liepkalnes 1 100A”, 
Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.,
LV-2127. Dzēst adresi – “Liepkalnes 
1 102”, Jānupe, Olaines pag., Olaines 
nov., LV-2127. Dzēst nosaukumus 
“Liepkalnes-1 Nr. 100”, “Liepkalnes-1 
Nr. 101”, “Liepkalnes-1 Nr. 102”. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
apvienotajai zemes vienībai visā 
platībā – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve. Piekļūšana apvienotajai zemes 
vienībai nodrošināta pa Olaines novada 
pašvaldības tiesiskā valdījumā esošo 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8080 020 1257. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam: 
1) veikt apvienotās zemes vienības 
kadastrālo uzmērīšanu; 
2) ja kadastrālās uzmērīšanas laikā tiek 
konstatēts, ka kāda no ēkām neatbilst 
apbūves noteikumiem vai minimālajām 
ugunsdrošības prasībām, slēgt servitūta 
līgumu ar ietekmētā nekustamā īpašuma 
īpašnieku par ēku apgrūtinājuma 
servitūtu – ēkas atrašanos tuvāk, nekā 
tas noteikts normatīvajos aktos; 

2.1) ēku apgrūtinājuma servitūtu 
attēlot apvienotās zemes vienības 
apgrūtinājuma plānā; 
2.2) servitūta teritoriju dibināt 
atbilstoši Civillikuma 1231. pantam – ar 
līgumu, reģistrējot to zemesgrāmatā;

3) iesniegt saskaņošanai pašvaldībā 
kadastrālās uzmērīšanas dokumentus 
apvienotajai zemes vienībai; 
4) veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
sastāvā zemesgrāmatā; uzsākt ēku 
tiesiskuma sakārtošanu, izstrādājot 
būvniecības ieceres dokumentāciju.

• Atļaut apvienot nekustamos 
īpašumus “Mežsētu dārzs Nr. 85” 
(kadastra Nr. 8080 020 0061) un “Mežsētu 
dārzs Nr. 86” (kadastra Nr. 8080 020 
0081) viena nekustamā īpašuma sastāvā, 
kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kopējo aptuveno platību 0,1194 ha 
(veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes 
vienības kopplatība un robežas var tikt 
precizētas). Saglabāt vienotu adresi 
apvienotajai zemes vienībai – “Mežsētu 
Dārzs 85”, Jāņupe, Olaines pag., Olaines 
nov., LV-2127. Dzēst adresi – “Mežsētu 
Dārzs 86”, Jāņupe, Olaines pag., Olaines 
nov., LV-2127. Dzēst nosaukumus 
“Mežsētu dārzs Nr. 85” un “Mežsētu 
dārzs Nr. 86”. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi apvienotajai 
zemes vienībai visā platībā – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. Piekļūšana 
apvienotajai zemes vienībai nodrošināta 
pa d/s “Mežsētu Dārzs” īpašumā esošo 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (novembris)

  Turpinājums no 6. lpp. 

Turpinājums 8. lpp.   



8  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

Izdarīt 2010. gada 1. decembra 
nedzīvojamo telpu Jelgavas ielā 32, 
Olainē, nomas līgumā šādus grozījumus:
izteikt līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:

“2.1. Nomnieks maksā Iznomātājam 
nomas maksu par vienu Telpas 
kvadrātmetru mēnesī EUR 0.73 un 
normatīvajā aktā noteikto pievienotās 
vērtības nodokli (PVN).”;
papildināt līgumu ar 2.9. punktu šādā 
redakcijā:
“2.9. Iznomātājam ir tiesības, nosūtot 
nomniekam rakstisku paziņojumu, 
vienpusēji mainīt nomas maksas 
apmēru bez grozījumu izdarīšanas 
līgumā:

2.9.1. ja Centrālās statistikas 
pārvaldes sniegtais patēriņa cenu 
indekss attiecībā pret pēdējo nomas 
maksas izmaiņas dienu pārsniedz 
10 procentus. Nomas maksas 
paaugstinājumu nosaka, sākot ar 
otro nomas gadu atbilstoši Centrālās 

statistikas pārvaldes sniegtajiem 
patēriņa cenu indeksiem;
2.9.2. ja saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem tiek no jauna ieviesti vai 
palielināti nodokļi vai nodevas. 
Minētajos gadījumos nomas 
maksas apmērs tiek mainīts, sākot 
ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos 
normatīvajos aktos;
2.9.3. reizi gadā nākamajam 
nomas periodam, ja ir mainījušies 
iznomātāja nomas objekta plānotie 
pārvaldīšanas izdevumi;
2.9.4. ja normatīvie akti paredz citu 
nomas maksas apmēru vai nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību.”;

izteikt līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:
“3.1. Nomas Līgums stājas spēkā ar tā 
parakstīšanas dienu ir spēkā līdz 
2032. gada 30. novembrim.”.

Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
parakstīt vienošanos pie nomas līguma 
ar SIA “ADV”. 

kadastra apzīmējumu 8009 003 1608 
(Jelgavas iela) pa zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8009 007 3303, 
dibinot ceļa servitūta teritoriju atbilstoši 
Civillikuma 1231. pantam – slēdzot 
līgumu, reģistrējot to zemesgrāmatā –, 
un pa pašvaldībai piederošu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
8009 007 3310 un zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8009 007 3312 
pa esošu ceļa servitūta teritoriju, kas 
noteikta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
100000195825. Piekļūšanu plānotajai 
zemes vienībai Nr. 2 nodrošināt 
no pašvaldības ielas ar kadastra 
apzīmējumu 8009 003 1608 (Jelgavas 
iela). Plānoto zemes vienību Nr. 1 
saglabāt esošā nekustamā īpašuma 
sastāvā ar kadastra Nr. 8009 007 3309. 
Plānoto zemes vienību Nr. 2 veidot kā 
jaunu nekustamo īpašumu, reģistrēt 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā un zemesgrāmatā. 
Plānoto zemes vienību Nr. 1 un Nr. 2 
platības var tikt precizētas, veicot zemes 
kadastrālo uzmērīšanu. Zemes ierīcības 
projekta izstrādātājam zemes ierīcības 
projektu: 
a) izstrādāt uz aktuāla zemes robežu 
plāna, tā aktualizācijai nepieciešamības 
gadījumā pieaicināt zemes kadastrālās 
uzmērīšanas vai ģeodēzisko darbu 
veikšanā sertificētu personu; 
b) iesniegt grafisko daļu un 
paskaidrojuma rakstu Olaines novada 
pašvaldības būvvaldē saskaņošanai 
pirms reģistrēšanas SIA “Mērniecības 
datu centrs”; 
c) reģistrēt SIA “Mērniecības datu centrs”; 
d) iesniegt Olaines novada pašvaldības 
būvvaldei tā virzīšanai uz Olaines novada 
domi administratīvā akta izdošanai par 
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
Uzdot AS “Olaines ūdens un siltums” 
slēgt vienošanos ar SIA “NextSell” 
par zemes ierīcības projekta un ar to 
saistīto darbu izpildes apmaksu un 
koordinēšanu atbilstoši AS “Olaines 
ūdens un siltums” akcionāru ārkārtas 
sapulces protokola “Par AS “Olaines 
ūdens un siltums” piederošā nekustamā 
īpašuma Celtnieku ielā 3, Olainē (8009 
007 3309), zemesgabala daļu atdalīšanu 
un pārdošanu SIA “NextSell”” (6. prot., 
1. p.) 3. punktam, kā arī par citām 
saistošām darbībām (atdalītās zemes 
vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā, 
atsavināšanas vērtības noteikšanu 
atsavināšanai (sertificēts vērtētājs)). 
Lēmumā atdalītā zemes vienība Nr. 2 ir 
pievienojama nekustamajam īpašumam 
“Celtnieku iela 1”, Olaine, Olaines novads.

• Noteikt dzīvokļa īpašumam Zemgales 
ielā 2-X, Olainē (viena istaba, kopējā 

platība – 27,10 kv. m, dzīvojamā platība – 
17.10 kv. m, mājas un zemes kopīpašuma 
domājamās daļas – 2710/302070), sociālā 
dzīvokļa statusu uz laiku līdz 2023. gada 
30. novembrim. Izīrēt dzīvokļa īpašumu 
Zemgales ielā 2-X, Olainē, uz 10 gadiem 
M. L. bez tiesībām iegūt īpašumā. 
Uzdot M. L.: 1) un AS “Olaines ūdens 
un siltums” viena mēneša laikā noslēgt 
dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvokļa 
Zemgales ielā 2-X, Olainē, īres lietošanu, 
ievērojot lēmumā noteikto; 
2) 10 dienu laikā deklarēt savu 
dzīvesvietu Zemgales ielā 2-X, Olainē; 
3) noslēgt dabasgāzes pakalpojuma 
līgumu par dabasgāzes pakalpojuma 
saņemšanu dzīvoklim Zemgales ielā 2-X, 
Olainē, ar AS “Latvijas gāze” un regulāri 
veikt samaksu par saņemto pakalpojumu 
pakalpojuma sniedzējam. Uzdot Olaines 
novada p/a “Olaines Sociālais dienests”: 
1) līdz 2023. gada 30. novembrim 
apmaksāt par sociālā statusa dzīvokli 
Zemgales ielā 2-X, Olainē: 

a) 100% īres maksu (tai skaitā, ja 
ir – izdevumi par dzīvojamās mājas 
remontu un par dzīvojamās mājas 
kopīpašuma domājamajā daļā 
veiktiem remontdarbiem); 
b) 100% apkures maksu; 

2) piešķirt M. L. dzīvokļa Zemgales 
ielā 2-X, Olainē, grīdas seguma nomaiņai 
200 eiro no Olaines Sociālā dienesta 
budžeta izdevumu sadaļas; 
3) nodrošināt M. L. dzīvesvietas 
Zemgales ielā 2-X, Olainē, apsekošanu ne 
retāk kā reizi trīs mēnešos, lai novērtētu 
personas dzīves apstākļus vai citus ar 
personas dzīvesvietu saistītus apstākļus. 
Uzdot Īpašuma un juridiskās nodaļas 
vadītājai izslēgt M. L. no pašvaldības 
dzīvokļu jautājumu risināšanā 
sniedzamās palīdzības pirmās kārtas 
reģistra.

• Uzņemt M. V. ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma saņemšanai Olaines 
novada p/a “Olaines Sociālais dienests” 
Sociālās aprūpes centrā uz pastāvīgu 
laiku. Uzdot Olaines novada p/a 
“Olaines Sociālais dienests” direktorei 
nodrošināt atbilstoša trīspusēja līguma 
noslēgšanu ar M. V. un V. V. par lēmumā 
noteiktā pakalpojuma saņemšanu, 
nosakot, ka: a) beidzoties Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta 
derīguma termiņam, M. V. apņemas 
nekavējoties veikt Covid-19 revakcināciju 
vai vakcināciju; b) ja M. V. ir Covid-19 
vakcinācijas kontrindikācijas, jāiesniedz 
ārsta izziņa par kontrindikāciju esamību 
Covid-19 vakcinācijai.

