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Olaines novada pašvaldība 
rīkoja metu konkursu “Mul

tifunkcionālās ēkas Jelgavas 23, 
Olainē, jaunbūves meta izstrā
de” ar mērķi izvēlēties labākos 
priekšlikumus multifunkcionā
lās ēkas būvprojekta izstrādei, 
nodrošinot objekta funkcijai un 
projekta budžetam atbilstošu 
arhitektonisko un funkcionālo ri

sinājumu, paredzot energoefek
tivitātes pasākumus, kvalitatīvu, 
objekta funkcijai atbilstošu ne
pieciešamo labiekārtojumu, kā 
arī risinot gājēju un transporta 

organizāciju. Konkursā tika sa
ņemti 11 pretendentu piedāvā
jumi, kurus rūpīgi izvērtēja žū
rija. Tās sastāvā bija gan domes 
deputāti un administrācijas pār
stāvji, gan pieaicināti arhitekti 
no Latvijas Arhitektu savienības.
Godalgoto trešo vietu saņēmusi 
SIA “Ruume arhitekti” par metu 
ar devīzi “Sava māja”, otrās vietas 

ieguvēja ir SIA “Made arhitekti” 
par metu ar devīzi “Spaare”, bet 
pirmo vietu ieguvusi SIA “Nams” 
par metu ar devīzi “Fokss” (skatīt 
vizualizācijas). Pirmās vietas ie

guvējai paredzēta godalga 8000 
eiro apmērā, otrās vietas ieguvē
jai – 7000 eiro apmērā, bet tre
šās – 6000 eiro apmērā.
Plānots uzsākt sarunas ar metu 
konkursa pirmās vietas ieguvēju 
(metu konkursa uzvarētāju) par 
pakalpojuma līguma slēgšanu 
par multifunkcionālās ēkas Jel
gavas ielā 23, Olainē, jaunbūves 
būvniecības ieceres dokumen
tācijas izstrādi un objekta autor
uzraudzības īstenošanas iespē
jamu uzsākšanu.

Atgādinām, ka Olaines novada 
pašvaldība ir iecerējusi uzbūvēt 
jaunu objektu – multifunkcionā
lu ēku. Būvniecība ir paredzēta 
divās kārtās. Metu konkurss bija 
izsludināts pirmajai kārtai, pēc 
kuras realizācijas šajā objektā 
jauna mājvieta būs Olaines Mū
zikas un mākslas skolai, Olaines 
bibliotēkai ar Bērnu literatūras 
nodaļu un Pieaugušo izglītības 
centram.

Jaunajās telpās Olaines Mūzi
kas un mākslas skolai ieplāno
ta moderna akustiskā zāle, kas 
paredzēta skolēnu skatēm un 
koncertiem. Kopumā Olaines 
Mūzikas un mākslas skola varēs 
uzņemt 300 audzēkņus, savu
kārt Pieaugušo izglītības centrs 
būs pieejams vienlaicīgi 100 ap
meklētājiem. 
Šajā objektā fiziski tiks apvie
notas Olainē atsevišķās ēkās 
esošās pieaugušo un bērnu 
bibliotēkas, izveidojot bibliotē
ku gan lielajiem, gan mazajiem 
novada iedzīvotājiem. Šajā ēkā 
ir paredzēta videonovērošana, 
kā arī telpas kafejnīcas ierīkoša
nai. Konceptuāli paredzēta arī 
koncertzāle ar 500 vietām, kuru 
plānots izbūvēt otrajā kārtā. 

Noskaidroti uzvarētāji konkursā “Multifunkcionālās 
ēkas Jelgavas 23, Olainē, jaunbūves meta izstrāde”

Pašvaldības atbalsts 
skaitļos

Šis bija gads, kad Covid19 pandēmijas “atnākšana” skāra ikvienu. 
Reaģēdama uz notikumiem, pašvaldība izstrādāja atbalsta 

programmu iedzīvotājiem, nosakot, ka nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) maksājuma termiņš ir 2020. gada 15. novembris, papildinot 
NĪN atvieglojumu saņēmēju kategorijas, samazinot nomas maksas 
krīzes skarto nozaru komersantiem, kā arī piešķirot krīzes pabalstu 
ģimenēm. Apkopojot datus uz decembri (pamatojoties uz 
2020. gada 25. marta domes lēmumu “Par seku novēršanas un 
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid19 izplatību”), piešķirti 
šādi NĪN atvieglojumi.

o par īpašumu, kurā deklarēta 
dzīvesvieta, – 50% apmērā, 
kopumā 127 161 eiro 
(atvieglojums piešķirts  
5532 personām);

o par īpašumu, kurā nav 
deklarēta dzīvesvieta, – 
25% apmērā, kopumā  
169 100 eiro (atvieglojums 
piešķirts 11 332 personām).

o nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojums 50% apmērā, 
kopumā 322 840 eiro 
(piešķirts 320 personām);

o septiņi komersanti  
saņēmuši atlaidi 6112,56 eiro 
apmērā.

Kopumā 
296 261,00 eiro

Kopumā 
328 952,56 eiro

Fiziskām personām

Juridiskām personām

Pašvaldība izmaksājusi ārkārtējās situācijas pabalstu 
11 ģimenēm (10 bērniem un 17 pieaugušajiem) – kopumā 
6560 eiro. Šīs ģimenes saņēmušas arī pārtikas pakas. 

Veselīgu un panākumiem 
bagātu 2021. gadu!

Olaines novada pašvaldība

Paveiktais un sasniegtais 2020. gadā

Pašvaldības darba laiks www.olaine.lv.
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 Šogad tika pabeigts 
nozīmīgs projekts – 
“Infrastruktūras uzlabošana 
uzņēmējdarbības attīstībai 
Rūpnīcu ielā, Olaines novadā”. 
Rūpnīcu iela ir maģistrālā iela 
Olaines industriālajā teritorijā.
Projekta ietvaros atjaunots 
ielas segums, izbūvēts ielas 
apgaismojums, atjaunota 
gājēju ietve, izbūvēta slēgta 
lietus notekūdeņu kanalizācijas 
sistēma, atjaunotas zem ielas 
esošās komunikācijas – tehniskā 
un dzeramā ūdens vadi un 
vidējā sprieguma elektrotīkli –,  
izbūvēta jauna kabeļu 
kanalizācija, kā arī sabiedriskā 
transporta pieturvieta un 
publiskās autostāvvietas.
Projekta mērķis ir palielināt 
privāto investīciju apjomu 
Olaines novadā, veicot 
ieguldījumus komercdarbības 
attīstībai atbilstoši Olaines 
novada attīstības programmās 
noteiktajai ekonomiskajai 
specializācijai, balstoties uz 
komersantu vajadzībām.
 

 Novada attīstībā būtisks 
solis sperts, izbūvējot 
centralizēto ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu Jaunolaines 
ciema individuālās apbūves 
teritorijā no Imantu ielas līdz 
Austrumu ielai, nodrošinot 
iespēju projekta teritorijā 
dzīvojošajiem iedzīvotājiem 
saņemt centralizētos 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumus. Saskaņā 
ar projekta ieceri plānots, 
ka līdz 2022. gada beigām 
izbūvētajiem ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem pieslēgsies 
300 individuālās mājas.

 Domājot par gājēju un 
velosipēdistu drošību, lielākais 
no šī gada projektiem bija 
veloceliņa projektēšana un 
būvniecības uzsākšana Jāņupē 
gar vietējās nozīmes ceļu 
V12 no pieturas “Jāņupe” līdz 
Mežsētām. Tā kopgarums 
ir aptuveni 5 km. Projekta 
ietvaros tiks uzlabota satiksmes 
organizācija un drošība arī gala 
pieturā “Mežsētas”, izbūvējot 
sadalošo salu gar pieturvietu. 
Celiņa izbūves darbi uzsākti 
jau oktobrī, bet visu projektu 
plānots pabeigt 2021. gada 
pavasarī.

 Šogad tika izbūvēts 
gājēju un velosipēdistu celiņa 
turpinājums jau esošajam 
celiņam uz Līdumu karjeru. 
Tas nozīmē, ka tagad mazāk 

aizsargātie satiksmes dalībnieki 
(gājēji, riteņbraucēji, skrituļotāji, 
nūjotāji un citi), mērojot ceļu no 
Olaines pilsētas līdz iecienītajai 
atpūtas vietai – Līdumu 
karjeram –, droši pa asfaltētu 
celiņu var nokļūt galamērķī.

 Autovadītāju un 
kājāmgājēju ērtībām šogad 
veikta dubultās virsmas 
apstrāde 2,58 km garumā ceļa 
posmam Uzvaras Līdums–
Ziemeļu ceļš (no Olaines 
pilsētas līdz Uzvaras Līdumam), 

kas ir paralēli gājēju ceļam. 
Nākamgad plānots izbūvēt 
savienojumu grants ceļam, 
kurš iet no Dalbes ielas gar 
notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām, ar grants ceļu, pa kuru 
pašreiz brauc automašīnas, 
un arī šajā posmā veikt ceļa 
dubulto virsmas apstrādi. 

