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Saistībā ar notikumiem Ukrainā 
Latvijas armija informē

Izsludināta Olaines novada jauniešu 
projektu konkursa 1. kārta

Aicinām nesatraukties, jo Latvijai tiešu militāru draudu nav. 
Latvijas armija ir gatava reaģēt uz jebkādiem apdraudējuma 

scenārijiem, ja Latvijas iedzīvotāju drošība un valsts suverenitāte 
tiks apdraudēta.

Vienlaikus katram iedzīvotājam arī pašam ir jāparūpējas par savu 
un ģimenes gatavību dažādām krīzes situācijām, jo tās var ietekmēt 
mūsu ikdienu un komfortu. Krīzes situācijā ikdienas dzīve kardināli 
mainās, jo var nebūt pieejami kritiskie pakalpojumi – elektrība, 
gāze, apkure, komunālie pakalpojumi, internets un mobilie sakari. 
Var nestrādāt veikali un benzīntanki, nedarboties bankomāti un 
maksājumu kartes. Varētu tikt apgrūtināta ārstniecības iestāžu un 
glābšanas dienestu darbība.
Krīzes situācijā atbildīgie dienesti un bruņotie spēki īstenos 
apdraudējuma pārvarēšanas pasākumus, tāpēc ikvienam jābūt 
spējīgam noturēties pirmās krīzes dienas – vismaz 72 stundas.
 
Digitālais buklets “72 stundas: kā rīkoties krīzes gadījumā” trijās 
valodās pieejams šeit: https://bit.ly/72_h. 

Olaines novada pašvaldība 
izsludinājusi konkursu, 

kurā ikviens jaunietis, kura 
dzīvesvieta deklarēta Olaines 
novada administratīvajā 
teritorijā, vai Olaines novadā 
esošas izglītības iestādes 
audzēknis vecumā no 13 līdz 25 
gadiem var iesniegt projektu un 
konkursa vērtēšanas komisijas 
atbalsta gadījumā saņemt 
finansējumu idejas realizācijai.

Būtiski zināt:
• šogad projektu iesniegšanas 

termiņi ir 7. marts un  
26. septembris;

• projekta komandu veido 
viens vai divi jaunieši un 
mentors;

• gan jaunieši, gan mentori var 
iesniegt vairākus projektus;

• viena projekta maksimālais 
finansējums ir 600 eiro;

• par veiksmīgi realizētiem 

projektiem projekta komanda 
saņem dāvanu kartes un 
apliecinājumus atbilstoši 
nolikumam.

Konsultācijām var pieteikties, 
rakstot uz e-pasta adresi 
agnese.kalnina@olaine.lv vai 
zvanot pa tālruni 27099031. 
Konkursa nolikums, pieteikuma 
anketa pieejami vietnes 
jauniesiem.olaine.lv sadaļā 
“Jauniešu projektu konkurss”. 

Olaines novada pašvaldība, paužot solidaritāti Ukrainas tautai 
un atbalstot Ukrainas valsts neatkarību un teritoriju nedalāmību, 
izkārusi Ukrainas valsts karogu pie pašvaldības ēkas.

SAGLABĀ  

Š O  B U K L E T U !

KĀ RĪKOTIES
KRĪZES  

GADĪJUMĀ

Pašvaldība aicina samaksāt 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
par 2021. gadu, lai saņemtu nodokļa 

atvieglojumus 2022. gadā

Olaines novada domes 
2016. gada 28. septembra 

saistošajos noteikumos  
Nr. SN10/2016  
“Par nekustamā īpašuma 
nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību Olaines 
novadā” ir noteiktas iedzīvotāju 
un uzņēmēju kategorijas, 
kuras var saņemt nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) 
atvieglojumu. Turpat ir 
atrunāta NĪN atvieglojuma 
piešķiršanas kārtība (detalizēti 
lasiet saistošos noteikumus 
pašvaldības tīmekļa vietnes  
www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Saistošie 
noteikumi”). 
Saistošo noteikumu 15.2. 
apakšpunkts nosaka, ka NĪN 
atvieglojumu var piešķirt, 
ja nav NĪN parāda Olaines 
novada pašvaldības budžetā 
par iepriekšējiem taksācijas 
gadiem. Diemžēl šobrīd, 
saņemot iesniegumus par 
atvieglojumu piešķiršanu, tiek 
konstatēti atsevišķi gadījumi, 
kad īpaša riska un sociālo grupu 
novada iedzīvotājiem, ņemot 
vērā objektīvus apstākļus, 
ir izveidojies parāds par 
iepriekšējo taksācijas gadu, 
jo nav veikta NĪN maksājuma 
samaksa par 2021. gadu. 