• Pagarināt 2010. gada 1. decembrī 
noslēgto līgumu par nekustamā īpašuma 
nomu Jelgavas ielā 32, Olainē, līdz 
2032. gada 30. novembrim. 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (novembris)

  Turpinājums no 7. lpp. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un 1. decembrī 
apstiprinājusi VAS “Latvijas pasts” iesniegtos universālā pasta pakalpojuma 

(UPP) tarifus. Jaunie vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu tarifi būs 
spēkā no 2023. gada 1. janvāra, savukārt abonēto preses izdevumu piegādes 

pakalpojumu tarifi – no 2023. gada 1. marta. “VAS “Latvijas pasts” kopējās 
izmaksas palielinājušās gan algu, degvielas, apkures, elektroenerģijas, gan citu 

izmaksu pieauguma rezultātā. Vienlaicīgi UPP īpatsvars VAS “Latvijas pasts” 
sniegto pakalpojumu grozā sarūk, proti, šos pakalpojumus izmanto arvien mazāk 

lietotāju. Ņemot vērā, ka sūtījumu skaits sarūk straujāk nekā uz pakalpojumu 
attiecināmās izmaksas, šo pakalpojumu tarifi pieaug,” komentējot SPRK izvērtētos 

un apstiprinātos UPP tarifus, norāda SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.
Piemēram, vienkāršs iekšzemes A klases vēstules sūtījums svarā līdz 20 g maksās 
1,65 eiro līdzšinējo 1,20 eiro vietā, turpretim iekšzemes ierakstītas pakas sūtījums 

(no 1 līdz 2 kg) maksās 6,21 eiro līdzšinējo 2,97 eiro vietā. 
Tikmēr pārrobežu pasta pakalpojumiem tarifu izmaiņas nav tik straujas, proti, 
vienkāršas A klases vēstules sūtījums uz ASV svarā līdz 20 g maksās 1,83 eiro 

līdzšinējo 1,67 vietā, bet ierakstītas pakas nosūtīšana uz ASV (nepārsniedz 1 kg) 
maksās 25,05 eiro līdzšinējo 23,91 eiro vietā.

Savukārt atlaide par ierakstītu vēstuļu korespondences sūtījumu un 
pasta paku sūtījumu noformēšanu “Mana pasta” vidē tiks palielināta no 

līdzšinējiem 0,49 eiro uz 0,59 eiro.

Ieva Lazdiņa, sabiedrisko attiecību vadītāja

Apstiprināti jauni universālā pasta 
pakalpojuma tarifi no 2023. gada

Autotransporta direkcija ir izstrādājusi risinājumu, kas sniedz iespēju reģionālo 
autobusu pasažieriem sekot līdzi aktuālajai informācijai par atceltajiem reisiem 
Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē www.atd.lv/lv/atceltiereisi. Ja attiecīgajā vai 
nākamajā dienā ir paredzama situācija, ka kāds no plānotajiem reģionālā autobusa 
maršruta reisiem netiks izpildīts, pārvadātājam, kas sniedz attiecīgo pakalpojumu, 
būs pienākums nekavējoties ievadīt sistēmā šo informāciju, kas automātiski tiks 
atspoguļota vietnē www.atd.lv/lv/atceltiereisi. Tādējādi klienti varēs vienuviet sekot 
līdzi operatīvajām izmaiņām reģionālo autobusu maršrutu tīklā un nepieciešamības 
gadījumā pārplānot braucienus.

Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē 
turpmāk būs pieejama operatīvā 

informācija par atceltajiem reisiem
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Aicina pieteikties transporta 
pabalstam 

No janvāra mainīsies sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas tarifs 

Olaines novadā

Olainē no 13. janvāra plāno 
piemērot jaunu apkures tarifu 

P/a “Olaines Sociālais dienests” aicina pieteikties transporta pabalstam tās 
personas, kuras saskaņā ar saistošajiem noteikumiem var saņemt transporta 

pabalstu 40 eiro apmērā, bet 2022. gadā vēl to nav saņēmušas.

Saskaņā ar Olaines novada domes 2022. gada 14. jūlija saistošo noteikumu 
Nr. SN13/2019 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā” V punktu 

transporta pabalstu līdz 40 eiro kalendārajā gadā piešķir Olaines novadā 
deklarētai personai, ja tai nav piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu 

kompensēšanai un tā ir sasniegusi 75 gadu vecumu vai ir trūcīgas vai 
maznodrošinātas mājsaimniecības vecuma pensijas saņēmēja vai trūcīgas vai 

maznodrošinātas mājsaimniecības pieaugusi persona ar invaliditāti.

Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas pieteikties atbalsta saņemšanai 
elektroniski, var pieteikties rindā uz klātienes konsultāciju un dokumentu 

iesniegšanu Olaines Sociālajā dienestā, zvanot pa tālruni 67146041.