 Šī gada lielākais sporta 
un aktīvās atpūtas objekts ir 
velotrase Zeiferta ielā 10A, 
Olainē (parkā aiz veikala 
“Olanija”), kas ir pirmā asfalta 
velotrase Pierīgā un vienīgā 
šāda veida trase, kura ir 
integrēta pilsētvidē – esošā 
priežu parkā. Projekts realizēts, 
ieguldot pašvaldības un Vides 

aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas piešķirto 
naudas balvu 30 000 eiro 
apmērā, kas iegūta konkursā 
“Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība” 2018. gadā. Objektā 
izbūvēts apgaismojums un 
uzstādīta videonovērošanas 
kamera.

 Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs ar mērķi turpināt 
Pirmā pasaules kara vēstures 
izziņas maršruta tālāko izveidi 
(maršruta pirmā kārta tika 
atklāta 2018. gada vasarā) šogad 
realizēja militārā mantojuma 
tūrisma projektu, papildinot 
maršrutu un izbūvējot tajā 

krievu armijas fortifikācijas 
elementu – zemnīcu, kas 
atšķirībā no jau esošās 
blindāžas ir daļēji iedziļināta 
zemē. Objektā apskatāma 
arī stilizēta dzelzsbetona 
vitrīna – skapis, kurā atrodas 
arheoloģiskajos izrakumos 
atrastie priekšmeti. Jau no 
maršruta atklāšanas par to lielu 
interesi izrāda skolas no visas 
Latvijas, vedot bērnus izzinošās 
ekskursijās.

 Piedaloties projektā 
“Tūrisms kopā”, kurā 
apvienojušies seši Pierīgas 
novadi – Olaines, Mārupes, 
Babītes, Ķekavas, Ozolnieku 
un Jelgavas –, kuru mērķis ir 

sadarboties un ar vienotām 
mārketinga aktivitātēm 
popularizēt kopēju atpūtas 
piedāvājumu teritoriju 
iedzīvotājiem, gada sākumā 
tika izdots informatīvs buklets 
“Apceļo Pierīgu”, izveidota 
spēle, interaktīva karte un 
projekta ietvaros uzstādīts 
fotorāmis pie Mežaparka bērnu 
pilsētiņas. 

 Projektā “Exit Rīga”, kas 
ir tūrisma reģiona zīmols 
un apvieno tuvējos Pierīgas 
novadus, tiek piedāvātas plašas 
tūrisma un izklaides iespējas 

Attīstība Olaines novadā

Paveiktais un sasniegtais 2020. gadā

Turpinājums 3. lpp.   

Rūpnīcu iela Olainē

Velotrase Olainē

Sociālās aprūpes centrs

Gājēju un velosipēdistu ceļš uz Līdumu karjeru

Gājēju un velosipēdistu ceļš Jāņupē

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta zemnīca
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vien 50 kilometru rādiusā ap 
galvaspilsētu. Projektu īsteno 
14 novadu pašvaldības un 
sešas partnerības ar mērķi 
kopīgi aicināt vietējos un 
ārvalstu ceļotājus apmeklēt 
galvaspilsētas tuvumā 
esošos tūrisma objektus. 
Gada garumā notika vairākas 
aktivitātes, tostarp “Exit Rīga” 
veloorientēšanās, kuras  
13. posms norisinājās Olaines 
novadā.

 Sociālās infrastruktūras 
uzlabošanai šogad realizēti 
vairāki projekti. Lielākais 
no tiem ir projekts “Olaines 
novada Sociālās aprūpes 
centra ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana”, kura 
īstenošanas rezultātā ēkā, 
kurā ilgstoši dzīvo seniori un 
cilvēki ar nopietnām veselības 
problēmām, uzlabojies telpu 
mikroklimats un temperatūra. 
Centra iemītniekiem uzlabota 
dzīves kvalitāte un veicināti 
veselības stāvokļa uzlabojumi.

 Gada nogalē Sociālās 
aprūpes centra otrajā 
stāvā centra iemītniekiem 
izremontētas astoņas 
vienvietīgas un divvietīgas 
istabas un gaitenis. Pēc remonta 
tās ir pielāgotas un aprīkotas 
cilvēkiem ar invaliditāti. 
Sociālās aprūpes centrs 
nodrošina pagaidu vai  
ilgstošus sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus (institucionālu 
aprūpi) personām ar I un  
II grupas invaliditāti no  
18 gadu vecuma, kā arī pensijas 
vecuma personām ar ilgstošu 

vai nepārejošu fizisko spēju 
ierobežojumu, kuru dēļ tās 
nav spējīgas sevi aprūpēt un 
ir apgrūtināta to integrācija 
sabiedrībā, un nepieciešamais 
pakalpojuma apjoms pārsniedz 
aprūpei mājās noteikto apjomu.

 Daudzdzīvokļu māju 
renovācijas process arī šogad 
turpinājās, un ir renovētas 
četras daudzdzīvokļu mājas –  
Parka ielā 12, Zemgales ielā 51  
un Zemgales ielā 25 Olainē un 

Meža ielā 14 Jaunolainē –,  
savukārt četrām mājām 
renovācijas process ir 
uzsākts. AS “Olaines ūdens 
un siltums” un SIA “Zeiferti” 
izmantojušas attīstības finanšu 
institūcijas “Altum” novembra 
izskaņā piedāvāto iespēju 
iesniegt papildu pieteikumus 
daudzdzīvokļu māju renovācijas 
atbalsta programmā, kas 
nozīmē, ka vēl 10 Olaines 
novada daudzdzīvokļu mājas 
(dzīvokļu īpašnieku pozitīva 
balsojuma rezultātā) varētu tikt 
renovētas laika posmā līdz 2023. 
gadam, bet līdz 2027. gadam 
plānots pabeigt renovāciju 
77 namos jeb 53% no visiem 

daudzdzīvokļu namiem novadā.
Atgādinām, lai veicinātu Olaines 
novada iedzīvotāju aktivitāti 
viņu īpašumu (daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju) sakārtošanā 
ar energoefektivitātes projektu 
īstenošanas palīdzību, Olaines 
novada pašvaldība no savas 
puses apņēmusies iedzīvotājus 
atbalstīt un paredzējusi finanšu 
līdzekļus daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju: energoaudita 
veikšanai, tehniskā projekta 
izstrādei, renovācijas projekta 

pieteikuma sagatavošanai 
Eiropas Savienības finansējuma 
saņemšanai un bankas 
maksājumu procentu segšanai. 
Vairāk informācijas www.ous.lv.

 Lai nodrošinātu un  
uzlabotu ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumus 
Olaines pilsētas ražošanas 
uzņēmumiem, AS “Olaines 
ūdens un siltums” 2020. gadā 
ir realizējusi divus projektus: 
ūdensvada rekonstrukciju no 
ūdens sagatavošanas stacijas 
Jelgavas ielā 5 līdz Rūpnīcu  
ielai 4; ūdensapgādes un 
sadzīves kanalizācijas tīklu 
izbūvi Rīgas ielā. 

Pirmā projekta realizācijas 
rezultātā ieguvēji ir industriālais 
parks “Nordic Industrial Park” 
un SIA “Bona Fides”. Kopējais 
AS “Olaines ūdens un siltums” 
ieguldījums šajā projektā ir  
165 000 eiro. Savukārt, realizējot 
ūdensapgādes un sadzīves 
kanalizācijas tīklu izbūvi Rīgas 
ielā, Olainē, ieguvēji ir: attīstības 
teritorija Rīgas ielā 23 un 
uzņēmumi Rīgas ielā 21, 21B  
un 21C.  

Šī projekta realizācijā AS 
“Olaines ūdens un siltums” 
ieguldījusi 167 000 eiro.

 2020. gada augustā Olaines 
1. vidusskola 14 skolu vērtējumā 
ieguvusi dalītu 10.–13. vietu 
Ata Kronvalda fonda veidotajā 
“Zvaigžņu reitingā”, kurā 
apkopotas skolas ar labākajiem 
starptautisko olimpiāžu 
rezultātiem. Informācija 
www.skolureitings.lv.

 Olaines novada dome 
ar 2020. gada 1. septembri 
palielināja Olaines 1. un  
2. vidusskolas vidusskolēnu 
stipendijas. Iepriekš ikmēneša 

stipendijas apmērs bija  
30,00 eiro, bet, sākot ar 
2020./2021. mācību gadu, tas 
ir 40,00 eiro un 60,00 eiro. 
2020./2021. mācību gada  
1. semestrī 40,00 eiro stipendiju 
saņēma astoņi Olaines  
1. vidusskolas vidusskolēni 
un trīs Olaines 2. vidusskolas 
vidusskolēni, bet 60,00 eiro 
stipendiju saņēma pieci Olaines 
1. vidusskolas vidusskolēni un 
pieci Olaines 2. vidusskolas 
vidusskolēni.
 

 Īstenojot divus Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
līdzfinansētus projektus, 
Rīgas Tehniskās universitātes 
Olaines Tehnoloģiju 
koledža paaugstinājusi 
ēku energoefektivitāti – ir 
nosiltināts mācību korpuss un 
divas dienesta viesnīcas – un 
veikusi nozīmīgu telpu pārbūvi, 
atjaunošanu un labiekārtošanu. 
Būvniecībā, iekārtu un 
aprīkojuma iegādē kopumā 
ieguldīti 5,38 miljoni eiro. No šī 
studiju/mācību gada studenti/
audzēkņi izglītību var iegūt  
11 mūsdienīgās, moderni 
aprīkotās mācību laboratorijās 
koledžas ēkas 1. un 2. stāvā.