Lai iedzīvotāji:
• nestrādājošie, vientuļie 

pensionāri, 
• I un II grupas invalīdi, 
• personas, kurām ir kopīga 

deklarētā dzīvesvieta ar 
bērnu ar invaliditāti vai 
nestrādājošu personu ar  
I un II invaliditātes grupu, 
kura ir šīs personas vai tās 
laulātā lejupējie vai  
augšupējie radinieki, 

• maznodrošinātas personas, 
• Afganistānas kara dalībnieki, 
• audžuģimenes, 
• ģimenes ar diviem 

nepilngadīgiem bērniem, 
• daudzbērnu ģimenes, 
kuri atbilst īpaša riska un 
sociālajām grupām, varētu 
saņemt atvieglojumus par  
2022. gadu, Olaines novada 
dome 2022. gada 23. februāra 
domes sēdē ir noteikusi īpašu 
2016. gada 28. septembra 
saistošo noteikumu Nr. 
SN10/2016 “Par nekustamā 
īpašuma nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību Olaines 
novadā” 15.2. apakšpunkta 
piemērošanas kārtību  
2022. gadā. Jaunā kārtība 
attiecas uz iepriekšminētajām 
iedzīvotāju grupām, kuras kā 
NĪN maksātāju kategorijas, 
kurām pienākas atvieglojumu 

piešķiršana, definētas saistošo 
noteikumu 12.3., 12.4., 12.5., 
12.6., 12.7., 12.8., 12.9. un  
12.10. apakšpunktā. 

Jaunā 15.2. apakšpunkta 
piemērošanas kārtība ir šāda: 
uz NĪN maksātāja iesnieguma 
pamata, kas iesniegts 
pašvaldībai ne vēlāk kā līdz 
2022. gada 30. septembrim 
(ieskaitot), piemēro NĪN 
atvieglojumu no nākamā  
2022. gada ceturkšņa, kad 
veikta NĪN parāda apmaksa, ja 
šai personai:
• nav NĪN parāda Olaines 

novada pašvaldības budžetā 
par iepriekšējiem taksācijas 
gadiem (samaksāts līdz 
iesnieguma iesniegšanas 
dienai, bet ne vēlāk kā līdz 
2022. gada 30. septembrim);

• NĪN parāda un nokavējuma 
naudas samaksa pilnā apmērā 
veikta (ne vēlāk kā līdz 
2022. gada 30. septembrim 
(ieskaitot)). 

Pašvaldība ar pieņemto 
lēmumu sniedz iespēju tiem 
iedzīvotājiem, kuriem neizdevās 
laikā samaksāt NĪN 2021. gadā, 
saņemt NĪN atvieglojumus 
2022. gadā. Aicinām izmantot 
iespēju, samaksājot parādu par 
iepriekšējo taksācijas gadu! 
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uzņēmējdarbības attīstībai, budžetā 
ir iekļauti ne tikai saimnieciskie un 
esošo objektu uzturēšanas darbi un 
izdevumi, bet arī liela vērība pievērsta 
infrastruktūras attīstībai.

Ieņēmumi

Olaines novada pašvaldības budžeta 
plānotie kopējie ieņēmumi 2022. gadā 
sastāda 25 022 474 eiro, kas ir par 
13% vairāk, salīdzinot ar 2021. gadam 
plānotajiem ieņēmumiem un valsts 
mērķdotācijām (pedagogu darba 
samaksai astoņiem mēnešiem un 
pašvaldību autoceļiem (ielām)). 

Pamatbudžets ir Olaines novada 
pašvaldības budžeta galvenā daļa, kuras 
ieņēmumus veido: 
- nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis, nekustamā 
īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; 

- nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst 
ieņēmumi no uzņēmējdarbības 
un īpašuma, valsts un pašvaldību 
nodevām, sodiem un sankcijām; 

- pārējie nenodokļu ieņēmumi, kurus 
veido pārējie nenodokļu ieņēmumi, 
un ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 
iznomāšanas, pārdošanas un no 
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas; 

- ieņēmumi no budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
un citi pašu ieņēmumi; 

- transferti, kurus veido valsts budžeta 
transferti un pašvaldību budžeta 
transferti jeb valsts mērķdotācijas, 
kas tiek saņemtas no atsevišķām 
ministrijām un paredzētas galvenokārt 
pedagogu darba samaksai un 
pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai, 
kā arī dažādu Eiropas Savienības fondu 
finansēto projektu īstenošanai, un 
pašvaldību maksājumi par izglītības 
pakalpojumiem.