AS “Olaines ūdens un siltums” informē, ka no 2023. gada 1. janvāra 
Olaines novadā stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojuma tarifs – 26,53 eiro par kubikmetru (eiro/m3) bez pievienotās 

vērtības nodokļa (PVN), līdz šim – 25,20 eiro bez PVN. 
Tarifs ar PVN būs 32,10 eiro/m3 līdzšinējo 30,49 eiro/m3 vietā. Tarifa pieaugums 
būs aptuveni 5%, kas vienam deklarētajam iedzīvotājam daudzdzīvokļu mājā 

veidos aptuveni 30 līdz 40 centu pieaugumu mēnesī.
Savukārt tiem atkritumu radītājiem, kas savos īpašumos izmanto standarta 

konteinerus (0,24 m3), viena izvešanas reize izmaksās 6,36 eiro bez PVN 
(7,70 eiro ar PVN) līdzšinējo 6,05 eiro bez PVN vietā. 

Speciālā atkritumu maisa cena no nākamā gada būs 4,38 eiro bez PVN 
un attiecīgi 5,30 eiro ar PVN līdzšinējo 4,18 eiro bez PVN vietā.

Izmaksu pieaugums saistīts ar dabas resursu nodokļa likmes izmaiņām. 
Apstiprinātais tarifs par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu 

poligonā “Getliņi eko” no 1. janvāra būs 135,50 eiro, tai skaitā dabas resursu 
nodokļa likme 95 eiro par tonnu (eiro/t). SIA “Getliņi eko” sadzīves atkritumu 
apglabāšanas pakalpojuma tarifs Olaines novada administratīvajā teritorijā 
šobrīd ir 124,60 eiro/t, tai skaitā dabas resursu nodoklis 80 eiro/t bez PVN.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu veido dabas resursu nodoklis, 

tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Getliņi eko” un sadzīves 
atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa.

Aktuāli, praktiska informācija

Sakarā ar dabasgāzes cenas un 
iepirktās siltumenerģijas cenas 

izmaiņām AS “Olaines ūdens un siltums” 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijai (SPRK) apstiprināšanai 
iesniegusi jauno siltumenerģijas apgādes 
tarifu – 198,80 eiro/MWh (bez PVN) –, kas 
ir aprēķināts saskaņā ar SPRK padomes 
2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 
“Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 
tarifu aprēķināšanas metodika”. 
Sagaidāms, ka jaunais tarifs stāsies spēkā 
2023. gada 13. janvārī (noteiktais tarifs 
stāsies spēkā, ja SPRK nebūs pieņēmusi 
un publicējusi oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā 
tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu). 

Maksa par apkuri Olaines pilsētas 
iedzīvotājiem pēc valsts kompensācijas 
piemērošanas no 2023. gada 
13. janvāra būs 113,88 eiro/MWh 
(bez PVN). Tas nozīmē, ka maksa 
iedzīvotājiem būs par 25% lielāka 
nekā pašreiz spēkā esošā maksa, kas ir 
90,64 eiro/MWh (bez PVN).
Atgādinām, ka ne tikai trūcīgas un 
maznodrošinātas mājsaimniecības 
var pieteikties Olaines Sociālajā 
dienestā mājokļa pabalsta aprēķinam, 
bet arī tie iedzīvotāji, kuriem pēc 
maksājumu* segšanas par mājokli 
paliek mazāk nekā 327 eiro pirmajam 
vai vienīgajam cilvēkam ģimenē un 
228 eiro katram nākamajam cilvēkam 
ģimenē. Mājokļa pabalstu Olaines 
Sociālajā dienestā var pieprasīt persona, 
kas dzīvo īpašumā esošā vai īrētā 
mājoklī Olaines novadā un ir deklarējusi 
savu dzīvesvietu Olaines novadā. Ja 
mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam 
īres līgumam par nekustamā īpašuma 

lietošanu. Jautājumu gadījumā aicinām 
vērsties Olaines Sociālajā dienestā pa 
tālruni 67146041.
Ņemot vērā dabasgāzes cenas, to 
ietekmi uz siltumenerģijas apgādes 
tarifu un notiekošo pasaulē, tiek strādāts 
pie tā, lai Olaines pilsētā samazinātu 
izmaksas par apkuri, pārejot uz cita 
veida kurināmo – šķeldu. AS “Olaines  
ūdens un siltums” bija izsludinājusi 
iepirkumu “Moduļa tipa ar šķeldu 
kurināmas katlumājas ar jaudu 2,7–3 MW 
projektēšana un uzstādīšana”, kas ir 
noslēdzies, un ir noslēgts būvniecības 
līgums. 
Tāpat AS “Olaines ūdens un siltums” 
plāno celt 8 MW ar šķeldu kurināmu 
katlumāju, bet šim mērķim plānots 
piesaistīt Eiropas Savienības (ES) 
finanšu līdzekļus, tāpēc ES fondu 
darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Veicināt energoefektivitāti un 
vietējo AER izmantošanu centralizētajā 
siltumapgādē” trešajai projektu 
iesniegumu atlases kārtai jau 2022. gada 
maijā tika iesniegts projekta pieteikums 
“Fosilā kurināmā aizstāšana Olainē”. 
______________________________

*  Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, 
ņemot vērā šādus izdevumus:

• par dzīvojamās telpas lietošanu 
(īres maksa, izdevumi par obligāti 
veicamajām pārvaldīšanas darbībām);

• par pakalpojumiem, kas saistīti 
ar dzīvojamās telpas lietošanu 
(siltumenerģija apkures un karstā 
ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, 
ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai 
asenizācijas nodrošināšana, sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav 
ietverti īres maksā vai nepieciešamajos 
izdevumos par obligāti veicamajām 
pārvaldīšanas darbībām;

• ar telekomunikāciju pakalpojumiem 
un internetu saistītos izdevumus, kā 
arī izdevumus par ūdens skaitītāju 
uzstādīšanu un verifikāciju;

• īres maksu īres līguma gadījumā (bet 
ne vairāk kā 5 eiro par 1 m2). Par lielgabarīta atkritumu 

nodošanu janvārī
Jaunolaines iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus varēs izmest 

14. un 28. janvārī, savukārt Stūnīšos nodot lielgabarīta 
atkritumus varēs 28. janvārī.