 Šogad VAS “Latvijas Valsts 
ceļi” veica nozīmīgus būvdarbus 
atsevišķos posmos uz Jelgavas 
šosejas (A8). Kreisās brauktuves 
posmā no Jaunolaines līdz 
tiltam pār Misu (19,20.–
29,95. km) tika pārbūvēta ceļa 
sega, pārbūvēja arī tiltu pār 
Misu un atjaunoja sabiedriskā 
transporta pieturvietas. Ceļa 
pārbūvi veica akciju sabiedrība 
“A. C. B.” par līgumcenu 10,16 
miljoni eiro (ar PVN), pārbūve 
finansēta no valsts budžeta. 

Jau astoto gadu pēc kārtas 
Olaines novadā tika izsludi

nāts konkurss “Jauniešu gada 
balva”, kurā apzināti aktīvākie 
un talantīgākie Olaines nova
da jaunieši un izvērtēti viņu 
sasniegumi novada attīstībai. 
Tika iesūtīti 19 pieteikumi sešās 
nominācijās. 
Nominācijā “Gada brīvprātī-
gais” konkursa izvērtēšanas 
komisija noteica par uzvarē
tāju Beāti Iju Bērziņu. Tituls 
“Gada jauniešu projekts” 
šogad tika piešķirts Daniilam 
Tolmačovam par Olaines 2.  vi
dusskolas projektu “Mūzikas 
studija”. Par uzvaru nominācijā 

“Gada jaunais mākslinieks” 
priecājas Lauma Vuškāne. 
“Gada jauniešu balsts” šo

gad ir Helēna Marija Jēģere, 
kura pagājušajā gadā šajā kon
kursā saņēma titulu “Gada jau

nietis”. Konkursa izvērtēšanas 
komisija novērtēja Rīgas Teh-
niskās universitātes  Olaines 
Tehnoloģiju koledžas audzēkņu 
pašpārvaldes aktīvo darbību un 
piešķīra titulu “Gada jauniešu 
organizācija”. Savukārt lielāko 
un gaidītāko titulu – “Gada jau-
nietis” – šogad ieguva Santa 
Kristiāna Zeltiņa.
Šogad veicināšanas balva tika 
piešķirta Danielai Trubačai par 
Olaines 2.  vidusskolas projek
tu “Platforma 9 un ¾. Pietura 
Hogvarts” par inovatīvu projek
tu, kas popularizē lasīšanu un 
bibliotēku apmeklēšanu. Atšķi
rīgi no citiem gadiem šogad AS 

“Olainfarm” noteica savu favo
rītu, starp visiem pretendentiem 
simpātiju balvu piešķirot Renā-
ram Miloševskim par aktīvu 
iesaisti ķīmijas nozares populari
zēšanā Olaines novadā, Latvijas 
mērogā un starptautiski.

Visiem konkursam izvirzītajiem 
pretendentiem sakām lielu pal
dies par ieguldīto darbu savā 
attīstībā, Olaines novada popu
larizēšanā un aktīvo iesaisti sa
biedriskajā dzīvē. Paldies Elīnai 
Gustai, Darjai Soldatkinai, 
Marinai Matjušenkovai, Klā-
vam Balodim, Jeļenai Pisarjo-
nokai, Renātei Burakai. 

Apbalvoti Olaines novada konkursa 
“Jauniešu gada balva 2020” uzvarētāji

Attīstība Olaines novadā

Olaines novads

aktīvs

  Turpinājums no 2. lpp. 

Titula “Gada jaunietis” ieguvēja Santa Kristiāna Zeltiņa

Zemgales iela 25 Olainē
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Grozījumi Olaines novada domes saistošajos noteikumos Nr. SN1/2018 
“Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkcijas īstenošanas kārtība”

Saistošie noteikumi Nr. SN15/2020

2020. gada 22. decembrī.
Apstiprināti ar Olaines novada domes 
2020. gada 22. decembra sēdes lēmumu 
(18. prot., 3.1. p.). Stājas spēkā no  
2020. gada 30. decembra. 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 
saistošajos noteikumos Nr. SN1/2018 
“Olaines novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 
funkcijas īstenošanas kārtība” šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1. pirmsskolas vecuma bērnu 
(turpmāk – bērni) reģistrācijas kārtību 
vienotajā Olaines novada pirmsskolu 
pieteikumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) 
un uzņemšanas kārtību Olaines novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs (turpmāk – pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes) un 
pašvaldības izglītības iestādēs, kas 
realizē pirmsskolas izglītības programmu 
(turpmāk – skolas);”

2. Izteikt 1.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“1.2. kārtību, kādā Olaines novada 
pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sedz 
izmaksas par bērnu Izglītības iestāžu 
reģistrā reģistrētai privātajai izglītības 
iestādei, kas nodrošina licencētas 
pirmsskolas izglītības programmas 
apguvi darbdienās (ne mazāk kā  
12 stundas dienā) (turpmāk – privātā 
izglītības iestāde), vai Valsts izglītības 
informācijas sistēmā reģistrētam bērnu 
uzraudzības pakalpojumu sniedzējam 
(turpmāk – pašvaldības atbalsts).”

3. Svītrot 2. punktu.

4. Papildināt 5. punktu aiz vārdiem 
“ārējiem normatīvajiem aktiem.” šādā 
redakcijā:  
“Pašvaldībā 6.3. apakšpunktā noteiktajā 
kārtībā iesniedz iesniegumu par bērna 
reģistrēšanu Reģistrā un uzrāda valsts vai 
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās 
komisijas atzinumu par nepieciešamo 
speciālo izglītības programmu.”
 
5. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
“6. Bērna likumiskais pārstāvis – vecāki, 
aizbildnis vai vecāku vai aizbildņu 
pilnvarota persona (turpmāk – vecāks) 
pieteikumu vai iesniegumu, izņemot 
24.1. apakšpunktā noteikto, Pašvaldībā 
var iesniegt:
6.1. Valsts un pašvaldības vienotajā 

klientu apkalpošanas centrā, 
Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines 
novadā, LV2114;

6.2. elektroniski iesūtot uz Pašvaldības 
eadresi: pasts@olaine.lv ar drošu 
elektronisko parakstu.

6.3.  klātienē pašvaldības pirmskolas 
izglītības speciālistam.”

6. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
“8. Reģistrējot bērnu Reģistrā Pašvaldībā, 
vecāks:
8.1. iesniedz pieteikumu (1. pielikums), 

norādot ne vairāk kā divas vēlamās 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādes prioritārā secībā un 
laiku (gadu un mēnesi), no kura 
nepieciešama vieta pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē;

8.2. uzrāda personu apliecinošu 
dokumentu. Bērna likumiskais 
pārstāvis papildus uzrāda 
dokumentu, kas dod viņam tiesības 
rīkoties bērna interesēs;

8.3. saņem pieteikuma izdruku no 
Reģistra, pārbauda izdrukātajā 
pieteikumā ierakstīto ziņu 
atbilstību.”

7. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
“9. Elektroniski reģistrējot bērnu 
Reģistrā, vecāks autorizējas tīmekļa 
vietnē www.epakalpojumi.lv un 
iesniedz pieteikumu, norādot ne 
vairāk kā divas vēlamās pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā 
secībā un laiku (gadu un mēnesi), no 
kura nepieciešama vieta pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē.”

8. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
“10. Visi pieteikumi tiek reģistrēti 
Reģistrā pieteikumu iesniegšanas 
secībā.”

9. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
“12. Līdz vietas piešķiršanai, saglabājot 
pieteikuma reģistrācijas datumu, 
vecākam ir tiesības mainīt pieteikumā 
norādīto informāciju par vēlamajām 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēm un laiku (gadu, mēnesi), 
no kura bērnam nepieciešama vieta 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē (2. pielikums), vai anulēt 
pieteikumu (3. pielikums) saistošo 
noteikumu 6. punktā noteiktā kārtībā 
vai tīmekļa vietnē www.epakalpojumi.lv, 
tai skaitā situācijā, ja pašvaldība, dibinot 
jaunu pirmsskolas izglītības iestādi, ir 
publicējusi informāciju savos sociālajos 
tīklos un pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Olaines Domes Vēstis” par 
iespēju pieteikties izglītības apguvei 
jaunizveidotajā izglītības iestādē.”

10. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā: 
“13. Pašvaldības atbildīgais darbinieks 
sagatavo sarakstus par vietas piešķiršanu 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs un iesniedz izskatīšanai domes 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejā (turpmāk – komiteja), kura 
sniedz atzinumu Olaines novada domes 
priekšsēdētāja pirmā vietnieka  
(turpmāk – Amatpersona) lēmuma 
pieņemšanai.”

11. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
“15. Amatpersona, atbilstoši pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
uzņemamo bērnu skaitam un vecumam 
(dzimšanas gadam) piešķir vietas šādā 
secībā:
15.1. ar ārpus kārtas uzņemšanas 

priekšrocībām šādos gadījumos  
un šādā secībā:
15.1.1. ja bērna vecākam ir Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos 
noteiktas sociālās garantijas vai 
tiesības bērnu izglītības iestādē 
iekārtot ārpus kārtas;
15.1.2. pašvaldības izglītības 
iestādes pedagoga bērnam uz 
vecāka darba tiesisko attiecību 
laiku;
15.1.3 bērnam, kura vecāks 
ir persona ar I vai II grupas 
invaliditāti, ja bērna un vismaz 
vienam no vecākiem dzīvesvieta 
deklarēta Olaines novada 
administratīvajā teritorijā;
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), 
ja bērna un vismaz vienam no 
vecākiem dzīvesvieta deklarēta 
Olaines novada administratīvajā 
teritorijā;
15.1.5. daudzbērnu ģimenes 
bērnam, kura vecākam aprūpē 
ir trīs vai vairāk bērnu, atbilstoši 
Olaines novada pašvaldības 
aģentūras “Olaines novada Sociālā 
dienesta” reģistrācijai;
15.1.6. bērnam, kura brālis (ļi) 
vai māsa (as) apmeklē konkrēto 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādi, ja pieteikums Reģistrā 
iesniegts ne vēlāk kā 3 (trīs) 
mēnešu laikā pēc dzimšanas, 
ja bērna un vismaz vienam no 
vecākiem dzīvesvieta deklarēta 
Olaines novada administratīvajā 
teritorijā;

15.2.  bērnam pieteikumu reģistrācijas 
secībā, ja bērna un vismaz vienam 
no vecākiem dzīvesvieta deklarēta 
Olaines novada administratīvajā 
teritorijā;

15.3.  pārējiem bērniem pieteikumu 
reģistrācijas secībā, ja Reģistrā 
vairs nav neviena aktuāla 
pieteikuma par bērniem, kuri 

uzskaitīti no 15.1. apakšpunkta līdz 
15.2. apakšpunktam.”

12. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
“16. Reģistrējot bērnu Reģistrā vai 
10 dienu laikā no brīža, kad radušies 
apstākļi, kas dod tiesības uz ārpuskārtas 
priekšrocībām, saistošo noteikumu 
15.1.1.–15.1.5. apakšpunktos noteiktajos 
gadījumos, vecāks tīmekļa vietnē  
www.epakalpojumi.lv norāda pazīmi uz 
ārpuskārtas priekšrocībām vai iesniedz 
pašvaldībā iesniegumu (4. pielikums). 
Pašvaldība pārbauda informāciju un 
pievieno ārpuskārtas priekšrocību 
Reģistrā. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt 
dokumentus, kas apliecina minētajos 
punktos noteikto faktu, gadījumā, ja 
informācija nav pieejama pašvaldības 
datu bāzēs.” 

13. Papildināt ar 16.1. apakšpunktu  
šādā redakcijā:
“16.1. Pašvaldības atbildīgais darbinieks 
veicot datu pārbaudi, aktualizē datus 
Reģistrā un informē vecāku Reģistrā 
norādītajā saziņas kanālā par ārpuskārtas 
priekšrocību pievienošanu vai 
atcelšanu.”

14. Papildināt 21. punktu aiz vārdiem 
“Ja vecāks atsakās” šādā redakcijā, 
“tīmekļa vietnē www.epkalpojumi.lv vai 
iesniedzot iesniegumu”.

15. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
“22. Pašvaldība nodrošina Reģistra 
publisko pieejamību tīmekļa vietnē 
www.epakalpojumi.lv un publicē 
informāciju par Amatpersonas 
lēmumiem pašvaldības mājas lapā 
www.olaine.lv, norādot bērna unikālo 
identifikācijas kodu un atbilstību 
ārpuskārtas uzņemšanas priekšrocībām, 
kas noteiktas saistošo noteikumu  
15.1.1.–15.1.6. apakšpunktos.”

16. Izteikt IV. daļu šādā redakcijā:
“IV. Bērna uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtība pašvaldības 
izglītības iestādēs”

17. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
“24. Lai uzņemtu bērnu pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks 
personīgi slēdz līgumu (8. pielikums) 
ar attiecīgās iestādes vadītāju, uzrāda 
bērna dzimšanas apliecību un iesniedz 
iestādē šādus dokumentus:
24.1.  iesniegumu “Iesniegums 

bērna uzņemšanai pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē” 
(6. pielikums);

24.2.  bērna medicīnas karti  
(veidlapa Nr. 026/u);

24.3.  valsts vai pašvaldības pedagoģiski 

Turpinājums 5. lpp.   
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atbilstoši Olaines novada pašvaldības 
aģentūras “Olaines novada Sociālā 
dienesta” reģistrācijai;  ☐Jā ☐Nē” 

39. Papildināt 7. pielikumu ar vārdiem 
“bērna dzimšanas dati______________”

40. Papildināt 7. pielikumu ar 
“Vietas maiņa nepieciešama, 
jo______________”

41. Izteikt 8. pielikuma 1. punktu  
šādā redakcijā:
“1. Pakalpojuma 
sniedzējs veic Izglītojamā 
……………………………………… 
izglītošanu un audzināšanu Olaines 
novada pašvaldības…………………
(iestādes nosaukums) (turpmāk tekstā 
Izglītības iestāde) no 20___. gada___
līdz pirmsskolas izglītības mācību 
programmas apguvei vai Izglītojamā 
atskaitīšanai saistošo noteikumu  
31. punkta kārtībā.”

42. izteikt 8. pielikuma  
3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.3. Atskaitīt Izglītojamo no izglītības 
iestādes saskaņā ar saistošo noteikumu 
31. punktu:”

43. Aizstāt 3.3.3.1. apakšpunktā vārdus 
“pirmsskolas izglītības iestādi” ar 
vārdiem “Izglītības iestādi”.

44. Svītrot 8. pielikuma  
3.3.3.2. apakšpunktu.

45. Izteikt 8. pielikuma  
3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.5. Izsniegt Izglītojamā medicīnisko 
karti pret parakstu pēc tam, kad vecāki 
nokārtojuši finansiālās saistības ar iestādi 
par Izglītojamā ēdināšanas pakalpojumu. 
Ja finanšu norēķini netiek saņemti, 
iestādes vadītājs ziņo pašvaldībai 
lēmuma pieņemšanai par parāda 
piedziņu.”

46. Papildināt 8. pielikumā 
4.1. apakšpunktu ar vārdiem “un ievērot 
Izglītības iestādes Iekšējos normatīvos 
aktus, apliecinot ar parakstu.”

47. Izteikt 8. pielikumā  
4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.5. Stājoties Izglītības iestādē, 
Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums 
uzrādīt bērna dzimšanas apliecību un 
iesniegt sekojošus dokumentus:”

48. Svītrot 8. pielikumā  
4.5.3. apakšpunktu.

49. Papildināt 8. pielikumā ar 
4.5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.5.4. Valsts vai pašvaldības pedagoģiski 
medicīniskās komisijas atzinuma kopiju 
(uzrādot oriģinālu), ja Izglītojamais  
tiek uzņemts speciālā izglītības 
programmā.” 

Saistošie noteikumi Nr. SN15/2020

medicīniskās komisijas atzinuma 
kopiju (uzrādot oriģinālu), ja bērns 
tiek uzņemts speciālā izglītības 
programmā.”

18. Papildināt 25. punktu ar vārdiem 
“Pirmsskolas programmas apguves 
laikā” pirms vārdiem “nepieciešamības 
gadījumā”.

19. Aizstāt 26. punktā skaitli  
“20” ar skaitli “14”

20. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:
“27. Ja bērns mācību gada laikā, 
pamatojoties uz ārsta izziņu, 
nepieciešamās ilgstošas ārstēšanās dēļ 
neapmeklē pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādi, vieta bērnam 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē tiek saglabāta ar pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.”

21. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā: 
“29. Pirmsskolas 5–6 gadīgo grupu 
pāreja uz attiecīgo skolu pirmsskolas 
programmas apguves turpināšanai 
notiek saskaņā ar izpilddirektora 
rīkojumu. No Reģistra vietu piešķiršanu 
skolās veic ar Amatpersonas lēmumu. 
Bērnu uzņemšana un atskaitīšana no 
skolas notiek saskaņā ar spēkā esošiem 
vispārējo izglītību reglamentējošiem 
normatīvajiem aktiem. Skola informē 
pašvaldību par bērnu reģistrēšanu.”

22. Svītrot 30. punktu.

23. Izteikt 31.2. apakšpunktu  
šādā redakcijā:
“31.2. ja bērns ir apguvis obligāto 
pirmsskolas izglītību;”

24. Svītrot 31.4. apakšpunktu.

25. Papildināt ar 31.5. un  
31.6. apakšpunktiem 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; 
31.6. saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu 
par pāreju uz skolu pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei.”

26. Papildināt 33. punktu aiz vārdiem  
“uz komitejas atzinuma pamata” ar vārdu 
šādā redakcijā “pieņem”.

27. Izteikt 36.4. apakšpunktu  
šādā redakcijā:
“36.4. ir noslēgts sadarbības līgums 
par pirmsskolas izglītības pakalpojuma 
nodrošināšanu starp Pašvaldību un 
privāto izglītības iestādi.”

28. Izteikt 36.5. apakšpunktu  
šādā redakcijā:

  Turpinājums no 4. lpp. “36.5. ir noslēgts līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu 
bērnam starp vecāku, Pašvaldību un privāto bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju.”

29. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:
“42. Saistošo noteikumu 38. un 39. punktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem 
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks.”

30. Papildināt 1. pielikumā aiz vārdiem “Personas kods_____” ar vārdiem “bērna 
dzimšanas datiem” un aiz vārdiem “Paraksts, atšifrējums_____” ar “Informācijai –  
Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciālists, tālr. 67146057, 
23663218, mājas lapa www.olaine.lv.” 

31. Papildināt 1. pielikumā tabulā tekstu šādā redakcijā un svītrot iestādi “Olaines 
1. vidusskola (5–6 bērnu apmācība), Zeiferta iela 4, Olaine, LV2114”: 

Pirmsskolas izglītības iestāde (ar ciparu 
atzīmēt ne vairāk kā divas vēlamās 
izglītības iestādes prioritārā secībā)

Adrese

☐ “Zīle”
Kūdras iela 9, Olaine,  
Olaines nov., LV2114

☐ “Dzērvenīte”
Zemgales iela 39, Olaine,  
Olaines nov., LV2114

☐ “Magonīte”
Baznīcas iela 1, Jaunolaine,  
Olaines pag., Olaines nov., LV2127

☐ “Ābelīte” Parka iela 5, Olaine, Olaines nov., LV2114

32. Izteikt 1. pielikumā par vēlamo uzsākšanas gadu šādā redakcijā:
“Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama no_____gada_____mēneša.”

33. Papildināt 2. pielikumu ar bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu:
bērna vārds, uzvārds__________________________
Personas kods ______________________________

34. Papildināt 2. pielikumā tabulā tekstu šādā redakcijā un svītrot iestādi “Olaines 
1. vidusskola (5–6 bērnu apmācība), Zeiferta iela 4, Olaine, LV2114”:

Pirmsskolas izglītības iestāde (ar ciparu 
atzīmēt ne vairāk kā divas vēlamās 
izglītības iestādes prioritārā secībā)

Adrese

☐ “Zīle”
Kūdras iela 9, Olaine,  
Olaines nov., LV2114

☐ “Dzērvenīte”
Zemgales iela 39, Olaine,  
Olaines nov., LV2114

☐ “Magonīte”
Baznīcas iela 1, Jaunolaine,  
Olaines pag., Olaines nov., LV2127

☐ “Ābelīte” Parka iela 5, Olaine, Olaines nov., LV2114

35. Izteikt 2. pielikumā par vēlamo uzsākšanas gadu šādā redakcijā:
“Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama no____gada____mēneša.”

36. Izteikt 4. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:
“IESNIEGUMS VIETAS PIEŠĶIRŠANAI ĀRPUS KĀRTAS”

37. Svītrot 4. pielikumā “iestādes nosaukums”

38. 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 vai tiesības bērnu izglītības iestādē iekārtot ārpus kārtas; ☐Jā ☐Nē 
15.1.2. pašvaldības izglītības iestādes pedagoga bērnam uz vecāka darba tiesisko 
attiecību laku; ☐Jā ☐Nē 
15.1.3. bērnam, kura vecāks ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, ja bērna un vismaz 
vienam no vecākiem 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), 
ja bērna un vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Olaines novada 
administratīvajā teritorijā; ☐Jā ☐Nē 
15.1.5. daudzbērnu ģimenes bērnam, kura vecākam aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, 

Detalizēta saistošo noteikumu informācija (pielikumi, veidlapas) atrodama www.olaine.lv
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•	 Apsveikt	Olaines	1. un	2. vidusskolas	
skolēnus Ziemassvētku pasākumā. 
Piešķirt 8716,50 eiro saldumu iegādei 
un Ziemassvētku apsveikuma kartīšu 
izgatavošanai Olaines 1. un 2. vidusskolas 
skolēniem.

•	 Atļaut	Olaines	novada	pašvaldības	
iestādei “Olaines Vēstures un 
mākslas muzejs” pieņemt ziedojumu 
(dāvinājumu) 30 000 eiro apmērā no 
ziedotājas – AS “Olainfarm” – ar mērķi 
izveidot ekspozīciju (AS “Olainfarm” 
attīstība no pirmsākumiem līdz 
mūsdienām). Uzdot Olaines Vēstures 
un mākslas muzeja direktorei noslēgt 
līgumu ar AS “Olainfarm” par ziedojuma 
pieņemšanu un nodrošināt likuma 
“Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonas darbā” 14. panta 
ceturtajā daļā noteiktā ierobežojuma 
par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz 
ziedotāju (dāvinātāju) devēju ievērošanu 
turpmākos divus gadus.

•	 Piešķirt	S	ģimenei	vienreizēju	
materiālo palīdzību 500 eiro sakarā ar 
dimanta kāzu jubileju. Uzdot Olaines 
novada Dzimtsarakstu nodaļai organizēt 
S ģimenes sveikšanu dimanta kāzu 
jubilejā.

•	 Uzsākt	SIA	“Zeiferti”	reorganizāciju	
apvienošanas ceļā, pievienojot SIA 
“Zeiferti” (turpmāk – Pievienojamā 
sabiedrība) akciju sabiedrībai “Olaines 
ūdens un siltums” (turpmāk – Iegūstošā 
sabiedrība). Noteikt, ka Iegūstošās 
kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja 
ir Olaines novada pašvaldība; Iegūstošās 
kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētājas 
pārstāvis ir Olaines novada pašvaldības 
izpilddirektors. 
Uzdot AS “Olaines ūdens un siltums” un 
SIA “Zeiferti” valdei:
1) sagatavot Pievienojamās un 
Iegūstošās sabiedrības reorganizācijas 
līgumu atbilstoši likuma “Publiskas 
personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 
131. pantam (turpmāk – Reorganizācijas 
līgums) un iekļaujot Reorganizācijas 
līgumā šādus reorganizācijas 
noteikumus:
 Pievienojamā sabiedrība nodod 

visu tās mantu, visas tiesības un 
saistības pret trešajām personām, kas 
izriet no Pievienojamās sabiedrības 
noslēgtajiem darījumiem, un 
Iegūstošā sabiedrība to pārņem. 
Uz reorganizācijas spēkā stāšanās 
brīdi tiks sagatavots un parakstīts 
pieņemšanas–nodošanas akts 
par Pievienojamās sabiedrības 
mantas, tiesību un saistību (t. sk. 
Pievienojamās sabiedrības darbinieku 
spēkā esošās darba attiecības) 
pārņemšanu Iegūstošajai sabiedrībai, 
kā rezultātā Pievienojamā sabiedrība 
beidz pastāvēt bez likvidācijas; 
Pievienojamās sabiedrības 
manta uzskatāma par pārgājušu 

Iegūstošās sabiedrības īpašumā ar 
reorganizācijas spēkā stāšanās brīdi. 
Līdz reorganizācijas spēkā stāšanās 
brīdim Pievienojamā sabiedrība pilda 
visas saistības, ko tā ir uzņēmusies 
darījumos ar trešajām personām 
darījumos noteiktajā kārtībā un 
termiņos; 

 Iegūstošā un Pievienojamā 
sabiedrība likumā noteiktajā kārtībā 
ir informējušas visus zināmos 
kreditorus, kuriem līdz lēmuma 
par reorganizāciju pieņemšanas 
dienai bija prasījuma tiesības 
pret Pievienojamo vai Iegūstošo 
sabiedrību; 

 Pievienojamā sabiedrība un Iegūstošā 
sabiedrība reorganizācijas prospektu 
negatavo;

 Revidenta pārbaude abu sabiedrību 
reorganizācijas līgumam un šim 
lēmumam nav nepieciešama;

 Pievienojamās sabiedrības un 
Iegūstošās sabiedrības vienīgais 
dalībnieks ir Olaines novada 
pašvaldība, līdz ar to netiek veikta 
kapitāla daļu un akciju apmaiņa, 
bet Iegūstošā sabiedrība palielinās 
pamatkapitālu, ieguldot Iegūstošās 
sabiedrības pamatkapitālā mantisko 
ieguldījumu – Pievienojamās 
sabiedrības pamatkapitālā esošo 
mantu par summu, kuras vērtība 
nosakāma atbilstoši Publiskas 
personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma 132. panta otrajai daļai un 
Komerclikuma 154. pantam bez jaunu 
dalībnieku uzņemšanas, Iegūstošajai 
sabiedrībai pretī saņemot attiecīgu 
jaunu kapitāla daļu (akciju) skaitu;

 Pievienojamā sabiedrība un Iegūstošā 
sabiedrība iesniegs komercreģistra 
iestādei pieteikumu, lai 
komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts 
par reorganizāciju;

 Pievienojamā sabiedrība sagatavos 
slēguma finanšu pārskatu, un slēguma 
finanšu pārskats tiks iesniegts Valsts 
ieņēmumu dienestā un Iegūstošajai 
sabiedrībai;

 Pievienojamās sabiedrības finanšu 
līdzekļi tiks pārskaitīti uz Iegūstošās 
sabiedrības kredītiestādes kontu 
reorganizācijas spēkā stāšanās dienā;

2) veikt normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā un termiņos citas darbības, kas 
nepieciešamas šī reorganizācijas procesa 
uzsākšanai un pabeigšanai;
3) atbilstoši Komerclikuma 345. panta 
otrajai daļai publicēt oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par 
pieņemto lēmumu par reorganizāciju un 
informēt Valsts ieņēmumu dienestu;
4) iesniegt reorganizācijas līgumu 
kapitāla daļu turētāja pārstāvim 
saskaņošanai AS “Olaines ūdens un 
siltums” akcionāru sapulcē un  
SIA “Zeiferti” dalībnieku sapulcē līdz 
2020. gada 18. decembrim.
Noteikt lēmuma izpildes kontroli Olaines 
novada pašvaldības izpilddirektoram.