Lielākais īpatsvars pamatbudžeta 
ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma 
nodoklim (ieņēmumi no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa sastāda 65,43% no 
kopējiem Olaines novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumiem uz budžeta 
apstiprināšanas brīdi). 

Saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem “Noteikumi par 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
ieņēmumiem un to sadales kārtību 
2022. gadā” Olaines novada pašvaldības 
vērtēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
prognoze ir 16 371 365 eiro, kas ir par 
23% vairāk nekā 2021. gadā. 
Pašvaldības budžetā 2022. gadā plānots 
saņemt dotāciju no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda 84 711 eiro apmērā 
un budžeta dotāciju 1 161 240 eiro 
apmērā, kas ir par 41,17% mazāk nekā 
2021. gadā. Nekustamā īpašuma nodokļa 
prognoze ir 1 543 450 eiro, azartspēļu 
nodokļa ieņēmumi plānoti 12 400 eiro 
apmērā un dabas resursu nodoklis –  
52 000 eiro apmērā.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba 
samaksai un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
ir plānota 2 429 621 eiro apmērā 
vispārizglītojošo skolu, profesionālās 
ievirzes skolu pedagogu un speciālās 
izglītības pedagogu darba samaksai 
un darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
uz astoņiem mēnešiem.

Pašvaldības budžetā tiek iemaksātas 
šādas valsts nodevas:
- par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, 

grozīšanu un papildināšanu;
- par uzvārda, vārda un tautības 

ierakstu maiņu personu apliecinošos 
dokumentos;

- par dzīvesvietas deklarēšanu.

Olaines novada pašvaldības budžets 2022. gadam
Olaines novada domes 26. janvāra sēdē ir 
apstiprināts Olaines novada pašvaldības 
budžets 2022. gadam.  
Budžets pieņemts, nodrošinot 
pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Budžeta izdevumu kopējais apjoms  
2022. gadam plānots 32 321 957 eiro  
apmērā. Izdevumi tiek segti no 
plānotajiem 2022. gada pamatbudžeta 
ieņēmumiem – 25 022 474 eiro – un  
2021. gada naudas atlikuma –  
4 716 457 eiro.
Plānojot budžeta izdevumu sadaļu, 
pašvaldība ņēma vērā visu nozaru 
un jomu intereses, taču īpašu vērību 
pievērsa izvirzītajām prioritātēm – 
izglītībai, sociālajai aizsardzībai, novada 
attīstībai un teritorijas labiekārtošanai.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī, 
kas ietekmē iedzīvotāju labklājību, 
pašvaldība atbalsta iedzīvotājus, 
gan palielinot pabalstu apmērus, 
gan nodrošinot iespēju saņemt 
atbalstu lielākam cilvēku skaitam, gan 
paplašinot pakalpojumu klāstu. Ir būtiski 
palielināts budžeta finansējums, kurš ir 
paredzēts mājokļa pabalsta izmaksai. 
Pašvaldība turpina atbalstīt ģimenes, 
īpašu vērību pievēršot ģimenēm, 
kurās ir trīs un vairāk bērnu, kā arī 
personas, kurām ir nepieciešama sociālā 
aprūpe un rehabilitācija. Protams, 
atbalsts tiks sniegts arī trūcīgajiem, 
maznodrošinātajiem, bāreņiem, 
cilvēkiem ar invaliditāti. Sociālajām 
vajadzībām no Olaines novada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem 
plānoti 4 104 859 eiro, tas ir par 21% 
vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Rūpējoties par  pašvaldības pakļautībā 
esošo iestāžu (pirmsskolu, skolu, kultūras, 
sporta iestāžu, sociālā dienesta u. c.) 
konkurētspēju un līdz ar to iedzīvotājiem 
sniegto pakalpojumu kvalitāti, lai 
saglabātu esošos darbiniekus, kuri ir 
profesionāļi savā jomā, un piesaistītu 
jaunus kvalificētus darbiniekus 
esošajās vakancēs, ar 1. februāri iestāžu 
darbiniekiem (pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogiem, izglītības iestāžu 
tehniskajiem darbiniekiem, kultūras 
darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, 
pašvaldības policijas darbiniekiem u. c.) 
ir paaugstināts atalgojums (pieaugums ir 
vidēji 15–20%).
Lai nodrošinātu pēc iespējas vairāk mazo 
iedzīvotāju (kuru vecāki to vēlas) ar 
vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs, 2022. gadā plānots atvērt 
jaunu pirmsskolas izglītības iestādi 
“Čiekuriņš” (Veselības ielā 7, Olainē). Līdz 
ar to pašvaldības budžetā ir paredzēti 
līdzekļi vēl vienas pašvaldības iestādes 
izveidošanai, darbības nodrošināšanai, 
tostarp paredzēts arī jaunizveidotas 
iestādes darbinieku atalgojums.
Lai celtu novada konkurētspēju, 
kas ir īpaši svarīgi pēc 2021. gada 
administratīvi teritoriālās reformas, un 
radītu iedzīvotājiem kvalitatīvu vidi 
dzīvei un darbam un labvēlīgu vidi 