Lai veiksmīgi organizētu lielgabarīta atkritumu savākšanu Jaunolainē, 
iedzīvotāji divas reizes mēnesī lielgabarīta atkritumus var nodot pie sadzīves 

atkritumu laukumiem: Meža ielā (pie sporta nama) plkst. 9.00–12.00 un 
Pionieru ielā plkst. 13.00–15.00. Stūnīšos tiek piedāvāta iespēja nodot 

lielgabarīta atkritumus pie Gaismas ielas 6 sadzīves atkritumu laukuma katra 
mēneša ceturtajā sestdienā plkst. 15.00–16.30.

Saņem “Olaines 
domes vēstis” pa pastu

Ja vēlaties saņemt "Olaines domes vēstis" savā pastkastītē, 
tad piesakieties pakalpojuma saņemšanai. 

Pieteikuma forma pieejama www.olaine.lv.

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

Pasākumi Olaines novadā janvārī Ziemassvētku 
laiks

Jaundzimušos novadniekus sveiks maijā 
Olaines novada svētku laikā

Ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad 
mēs ticam Ziemassvētku vecītim, 
Ziemassvētku rūķiem un gaidām 
brīnumus. Kad mēs katrs varam šo 
brīnumus radīt gan sev, gan citiem. 
Arī šogad biedrība “Pīlādzis” kļūs par 
Ziemassvētku rūķi – sarūpēs mazus 
svētku pārsteigumus biedrības “Citāds 
Es” bērniem ar īpašām vajadzībām 
un Olaines Sociālās aprūpes centra 
senioriem.

Mēs atsaucāmies uz biedrības “Laimīgās 
astes” aicinājumu piedalīties ikgadējā 
labdarības akcijā – izsolē “Labdarības 
svētdiena 2022” 11. decembrī. Izsoles 
ziedojumi tiks izmantoti Olaines novada 
teritorijā dzīvojošo kaķu koloniju atbalsta 
pasākumiem un biedrības “Citāds Es” 
atbalstam.

Sirsnīgs Ziemassvētku pasākums un 
saldumu paciņa būs katram biedrības 
“Pīlādzis” biedram, pateicoties mūsu 
sponsoriem. Gribam pateikt paldies 
Olaines novada pašvaldībai, AS “Olaines 
ķīmiskā rūpnīca Biolars”, SIA “Agrosēta”, 
Olaines Kultūras centram un Jaunolaines 
Kultūras namam par atbalstu biedrībai 
“Pīlādzis” pasākumu organizēšanā. 
Pateicamies “Jaunolaines aptiekai 1” par 
atbalstu un sarūpētajām dāvanām arī 
ikdienā.

Lai Ziemassvētkos sirdsmiers, mīlestība 
un prieks ienāk katrā mājā! Jaunajā gadā 
visiem novēlam labklājību, izturību, 
stipru veselību, jaunu ideju un cerību 
piepildījumu! 

Ausma Konošonoka,
biedrības “Pīlādzis” valdes priekšsēdētāja

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

Lūgsim Ziemassvētku zvaigznēm
Tā kā ziediem debess laukā plaukt.
Zaļo egļu zaros svecēm
Tā kā ugunskuram spožās liesmās degt.
Ļausim Ziemassvētku naktij
Gaismas spēku mūsu sirdīs liet.
Iesim Ziemassvētku naktī
Mieru savās dvēselēs smelt.

/K. Apškrūma/

Lai Ziemassvētku mirdzums ienes mieru 
sirdī un mājās, dāvājot gaišas domas, 
veselību un ticību labajam 2023. gadā! 

Ārija Spuņģe,
Olaines novada senioru biedrības 
“Liepas” valdes priekšsēdētāja 

Kopš 2003. gada Olaines novadā 
(līdz 2009. gadam – Olaines pilsētā) 

eksistē tradīcija – sveikt jaundzimušo 
ģimenes ar bērna ienākšanu ģimenē, 
svinīgā pasākumā pasniedzot katram 
jaundzimušajam īpašu personalizētu 
dāvanu no pašvaldības. Šobrīd tā ir 
Latvijas amatnieku kalta 925. proves 
sudraba monēta (Laimes mātes vērdiņš) 
prasmīgu meistaru darinātā ozolkoka 
kastītē ar iegravētu bērna vārdu, 
dzimšanas datiem un Olaines novada 
logo.

Diemžēl Covid-19 izplatība ieviesa 
korekcijas, un pēdējos divos gados 
pašvaldības sarūpētā dāvana tika 
pasniegta individuāli Dzimtsarakstu 
nodaļā. 2022. gadā atkal varējām dalīt 
prieku kopīgajā svētku pasākumā. 