•	 Akceptēt	aprēķinātos	dzīvojamo	
māju uzturēšanas un apsaimniekošanas 
maksājumus 2021. 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 2021. 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 
2021. gadam.

•	 Atbrīvot	Ingunu	Bergmani	no	 
Olaines novada bāriņtiesas locekles 
amata 2020. gada 25. novembrī.

•	 Piekrist	atsavināt	par	brīvu	cenu	
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā 
(turpmāk – d/s) “Plakanciema Egles” 
Nr. 20, Vaivados, 0,0607 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 016 0639) zemes 
nomniekam I. D.

•	 Piekrist	atsavināt	zemesgabalu	 
d/s “Vaivadi” Nr. 165, Vaivados, 0,0581 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 016 0555) 
zemes nomniekam T. K.

•	 Piekrist	atsavināt	zemesgabalu	
d/s “Rīga” Nr. 52, Jāņupē, 0,0619 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 020 0587) 
zemes nomniekam M. L.

•	 Apstiprināt	zemesgabala	d/s	“Zīles”	
Nr. 278, Vaivados, 0,0654 ha platībā 
(kadastra numurs 80800160496) 
2020. gada 10. novembra atsavināšanas 
izsoles protokolu.

•	 Apstiprināt	zemesgabala	 
d/s “Vizbuļi2” Nr. 3730, Jāņupē (adrese 
“Vizbule 122”, Jāņupe), 0,0665 ha 
platībā (kadastra numurs 80800210674) 
2020. gada 10. novembra atsavināšanas 
izsoles protokolu.

•	 Apstiprināt	zemesgabala	 
d/s “Atlantika” Nr. 208, Jāņupē, 0,0733 ha 
platībā (kadastra numurs 80800201276) 
2020. gada 10. novembra atsavināšanas 
izsoles protokolu.

•	 Apstiprināt	dzīvokļa	“Birznieki	2”-17,	 
Jaunolainē (vienistabas dzīvoklis, 
kopējā platība 30,00 kv. m, kopīpašuma 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas un zemes 300/8172), 2020. gada 
10. novembra atsavināšanas izsoles 
protokolu. 

•	 Apstiprināt	dzīvokļa	Gaismas	 
ielā 432, Stūnīšos (vienistabas dzīvoklis, 
kopējā platība 36,10 kv. m, kopīpašuma 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas 3254/266576), 2020. gada 
10. novembra atsavināšanas izsoles 
protokolu. 

•	 Atzīt	zemesgabalu	d/s	“Zīles”	Nr. 309,	
Vaivados, 0,0726 ha platībā (kadastra 
numurs 80800160524) 2020. gada 
10. novembra atsavināšanas izsoli 
par nenotikušu. Uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai un sabiedrisko 
attiecību speciālistam ievietot 
informāciju par pašvaldības īpašumā 
esošo zemesgabalu “Zīles” Nr. 309, 
Vaivados, 0,0726 ha platībā pašvaldības 
tīmekļvietnē (zemesgabali, kuri 
paredzēti atsavināšanai publiskā izsolē).

•	 Uzdot	Finanšu	un	grāmatvedības	
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 
nekustamo īpašumu zemesgabalu: 
 d/s “Pavasaris OL” Nr. 222, Viršos, 

0,0634 ha platībā;
 d/s “Rīga” Nr. 155, Jāņupē,  

0,0615 ha platībā;
 d/s “Sputņiks” Nr. 79, Dāvos,  

0,0767 ha platībā;
 Akācijas ielā 18, Pārolainē,  

0,3380 ha platībā;
 Pionieru ielā 1, Jaunolainē,  

0,2744 ha platībā.

•	 Piekrist,	ka	Krievijas	pilsone	I. I.	iegūst	
īpašumā ½ domājamo daļu no zemes 
d/s “Atlantika” Nr. 93, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 8080 020 0217, 0,0597 ha 
platībā ar zemes lietošanas mērķi – kods 
0601 “Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve”. 

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	
uz atsavināmo nekustamo īpašumu 
“Atlantika” Nr. 174, Jāņupē, ar kadastra 
numuru 8080 020 0904. Piekrist, ka 
Krievijas Federācijas pilsonis A. B. iegūst 
īpašumā zemi d/s “Atlantika” Nr. 174 
0,1129 ha platībā ar zemes lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve. 

•	 Neizmantot	pirmpirkuma	tiesības	uz	
atsavināmo nekustamo īpašumu Nomaļu 
ielā 9, Grēnēs, ar kadastra numuru 
8080 003 0639. Piekrist, ka SIA “Oily” 
(reģ. Nr. 40003436408, juridiskā adrese: 
Šķūņu iela 12, Rīga) iegūst īpašumā 
zemi Nomaļu ielā 9 0,6089 ha platībā, ar 
zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās 
apbūves teritorija. 

•	 Nodot	nekustamā	īpašuma	“Līdumu	
karjers” Olaines pagastā, Olaines 
novadā, zemes daļu 0,2600 ha platībā 
(zemes vienības kadastra apzīmējums 
8080 007 0209) iznomāšanai publiskā 
izsolē – piepūšamā ūdens atrakciju 

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

"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.

Turpinājums 7. lpp.   
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parka izvietošanai (saskaņā ar grafisko 
pielikumu). Noteikt nekustamā īpašuma 
“Līdumu karjers” nomas zemes daļas 
0,2600 ha platībā: 
 mutisku nomas izsoles veidu;
 nomas izsoles sākuma nomas maksu 

30,00 eiro mēnesī un PVN. Nomas 
maksa tiek noteikta, ievērojot aktīvo 
saimnieciskās darbības sezonu:  
no 1. maija līdz 31. oktobrim,  
kopā – seši mēneši gadā;

 nomas izsoles reģistrācijas maksu 
30,00 eiro (tai skaitā PVN);

 izsoles soli 10,00 eiro;
 nomas termiņu desmit gadi;
 līgumisku nomnieka pienākumu:

atrakciju parka izvietošanu 
konkrētās robežās (vieta) saskaņot ar 
iznomātāju;
nodrošināt atrakciju parka drošību 
un uzraudzību visas diennakts laikā, 
kā arī krasta teritorijas (atkarībā 
no atrakciju parka novietojuma) 
uzturēšanu par nomnieka līdzekļiem;
ievērot un neaizskart blakus esošo 
īpašnieku īpašuma un nomnieku 
tiesību un likumīgās intereses;
ievērot nomas līguma noteikumus. 

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Līdumu 
karjers” Olaines pagastā, Olaines novadā, 
nomas zemes daļu 0,2600 ha platībā 
nomas izsoles noteikumus un nomas 
līguma projektu.

•	 Atbalstīt	dārzkopības	kooperatīvās	
sabiedrības (turpmāk – DKS) “Stars” 
projektu “DKS “Stars” koplietošanas 
iekšējo pievadceļu seguma atjaunošana” 
par kopējo summu 6600,00 eiro ar 
pašvaldības finansējumu 3960,00 eiro. 
Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
noteikto pašvaldības finansējumu 
3960,00 eiro ieplānot 2021. gada 
pašvaldības budžetā.

•	 Atbalstīt	DKS	“Vaivadi”	projektu	
“Bērnu laukuma paplašināšana” 
par kopējo summu 2981,10 eiro ar 

pašvaldības finansējumu 1788,66 eiro. 
Noteikt: ja DKS “Vaivadi” līdz 2020. gada 
11. decembrim pašvaldībā nav iesniegusi 
līgumā par DKS “Vaivadi” projekta 
“Bērnu laukuma paplašināšana” 
finansēšanu 4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā 
noteiktos dokumentus, šis lēmums 
zaudē savu spēku.

•	 Atbalstīt	DKS	“Puriņi”	projektu	 
“DKS “Puriņi” centralizētās koplietošanas 
ūdens apgādes dziļurbuma sūkņa 
nomaiņa” par kopējo summu 
1114,92 eiro ar pašvaldības finansējumu 
668,95 eiro. Noteikt: ja DKS “Puriņi” līdz 
2020. gada 11. decembrim pašvaldībā 
nav iesniegusi līgumā par DKS “Puriņi” 
projekta “DKS “Puriņi” centralizētās 
koplietošanas ūdens apgādes 
dziļurbuma sūkņa nomaiņa” finansēšanu 
4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā noteiktos 
dokumentus, šis lēmums zaudē savu 
spēku.