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” ir 
noteiktas un pašvaldības budžetā tiek 
iemaksātas šādas pašvaldību nodevas:
- par reklāmu;
- par tirdzniecību publiskā vietā;
- par būvatļauju saņemšanu u. c.

Budžeta iestāžu ieņēmumus 778 932 eiro 
jeb 3,11% no kopējiem pamatbudžeta 
ieņēmumiem veido vecāku maksas par 
bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības 
iestādēs, ieņēmumi par telpu, zemes 
nomu, mūzikas instrumentu nomu, 
interešu izglītības un sagatavošanas 
maksām, ieņēmumi par personu 
uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē, no 
peldbaseina un slidotavas sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi 
ieņēmumi.

Olaines novada pašvaldības budžeta 
ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības 
funkciju izpildes nodrošināšanai – 
izdevumiem no budžeta finansētu 
institūciju, tajā skaitā pašvaldības 
izglītības, kultūras, sporta, sociālo, 
sabiedriskās kārtības iestāžu un 
struktūrvienību, pašvaldības 
administrācijas finansēšanai, novada 
infrastruktūras uzturēšanai, novada 
pasākumu finansēšanai, pabalstiem 
trūcīgiem un maznodrošinātiem 
iedzīvotājiem un citiem izdevumiem, 
kas paredzēti Olaines novada domes 
saistošajos noteikumos “Olaines novada 
pašvaldības budžets 2022. gadam”.

Izdevumi

Budžeta izdevumu kopējais apjoms 
2022. gadam plānots 32 321 957 eiro 
apmērā, kuri tiek segti no pamatbudžeta 
ieņēmumiem 25 022 474 eiro apmērā 
un 2021. gada naudas atlikuma – 
4 716 457 eiro.
Olaines novada pašvaldība 
2022. gadā plāno ieguldīt 51 049 eiro 
kapitālsabiedrību pamatkapitālā uzsākto 
projektu īstenošanai.

Izdevumu sadaļa 
“Ekonomiskā darbība” 

2022. gadā izdevumu sadaļas 
“Ekonomiskā darbība”  kopējie izdevumi 
paredzēti 1 494 569 eiro apmērā, kas 
sastāda 4,62% no budžeta kopējiem 
izdevumiem.

Plānots turpināt Olaines novada ielu 
un ceļu rekonstrukciju, t. sk. Olaines 
novada ceļu seguma rekonstrukcijas 
programmas īstenošanu, paredzot 
634 650 eiro. Ceļu uzturēšanai no valsts 
plānotais finansējums – 261 353 eiro. 
Tā kā ar šo finansējumu nepietiek, 
pašvaldība papildus pamatbudžetā 
paredzējusi 199 381 eiro ceļu ikdienas un 
periodiskajai uzturēšanai un 35 000 eiro 
inventāra uzturēšanai un atjaunošanai 
(barjeras, ceļa zīmes u. c.). 

Aktualitātes

3,11%

6,17%

Ieņēmumi

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 
16 371 365 eiro

Pārējie ieņēmumi 
949 503 eiro

Valsts budžeta 
transferti 
5 379 224 eiro

Īpašuma nodokļi 
1 543 450 eiro

65,43% 

3,79%

21,50%

25 022 474 
eiro

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi
778 932 eiro 

Turpinājums 3. lpp.   