Ņemot vērā pieredzi ar ierobežojumiem 
Covid-19 izplatības laikā un lai 
neapdraudētu bērnu veselību gada 
mēnešos, kad plosās slimības, pieņemts 
lēmums organizēt svinīgu pasākumu 
jaundzimušajiem vienu reizi gadā 
maija beigās. Nākamais jaundzimušo 
godināšanas pasākums paredzēts 
2023. gada maijā Olaines novada 
svētku laikā. Uz pasākumu tiks aicināti 
2022. gadā dzimušie bērniņi kopā ar 
vecākiem. Vēršam uzmanību, ka dāvanu 
var saņemt tikai tajā gadījumā, ja bērna 
pirmreizējā deklarētā dzīvesvieta ir 
Olaines novads.
------------------------------------------
Atgādinām, ka Olaines novadā tiek 
izmaksāts bērna piedzimšanas pabalsts. 
Šis pabalsts nav saistīts ar svinīgo 
pasākumu, to var saņemt, uzrakstot 

iesniegumu Olaines Sociālajam 
dienestam vai aizpildot veidlapu, kad 
Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 
tiek reģistrēta bērna piedzimšana.

Par katru jaundzimušo bērnu, par 
kuru nav izmaksāts piedzimšanas 
pabalsts citā pašvaldībā un kura pirmā 
pamatdzīvesvieta ir deklarēta Olaines 
novadā, piešķir:
• pabalstu 300 eiro apmērā, ja viens no 

vecākiem pirms bērna piedzimšanas ir 
deklarēts Olaines novadā;

• pabalstu 400 eiro apmērā, ja abi vecāki 
pirms bērna piedzimšanas ir deklarēti 
Olaines novadā.

Bērna piedzimšanas pabalstu pārskaita 
vienam no vecākiem uz iesniegumā 
norādīto kredītiestādes kontu. 

Olaines Kultūras centrs

Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta Piezīmes

19.01. 18.00
Muzikāla izrāde bērniem pēc 
J. Čapeka stāstu motīviem 
“Kaķīte un Sunītis”

Olaines Kultūras nams

Ieejas biļetes cena – 2 eiro. Biļetes no 5. janvāra 
Olaines Kultūras centra administrācijā 
darbdienās plkst. 9.00–20.00 vai rezervējot pa 
tālruni 29143922 darbdienās plkst. 9.00–17.00

21.01. 17.00 Rēzeknes teātra “Joriks” 
izrāde “Barikādes.docx” Jaunolaines Kultūras nams Ieeja – 3 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā  no 

9. janvāra. Tālrunis informācijai 29257870

22.01. 16.00 V. Kairiša filma “Janvāris” Jaunolaines Kultūras nams Ieeja brīva

Olaines Sporta centrs

Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta

Otrdienās No 20.15 Olaines novada atklātais amatieru hokeja čempionāts 
“Olaines Sporta centra kauss 2022/2013” Olaines pilsētas slidotava

14. janvārī Olaines Sporta centra balvas izcīņa galda tenisā, 5. posms Olaines Sporta nams

28. janvārī Olaines ātrā šaha turnīrs Olaines Sporta nams

Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Jelgavas iela 9)

Datums Pasākuma nosaukums Norises vieta Piezīmes

10.–28.01. Aleftinas Mošenkovas 
ikonu izstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejs Muzeja izstāžu siena

13.–20.01. Barikāžu nedēļai veltīta 
muzejpedagoģijas programma Olaines Vēstures un mākslas muzejs Iepriekšēja pieteikšanās

pa tālruni 20172030

21.01. Radošā sestdiena – filcēšana Olaines Vēstures un mākslas muzejs Iepriekšēja pieteikšanās
pa tālruni 20172030

31.01.–28.02. LMMS grafika Olaines Vēstures un mākslas muzejs Muzeja skatlogi

Citi pasākumi

Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta

Divas reizes mēnesī 
(sestdienās) 10.00–12.00 Pērļošana, rotu darināšana Ligitas Jegorovas vadībā Pieaugušo izglītības centrs

Otrdienās un ceturtdienās No 18.00 Angļu valodas kursi (ar minimālām priekšzināšanām). 
Pasniedzēja Emilija Loseva Pieaugušo izglītības centrs
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Olaines novada bibliotēkas
Olaines novada bibliotēkas pēc 

pandēmijas ir pilnvērtīgi atsākušas 
savu darbu un ar lielu degsmi raugās 
uz 2023. gadu! Bibliotēkas ar visiem 
spēkiem cenšas piesaistīt jaunus lasītājus 
un ieinteresēt esošos! 
Jaunolaines bibliotēka regulāri saviem 
lasītājiem sagādā kādu pārsteigumu, 
rīkojot tikšanās ar Latvijā zināmām 
personībām, grāmatu autoriem, kurās 
lasītāji var uzzināt sev interesējošus 
jautājumus, piemēram, kā tapusi 
grāmata un kur tiek rasta iedvesma 
literārajiem darbiem. Bibliotēkas vadītāja 
Rita Beķere atzīst, ka “pandēmijas dēļ 
šogad ir bijis salīdzinoši maz tikšanos, 
taču spilgtākā noteikti ir bijusi dzejas 
izrāde ar aktieri Mārtiņu Vilsonu, kurā 
tika atspoguļota Aleksandra Čaka dzeja”.

Olaines bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļa priecēja pašus mazākos lasītājus 
bibliotekārajā stundā “Iepazīsti 
bibliotēku”, kuru apmeklēja Olaines 
pirmsskolas izglītības iestāžu bērni un 
Olaines 1. vidusskolas skolēni, no maija 
notikušas 10 bibliotekārās stundas. Arī 
nākamajā gadā bibliotēka gaida pie sevis 
ciemos pašus mazākos lasītājus. Olaines 
bibliotēka pārsteidza apmeklētājus ar 
grāmatu izstādēm, kā arī pasākumiem, 
piemēram, “Ziemeļvalstu literatūras 
nedēļas” ietvaros tika rīkots pasākums 
un kopīgs lasījums krēslas stundā “Daba 

ziemeļvalstīs”, kurā apmeklētāji lasīja 
zviedru autora Patrika Svensona stāstu 
par noslēpumaināko zivi pasaulē ar 
nosaukumu “Zuša evaņģēlijs”. 