•	 Atbalstīt	DKS	“VEF-Baloži”	projektu	
“Apgaismojuma uzstādīšana DKS “VEF
Baloži” teritorijas daļā (2. sektors)” par 
kopējo projekta summu 36 857,88 eiro 
(t. sk. PVN 6396,82 eiro) ar pašvaldības 
finansējuma daļu 25 800,52 eiro. 
Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai 2021. gada pamatbudžeta 
izdevumu sadaļā paredzēt pašvaldības 
finansējuma daļu šajā lēmumā 
noteiktā projekta apmaksai. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram noslēgt 
līgumu ar DKS “VEFBaloži” par 
projekta “Apgaismojuma uzstādīšana 
DKS “VEFBaloži” teritorijas daļā 
(2. sektors)” finansēšanu. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram noslēgt 
trīspusēju līgumu (pašvaldība, DKS 
“VEFBaloži” un darbu izpildītāja – 
SIA “Remus elektro”) par lēmuma 
noteiktajā projektā un iepirkumā ONP 
2020/42 “DKS “VEFBaloži” 2. sektora 
teritorijas ielu apgaismojuma ierīkošana 
Medemciemā, Olaines novadā” noteikto 
darbu izpildi. Noteikt: ja līdz 2021. gada 
30. jūnijam nav veiktas līguma par DKS 
“VEFBaloži” projekta “Apgaismojuma 
uzstādīšana DKS “VEFBaloži” teritorijas 

daļā (2. sektors)” finansēšanu 4.1.1. un 
4.1.2. apakšpunktā noteiktās darbības, šis 
lēmums zaudē savu spēku.

•	 Slēgt	medību	tiesību	nomas	līgumu	
ar A. S. par medību tiesību lietošanu 
Olaines novada pašvaldības valdījumā 
esošajā nekustamajā īpašumā “Plintes”, 
kadastra numurs 8080 010 0040,  
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 010 0040, 1,5900 ha platībā uz 
vienu gadu, nosakot nomas maksu gadā  
28,00 eiro un PVN. Noteikt A. S. 
pienākumu medību tiesības izmantot 
saskaņā ar Latvijas Republikas likumu 
“Medību likums” un citiem medībām 
saistošiem normatīvajiem aktiem.

•	 Noteikt	nekustamā	īpašuma	
“Puplas mežs”, Olaines pag., Olaines 
nov. (kadastra numurs 8080 003 0010), 
plānotajai zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 003 0085 
8009 nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi:
 “Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas” 

(kods 0401) – 189,01 ha aptuvenā 
platība;

 “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība”  
(kods 0201) – 192,30 ha aptuvenā 
platība. 

•	 Konceptuāli	atbalstīt	gumijas	un	
nolietoto riepu mehāniskās pārstrādes 
vietas izveidi Rīgas ielā 21B, Olainē 
(kadastra numurs 8009 006 0012, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 8009 006 
0008), atkritumu dalītās savākšanas, 
šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un 
reģenerācijas infrastruktūras objektu ar 
saules paneļu parku.

•	 Atļaut	apvienot	zemes	vienības	
ar kadastra apzīmējumiem 8080 023 
0329, 8080 023 0331 un 8080 023 0332 
viena nekustamā īpašuma sastāvā ar 
zemes vienību un kopējo, aptuveno 
platību 0,1817 ha. Piešķirt vienotu adresi 
apvienotajai zemes vienībai un ar to 
funkcionāli saistītajām ēkām Liepas 114, 
Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.,  

LV2113, mainot iepriekš noteiktās 
adreses pierakstu. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi apvienotajai 
zemes vienībai – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, NĪLM kods 0601. 
Nekustamā īpašuma īpašniekam 
iesniegt kadastrālās uzmērīšanas 
dokumentus apvienotajai zemes vienībai 
saskaņošanai ar pašvaldību; 
veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
sastāvā zemesgrāmatā.

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

•	 Sakarā	ar	Valsts	prezidenta	Egila	
Levita un Ordeņu kapitula lēmumu 
atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 
30. pantam par sevišķiem nopelniem 
Latvijas valsts labā (aktīvu dalību Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanā, 
par pilsoniskās sabiedrības veidošanu, 
ieviestajām iniciatīvām Olaines pilsētā un 
novadā un to infrastruktūras attīstību) 
apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par 
Atzinības krusta komandieri ilggadējo 
Olaines novada domes priekšsēdētāja 
pirmo vietnieci Intu Purviņu Olaines 
novada dome nolēma piešķirt naudas 
balvu Intai Purviņai mēnešalgas apmērā.

•	 Dzēst	(izbeigt	darbību)	Olaines	
novada pašvaldības masu informācijas 
līdzekli “Olaines domes vēstis” no 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
Masu informācijas līdzekļu reģistra. 
Noteikt, ka informatīvais izdevums 
“Olaines domes vēstis” turpmāk 
izdodams saskaņā ar likuma  
“Par pašvaldībām” 14.1 pantu.

•	 Izbeigt	2009. gada	1. novembrī	
noslēgto lauku apvidus zemes nomas 
līgumu Nr. 219 par zemesgabala  
0,0900 ha platībā d/s “Aurora” Nr. 98 
(Virši, Olaines pagasts, Olaines novads)  
ar kadastra apzīmējumu 8080 006 0145 
iznomāšanu J. B. sakarā ar zemes 
nomnieka nāvi ar 2020. gada  
19. oktobri. 

Pašvaldības informācija

  Turpinājums no 6. lpp. 

2020. gada septembrī Eiropas Savienī
bas (ES) Kohēzijas fonda (KF) līdzfinan
sētā projekta “Ūdenssaimniecības attīs
tība Jaunolaines lielciemā, III kārta” (Nr. 
5.3.1.0/17/I/009) ietvaros tika pabeigta 
centralizētās ūdensapgādes un kanalizā
cijas tīklu izbūve Jaunolaines ciema indi
viduālās apbūves teritorijā no Imantu ie
las līdz Austrumu ielai, nodrošinot iespēju 
projekta teritorijā dzīvojošajiem iedzīvo
tājiem saņemt centralizētos ūdensapgā
des un kanalizācijas pakalpojumus. 
Projekta realizācijas laikā izbūvētie 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir pie
slēgti Jaunolaines ciema ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmai, līdz ar to gan 
Jaunolaines ciema daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem, gan Lubaušu individuālās 

apbūves teritorijā dzīvojošajiem iedzīvo
tājiem tiek nodrošināta vienāda pakalpo
jumu kvalitāte.
Projekta realizācijai 2018. gada 15. mar
tā starp SIA “Zeiferti” un VA “Centrālā fi
nanšu un līgumu aģentūra” tika noslēgts 
civiltiesiskais līgums par ES KF projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines 
lielciemā, III kārta” realizāciju. Projekta īs
tenošanas kopējās izmaksas (bez PVN) ir 
2 887 114 eiro, tai skaitā: ES KF līdzfinan
sējums – 935 022 eiro; Olaines novada 
pašvaldības ieguldījums – 1 952 092 eiro.
Saskaņā ar projekta ieceri plānots, ka 
līdz 2022. gada beigām izbūvētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 
pieslēgsies 300 individuālās mājas, no
drošinot centralizēto ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu 
vismaz 293 iedzīvotājiem. Laika posmā 
no 2020. gada februāra līdz decembrim ir 
noslēgti jau 147 centralizētās ūdenssaim
niecības pakalpojumu līgumi.

Kā pieslēgties ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem?
Projekta teritorijā esošo individuālo māju 
īpašnieki ūdensapgādes un kanalizācijas 
pieslēguma izbūvi sava īpašuma teritorijā 
organizē un veic par saviem līdzekļiem. 
Lai pieslēgtos izbūvētajiem ūdensapgā
des un kanalizācijas tīkliem, ir jāveic saga
tavošanās darbības:
•	 jāpieprasa	SIA	“Zeiferti”	tehniskie	

noteikumi ūdensapgādes un 
kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai;

•	 saskaņā	ar	SIA	“Zeiferti”	izsniegtajiem	
tehniskajiem noteikumiem jāizbūvē 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkli sava īpašuma teritorijā līdz 
savienojuma vietai ar SIA “Zeiferti” 
tīkliem;

•	 jānoslēdz	līgums	ar	SIA	“Zeiferti”	par	
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu.

Ja ir jautājumi par darbu norises kārtību, 
var sazināties ar SIA “Zeiferti” pārstāvi – 
Viesturu Liepu (tālr. 26411988). 

Viesturs Liepa,
SIA “Zeiferti” valdes loceklis

Nodrošināta centralizēta ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība Lubaušu iedzīvotājiem
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Sirsnīgi sveicam decembrī 
dzimušos novada jubilārus! 

Lai sirsnībā un mīlestībā 
piepildīta katra diena!

2020. gada novembrī laulību 
noslēdzis 1 pāris, bet zelta 
kāzu jubileju atzīmēja 3 pāri.

Nav svarīgi, uz kurieni, ir 
svarīgi, ar ko. Lai mīlestība 
un siltums ieskauj!

2020. gada novembrī 
piedzimuši 8 puisīši un  
7 meitenītes. 

Lai prieka un brīnumu pilna 
katra diena jūsmājās!

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

Fotoorientēšanās spēle “Foto medības”

Pieminot barikāžu laiku

Olaines novada pašvaldības informatīvais izdevums "Olaines domes vēstis". Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 5000. Bezmaksas. 
Iespiests: "Poligrāfijas grupa Mūkusala". Foto: Miervaldis Šteinbergs un Olaines novada pašvaldības foto arhīvs. 
Ieteikumus un komentārus sūtiet uz epasta adresi pasts@olaine.lv vai zvaniet uz tālr. 27838129.