Olaines domes vēstis  •  3  

      
Plānotie darbi ielu, ceļu, ietvju 
un veloceliņu projektēšanai, 
atjaunošanai, izbūvei:
- stāvvietas paplašināšana  

Kūdras ielā 5 (pie Olaines slidotavas  
un PII “Zīle”), Olainē;

- stāvlaukuma pie ēkas Parka ielā 7, 
Olainē, atjaunošana (projektēšana un 
būvniecība);

- ceļa Elejas ielā, Olainē, turpinājuma 
projektēšana un būvniecība;

- ceļa Kalte–Lubaušu ferma (no Meža 
ielas līdz CA006 Rubeņi–Lībieši 
(darbnīcām), 1,100 km) virsmas 
apstrāde / profila labošana;

- gājēju/velosipēdistu ceļa Rīgas ielā 
(Rīgas iela 10–Rūpnīcu iela), Olainē, 
projektēšana;

- gājēju tuneļa projektēšana zem A8 ar 
pieejām un autobusu pieturvietām 
(14,2. kilometrā);

- Medemciema divlīmeņu pārvada 
(krustojums ar A8 un pašvaldības ceļu) 
tehniski ekonomiskā pamatojuma 
izstrāde un projektēšana;

- ietves projektēšana 
(“Ieviņa 99”/“Komutators”) 
Medemciemā;

- gājēju/velosipēdistu ceļa Grēnes 
ciems–Tīreļa iela, Olaine, būvniecība, 
1,0 km (pārejošais līgums no  
2021. gada);

- ietves un gājēju pārejas izbūve 
Zemgales ielā (posmā no 
automazgātavas “Puto” līdz autobusa 
pieturai “Rīgas iela”), Olainē;

- iekšpagalma seguma atjaunošana  
pie ēkas (daudzdzīvokļu mājas) 
“Pēternieki 70” Pēterniekos;

- asfaltbetona seguma izbūve 
Jaunolaines ciema individuālās 
apbūves teritorijas  
(Lubaušu apkaimes) ielām;

- Grāvja ielas asfaltbetona seguma 
izbūve posmā no Dālijas ielas līdz 
Asteres ielai (100 m posms);

- Mežezera stāvlaukuma šķembu 
seguma atjaunošana un aprīkošana 
(barjeru uzstādīšana, stāvlaukuma 
norobežošana);

- autobusa gala pieturas “Straume” 
platformas izbūve DKS “Straume” 
koplietošanas teritorijā;

- autobusa gala pieturas “Virši” 
platformas izbūve DKS “Virši” 
koplietošanas teritorijā;

- pieturvietas atjaunošana Medemciema 
ielā (pie DKS “Rītausma”), 
Medemciemā.

Pašvaldība arī 2022. gadā turpinās 
atbalstīt biedrības un dārzkopības 
sabiedrības, kuras labiekārto 
koplietošanas teritoriju, līdz ar 
to budžetā paredzēts finansējums 
307 453 eiro apmērā biedrību un 
dārzkopības sabiedrību infrastruktūras 
uzlabošanas projektu līdzfinansēšanai. 

Paredzēts finansējums līdzdalības 
budžetam, kas paredz iedzīvotāju 
iesaisti Olaines novada teritorijas 
attīstības jautājumu izlemšanā.

Paredzēti līdzekļi uzņēmējdarbības 
veicināšanai 136 260 eiro apmērā, no 
kuriem finansējums tiks ieguldīts Olaines 
novada uzņēmējdarbības atbalsta centra 
nodrošināšanā un granta programmas 
“(ie)dvesma” turpināšanā sadarbībā ar 
“SEB banku”, Mārupes novadu, Ķekavas 
novadu, Siguldas novadu, Ropažu 
novadu, Ogres novadu un Jūrmalas 
pilsētu. 2022. gadā turpinās uzsāktie 
darbi “Kopstrādes telpu izveidošana 
Veselības ielā 7”.

Izdevumu sadaļa 
“Teritoriju un mājokļu attīstība 

un apsaimniekošana” 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
attīstībai un apsaimniekošanai paredzēti 
5 663 773 eiro jeb 17,52% no plānotajiem 
pamatbudžeta izdevumiem. 

2022. gadā plānots pabeigt iesāktos 
teritorijas attīstības dokumentus: 
- Olaines novada teritorijas plānojums 

2018.–2030. gadam;
- Olaines novada pašvaldības attīstības 

programma 2022.–2028. gadam;
- Olaines novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija līdz 2040. gadam. 

Plānots uzsākt “Gaisa kvalitātes 
monitoringu”.

Pašvaldība turpinās uzsākto atbalsta 
programmu daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes uzlabošanas 
(renovācijas) projektu realizēšanai, 
paredzot 323 939 eiro (energoaudita 
veikšanai, tehniskā projekta un 
būvprojekta izstrādei un bankas 
procentu segšanai).