Gaismu bibliotēka gatavojas nākamajam 
gadam, solās būt patiešām interesanti! 
Bibliotēka ir izveidojusi “TOP 5 lasītākās 
grāmatas”, lai lasītājiem būtu vieglāk 
izvēlēties no visām krājumā esošajām 
grāmatām. Piecas lasītākās grāmatas 
Gaismu bibliotēkā ir: 1. Lūsindas Railijas 
“Pazudusī māsa”, 2. Kamillas Lekbergas 
“Sudraba asaras”, 3. Džodžo Mojas 
“Pēdējā vēstule no mīļotā”, 4. Daces 
Judinas “Uz dzīvību un nāvi”, 5. Kārenas 
Vaitas “Atgriešanās Tredstrītā”. 

14. decembrī Jaunolaines Kultūras 
nama mazajā zālē Olaines novada 
bibliotēkas aicināja uz muzikālo vakaru 
“Veltījums” kopā ar Latvijas Nacionālā 
teātra aktieri Juri Hiršu.  Pasākuma laikā 
tika sveikti aktīvākie bibliotēku lasītāji 
tādās nominācijās kā “Galvenais preses 
recenzents”, “Lasītājs – vēsturnieks”, 
“Lasītājs – ceļotājs”, “Ilggadīgākais 
lasītājs” un citās. Šāda veida pasākums, 
kurā visas trīs novada bibliotēkas sveic 
savus lasītājus, iepriekš nav noticis, 
cerēsim, ka šī būs jauna tradīcija, kuru 
turpināt arī nākamajos gados! 

Olaines Kultūras centrs

11. decembrī Olaines Kultūras nama mazajā zālē noritēja Olaines novada 
dzīvnieku aizsardzības biedrības “Laimīgās astes” pasākums “Labdarības 

svētdiena 2022”, kas apvienoja biedrības draugus, atbalstītājus un domubiedrus. 
Pasākuma laikā norisinājās amatnieku un mākslinieku ziedoto darbu labdarības 

izsole un tirdziņš, kur viesiem bija iespēja iegādāties dažādus rokdarbus un 
gleznas par ziedojumiem. Šogad pasākuma laikā tika savākta 

ievērojama summa – 2345,79 eiro. 
Ziedojumi tiks izmantoti Olaines novada dzīvnieku aizsardzības biedrības 

“Laimīgās astes” darbības atbalstam, un, kā bija solīts, puse no ziedojumiem tiks 
pārskaitīta Olaines biedrībai “Citāds Es”, kas apvieno un atbalsta ģimenes, kuras 

audzina bērnus un jauniešus ar invaliditāti.
Olaines novada dzīvnieku aizsardzības biedrības “Laimīgās astes” biedri uzsver, 
ka vēl viens svarīgs pasākuma mērķis ir saliedēt sabiedrību kopīgu labo darbu 

veikšanai: vieniem dot iespēju iesaistīties, noziedojot savus rokdarbus un 
mākslas darbus labdarībai, otriem – iegādāties tos par ziedojumiem.

Pasākums un kopīgs lasījums rīta stundā “Daba ziemeļvalstīs”

Olaines bibliotēka, lasījums krēslas stundā “Ziemeļvalstu literatūras nedēļas” ietvaros

Muzikāls vakars kopā ar Latvijas Nacionālā teātra aktieri Juri Hiršu
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28. novembrī savu simts 
gadu jubileju svinēja 

mūsu novadnieks Ojārs 
Pļavnieks. Apsveikt viņu lielajā 
dzīves jubilejā devās Olaines 
novada domes priekšsēdētāja 
pirmā vietniece Līga Gulbe.

Staltais kungs piedzīvojis 
notikumiem bagātu, sarežģītu, 
bet laimīgu mūžu. Jubilāra tēva 
mājas ir netālu no Rundāles 
pils, kurā Ojārs Pļavnieks 
jaunības gados palīdzējis tēvam 
saimniekot, bet uznāca karš un 
jaunietis tika iesaukts leģionā. 
Izkarojies. Tam sekoja pieci gadi 
izsūtījumā. Cēlis Baltās–Baltijas 
jūras kanālu (krievu valodā –  
Беломорско-Балтийский 
канал). Kā pats kungs saka: 
“Tomēr pārnācu mājās, izturēju, 
atgriezos.” Pēc atgriešanās 
vīrietis tika iesaukts krievu 
armijā. Tā sanācis dienēt divās 
armijās. Kad pārnāca mājās, 
bija jāsāk dzīvot. Apmetās pie 
māsas Elejā. Darba mūžs pagājis 
Lielplatonē, kur padomju gados 
bija lopkopības izmēģinājumu 
stacija un Pļavnieka kungs 
strādājis dažādos atbildīgos 
darbos. Kā saka pats jubilārs, 
dzīvē galvenais ir laba, saticīga 
ģimene un darīt darbu, kas 
patīk. To apliecina fakts, ka 
kungs pensijā aizgājis tikai 
79 gadu vecumā.