2020. gada novembrī  
mūžībā aizgājuši
(uzvārds, vārds, 
dzimšanas datums)

Pakalns Jānis – 09.06.1933.
Žuravļovs Boriss – 24.07.1937.
Kadakovska Vilhelmīne – 20.02.1944.
Kiseļovs Andrejs – 20.11.1980.
Kembeļs Vladimirs – 14.02.1951.
Precinieks Jānis – 01.07.1938.
Jermolajeva Jekaterina – 09.05.1940.
Saveļjeva Marija – 20.07.1949.
Sviridova Lidija – 16.05.1949.
Smirnovs Pāvels – 16.07.1951.
Aņikejeva Ludmila – 07.07.1950.
Kučma Romans – 30.06.1980.
Andrejevs Andris – 26.08.1956.
Kapitonova Anastasija – 07.08.1927.
Zemcova Irina – 08.08.1932.
Bērziņš Andris – 29.01.1942.
Nīmanis Valentins – 28.09.1948.
Sergejeva Ņina – 19.12.1963.
Kokins Staņislavs – 27.01.1928.
Taupmane Lilija – 20.05.1931.
Vodjanaja Pelageja – 02.01.1936.
Matjass Konstantins – 05.10.1935.
Priedītis Andris – 23.11.1947.
Luņeva Valentīna – 27.10.1934.
Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Lieliski aizvadīts 
fotoorientēšanās spēles 

“Foto medības” 1. posms, 
kas norisinājās Olainē. Spēlē 
piedalījās 65 dalībnieki, 
kuru vidū ir gan individuālie 
dalībnieki, gan ģimenes. 
Olaines Sporta centrs 
izsaka lielu paldies katram 
dalībniekam, kā arī pateicas par 
pozitīvām atsauksmēm! 

Aicinām visus piedalīties 
spēles “Foto medības”  
2. posmā, kas norisināsies 
Jaunolainē laika posmā no  
8. līdz 18. janvārim. Piedalīties 
var ikviens bez vecuma 
ierobežojuma, ievērojot valstī 
noteiktos epidemioloģiskos 
drošības pasākumus Covid19 
izplatības ierobežošanai. 
Viss, kas nepieciešams, lai 
piedalītos, ir mobilais tālrunis ar 
pieejamu interneta pieslēgumu 
un fotokameru. Ja tālruņa 
fotokamera automātiski 
neatpazīst QR kodu, tad 
nepieciešams lejupielādēt 
kādu no lietotnēm QR kodu 
skenēšanai. Pēc katra posma 
starp dalībniekiem, kas būs 
iesūtījuši savas fotoatskaites, 

tiks veikta trīs pārsteiguma 
balvu izloze. Savukārt pēc 
abiem posmiem papildus tiks 
veikta divu pārsteiguma balvu 
izloze starp tiem dalībniekiem, 
kuri būs piedalījušies abos 
posmos. Liels paldies par 
balvām mūsu atbalstītājiem –  
“Smalkajam muslim”,  
“Mr. Cone”, “Ķiploku pasaulei”, 
“Isostar Latvija” un Olaines 
novada pašvaldībai.
Sīkāku informāciju par spēles 
norisi un nolikumu var atrast 
www.olainessports.lv, kā 
arī Olaines Sporta centra 
“Facebook” lapā. 

Sporta iespējas Olaines 
novadā Covid-19  
pandēmijas laikā
Dodies pastaigās, nūjo vai 
skrien svaigā gaisā sev ērtā 
laikā un vietā. Izmanto Olaines 
Mežaparka celiņus, Līdumu 
karjera dabas taku vai izveido 
sev jaunu maršrutu pats. 
Kusties – esi vesels!
Individuāliem treniņiem, 
sporta spēlēm kopā ar savu 
ģimeni iespējams izmantot 
stadionus un tajos pieejamo 
infrastruktūru. Nāc un sporto 

kādā no stadioniem –  
Olaines stadionā, stadionā pie 
Olaines 2. vidusskolas, kā arī 
Jaunolaines stadionā. 

Olaines stadiona darba laiks:  
darbdienās plkst. 10.00–22.00, 
sestdienās un svētdienās  
plkst. 10.00–20.00. 

13.  janvāra rītā, pēc PSRS 
karaspēka uzbrukuma 

Viļņas Televīzijas torņa aizstāv
jiem, Latvijas Tautas frontes va
dītāji Dainis Īvāns un Romualds 
Ražuks Latvijas Radio aicināja 
Latvijas iedzīvotājus pulcēties 
Doma laukumā. Rīdzinieki sāka 
spontāni veidot barikādes šau
rajās Vecrīgas ielās. Jau pirma
jās pāris dienās no laukiem un 
mazpilsētām Rīgā ieradās liels 
daudzums smagsvara automa
šīnu ar piekabēm, kas bija pildī
tas ar baļķiem, betona bluķiem, 
šķembām un citiem celtniecības 
materiāliem.
14.  janvārī padomju milicijas 
specvienība OMON uzbruka 
barikāžu aizstāvjiem uz Vec
mīlgrāvja un Brasas tilta. Tika 
apšaudītas un dedzinātas auto
mašīnas, piekauti cilvēki.
15. janvārī OMON uzbruka Aug
stākās milicijas skolas ēkām Zeļ
ļu ielā 8 Āgenskalnā. Kursantus 
piekāva, izlaupīja skolas ieroču 
noliktavu. Interfrontes vadība 

mītiņā stadionā K.  Barona ielā 
sapulcināja ap 10 000 dalībnie
ku.
16.  janvārī Latvijas Republikas 
Augstākā Padome uzsāka de
putātu nakts dežūras. OMON 
uzbrukumā barikādēm pie Vec
mīlgrāvja un Brasas tilta ievai
noja barikāžu aizstāvjus A. Drei
mani, A.  Podnieku, I.  Gudro un 
nogalināja Satiksmes ministrijas 
autovadītāju Robertu Mūrnieku. 
Cilvēki neapbruņoti devās uz 
barikādēm no daudzām Latvijas 
pilsētām. 
17. janvārī barikāžu aizstāvji iz
sludināja trauksmes stāvokli.
20. janvāra vakarā OMON spē
ki uzbruka Latvijas Iekšlietu mi
nistrijas ēkai, kuras apsardze bija 
pastiprināta ar Bauskas rajona 
milicijas darbiniekiem. Uzbru
kumā tika nogalināti Rīgas miliči 
Vladimirs Gomonovičs un Ser
gejs Konoņenko. Pie Bastejkalna 
tika nogalināts kinooperators 
Andris Slapiņš un vidusskolēns 
Edijs Riekstiņš, nāvīgi ievainots 

operators Gvido Zvaigzne. Ap
šaudē ievainoja arī vairākus ba
rikāžu dalībniekus.
24.  janvārī vairākums no Rīgas 
aizstāvjiem pēc Latvijas valdības 
aicinājuma sāka atstāt barikā
des.
Vecrīgas barikādes tika demon
tētas 1992. gada rudenī, ilgi pēc 
tam, kad PSRS 1991. gada sep
tembrī bija atzinusi Latvijas pil
nīgu neatkarību un bija panākta 
vienošanās par Krievijas Federā
cijas karaspēka izvešanu.
Šajos notikumos aktīvi līdzdar
bojās arī olainieši, darbību koor
dinēja un vadīja Tautas frontes 
Olaines nodaļa. Tika organizētas 
dežūras gan Dzirnavu ielā pie 
telefona un telegrāfa centrāles, 
gan Zaķusalā pie TV centra. Olai
niete Silvija Garoza stāsta: “Ārā 
bija ļoti auksti, Rīgā sniega bija 
maz, tāpēc, lai sasildītos, tika 
kurināti ugunskuri. Pie ugunsku
riem pulcējās daudz cilvēku, tika 
dziedātas dziesmas. Akcija tika 
organizēta, lai nosargātu 4. mai

jā pieņemto neatkarības dekla
rāciju. Neapbruņoti cilvēki par 
savas valsts brīvību bija gatavi 
stāties pret PSRS armijas pārspē
ku, pret tankiem. Vienīgā iespēja 
bija miermīlīga pretošanās. Katrs 
centās nosargāt savu Latviju – 
gan dežūrējot pie valstiski sva
rīgiem objektiem, gan sniedzot 
koncertus pie ugunskuriem, gan 
nesot tēju un sviestmaizes cil
vēkiem, kuri pat vairākas dienas 
neatstāja posteni.”

Pieminot barikāžu 30. gada-
dienu, aicinām visus novada 
iedzīvotājus 20. janvārī ie-
degt savos logos svecītes vai 
pagalmos iekurt ugunskurus. 
Godināsim tos cilvēkus, kuri 
barikāžu dienās atrada sevī 
drosmi un ticību, lai nosargā-
tu Latvijas neatkarību! 

Aicinām atsaukties  
Olaines novada barikāžu 
dalībniekus – tālrunis 
26105156. 

Barikāžu laiks ir apzīmējums aizsardzības pasākumiem, kas tika organizēti laikā no  
1991. gada 13. līdz 27. janvārim. Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes 

brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību.

NOLIKUMS 
vai skaties www.olainessports.lv

8.01.2021. - 18.01.2021. - 2.posms
Jaunolainē

FOTO MEDĪBAS
Foto orientēšanās spēle
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