Ikdienā dižais jubilārs dzīvo 
jaunākās meitas ģimenē, bet 
kopumā viņam ir trīs meitas, trīs 
mazdēli un četri mazmazbērni. 
Pļavnieka kungs možu garu 
uztur, katru rītu vingrojot. 
Nesūkstās un ir dzīvespriecīgs 
optimists. Seko līdzi 
notikumiem TV un radio, kā arī 
asina prātu, minot krustvārdu 
mīklas.

Sveicot novadnieku lielajā 
jubilejā, pašvaldība dāvināja arī 
200 eiro* veselības saglabāšanai 
un uzlabošanai. Vēlam stipru 
veselību, gaišas dienas un tuvo 
cilvēku mīlestību! 

_________________

* Olaines novada saistošie 
noteikumi Nr. SN13/2019 
“Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Olaines novadā” 
paredz pabalstu jubilejā:
• pabalstu 50 eiro piešķir un 

izmaksā personām 80 un  
85 gadu jubilejās;

• pabalstu 100 eiro piešķir un 
izmaksā personām 90 līdz 

 99 gadu jubilejās;
• pabalstu 200 eiro piešķir un 

izmaksā personām 100 gadu 
un turpmākajās jubilejās.

Jubilāra sveikšana notiek viņa 
dzīvesvietā.

Olaines novada NVO 
apvienības paspārnē jau 

26 gadus darbojas rokdarbu 
pulciņš “Piesaulīte”. Katru gadu 
rokdarbu pulciņš gada nogalē 
organizē rokdarbu izstādi,  
kurā interesenti var apskatīties 
gada laikā radītos darbus –  
zeķes, cimdus, dūraiņus, 
šalles, cepures u. c., kurus 
pēc izstādes pulciņš atdod 
labdarībai. Pašvaldība atbalsta 
rokdarbnieces, nodrošinot 
telpas un izejmateriālu – dziju, 
no kuras rokdarbnieces, 
ieguldot darbu un mīlestību, 
rada rokdarbus, kuri nonāk 
iedzīvotāju rokās.
Šī gada laikā tapuši 

178 rokdarbi. Šogad daļu no 
tiem pulciņš ziedos biedrībai 
“Citāds Es”, daļu Olaines novada 
bērnu un jauniešu atbalsta 
centrs “Olaks” izsniegs Olaines 
novada ģimenēm, kuras ir 
centra redzeslokā, vēl vienu 
daļu dāvinās Olaines Sociālās 
aprūpes centra iemītniekiem un 
daļu novirzīs labdarības izsolei, 
ko organizē Olaines novada 
dzīvnieku aizsardzības biedrība 
“Laimīgās astes”.

Paldies rokdarbu pulciņa 
“Piesaulīte” dalībniecēm 
par radītajiem darbiem un 
novadnieku atbalstu! 

Jaunais gads tuvojas straujiem soļiem, un Olaines novada 
pašvaldība nākamā gada plānu atzīmēšanai novadniekiem 

arī šogad dāvinās 2023. gada galda kalendāru. Tajā 
akcentētas atpūtas un apskates vietas mūsu novadā. Ierastā 

kārtībā kalendāri tiks izdalīti, gaidiet savā pastkastītē! 
Skaistus kopābūšanas brīžus jaunajā gadā novēl Olaines 

novada pašvaldības kolektīvs!

Sirsnīgi sveicam decembrī
dzimušos novada jubilārus! 

Cik labi dzīvot ir un būt, 
Dot citiem, caur to arī gūt.
Tas nozīmē – laimīgiem kļūt, 
Lai arī citi šo laimi jūt!

2022. gada novembrī laulību 
noslēguši 7 pāri, zelta kāzu 
jubileju atzīmēja 2 ģimenes.

Sniedz man savu roku liego,
Rožu gaisma plaukstās zied. 
Vētrās, puteņos un sniegos 
Mūžs mums kopā jānoiet.

/V. Brutāne/

2022. gada novembrī piedzimuši 
9 puisīši un 10 meitenītes.

Kā mazs pūpolzariņš,
Kā mazs saules stariņš 
Mirdzi saviem vecākiem!
Sveicam ģimenes!

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

Bobrovska Antoņina – 18.11.1940.
Broka Astrīda – 11.03.1950.
Čižova Jekaterina – 09.11.1937.
Čupina Nelli – 20.12.1933.
Eidiņš Imants – 14.03.1936.
Farhadovs Šarafetdins – 01.07.1947.
Karševa Jevgeņija – 22.11.1924.
Kukladčenko Juris – 22.05.1939.
Kvasovs Jurijs – 19.02.1951.
Lapatina Viktorija – 16.10.1939.
Lungina Larisa – 20.01.1965.
Maržecka Olga – 23.07.1933.
Ščebrenko Aristorija – 25.12.1939.
Vengrevičs Igors – 15.06.1960.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Miršanas fakts reģistrēts Olaines 
novada Dzimtsarakstu nodaļā. 
2022. gada 13. decembris  

Aktuāli

Olaines novada pašvaldības informatīvais izdevums "Olaines domes vēstis". Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 5000. Bezmaksas. 
Iespiests: "Poligrāfijas grupa Mūkusala". Foto: Emīls Desjatņikovs, Intars Šupiņš, Miervaldis Šteinbergs, Andris Mačāns, Olaines Kultūras 
centra un pašvaldības fotoarhīvs. Ieteikumus un komentārus sūtiet uz e-pasta adresi pasts@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 27838129.

Simto jubileju 
nosvinējis novadnieks 

Ojārs Pļavnieks

Olaines novada rokdarbu 
pulciņš “Piesaulīte” čakli 

pastrādājis, lai iepriecinātu 
novadniekus
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