Šajā sadaļā paredzēts finansējums:
- pirmsskolas iestādes telpu 

rekonstrukcijas 1. kārtai un 

siltināšanas projekta realizācijai 
Veselības ielā 7, Olainē; 

- multifunkcionālā kompleksa 
Jelgavas ielā 23, Olainē, projektēšanai 
un ekspertīzei (Olaines bibliotēka, 
Olaines bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļa, Olaines Mūzikas un mākslas 
skola, Pieaugušo izglītības centrs); 

- sociālā dienesta pakalpojumu centra 
ēkas būvniecībai (dienas centrs  
un rehabilitācijas centrs)  
Zeiferta ielā 6B, Olainē;

- ēkas Meža ielā 2, Jaunolainē, 
renovācijas būvprojekta izstrādei 
(Jaunolaines Kultūras nams, Olaines 
sākumskola un Jaunolaines bibliotēka);

- Olaines 1. vidusskolas un PII 
“Dzērvenīte” ventilācijas projektu 
izstrādei;

- pašvaldības ēku apsaimniekošanai;
- svētku noformējumam;
- apzaļumošanas pasākumiem; 
- citiem pasākumiem. 
       
Apgaismojuma uzturēšanai un 
rekonstrukcijai piešķirti 732 044 eiro, 
tai skaitā:
- izdevumi par elektroenerģiju;
- pašvaldības ēku un teritoriju 

elektroapgādes un apgaismojumu 
sistēmu uzturēšana;

- elektrības pieslēguma projektēšana 
Zeiferta ielā 6B, Olainē;

- apgaismojuma sistēmas 
rekonstrukcija: Gaismās, Stūnīšos, 
Olaines novadā;

 
   apgaismojuma izbūve:
- Rīgas ielā no Rīgas ielas 8 līdz 

krustojumam ar Jelgavas ielu Olainē;
- Rīgas ielā no krustojuma ar Jelgavas 

ielu līdz krustojumam ar Rūpnīcu ielu 
Olainē;

- gājēju pārejai šķērsojumā ar dzelzceļu 
posmā Rīga–Jelgava no Stacijas ielas 

Olainē uz Akāciju ielu Pārolainē;
- autoceļam V12 (Jāņupe–Mežsētas–

Zīles) Olaines pagastā, Olaines novadā;
- gājēju celiņam un veloceliņam Olaine–

Uzvaras Līdums Olaines novadā;
- DKS “Aurora – Dārziņi 1”, Virši,  

Olaines novads;
- Medemciemā (pa “Sadales tīkla” 

balstiem līdz īpašumam “Kaijas”), 
Olaines pagastā, Olaines novadā.

Izdevumu sadaļa 
“Atpūta, kultūra un reliģija”

Izdevumu sadaļā “Atpūta, kultūra 
un reliģija” ieplānoti 3 494 078 eiro 
jeb 10,81% no kopējiem budžeta 
izdevumiem. 

Paredzēts finansējums: 
- rotaļu laukumu remontam un 

atjaunošanai;
- Olaines Mežaparka bērnu pilsētiņas 

papildināšanai ar iekārtām, kas ir 
paredzētas bērniem ar kustību 
traucējumiem, – 25 760 eiro; 

- Olaines skeitparka projektēšanai 
un būvniecībai parkā aiz t/c “Olanija” 
(blakus Olaines velotrasei) –  
204 067 eiro;

- Līdumu karjera pontona laipu 
atjaunošanai – 25 000 eiro;

- Olaines stadiona servisa ēkas 
būvniecības būvprojekta izstrādei un 
autoruzraudzībai un ēkas būvdarbu 
uzsākšanai Olaines stadionā –  
84 257 eiro; 

- peldbaseina energoefektivitātes 
uzlabošanas darbu projektēšanai – 
50 000 eiro; 

- Olaines stadiona apgaismojuma 
atjaunošanai – 100 772 eiro.

2022. gadā tiks pabeigta divu Latvijas 
lauku attīstības programmas projektu 
realizācija – “Mežezera pastaigu takas 
izbūve” (46 297,93 eiro) un “Jaunolaines 
jauniešu interaktīvās atpūtas zonas 
izveide” (16 069,00 eiro).

Šajā sadaļā tiek plānots finansējums 
arī kultūras un sporta iestāžu darbības 
nodrošināšanai: 
- Olaines Sporta centram –  

1 456 700 eiro; 
- Olaines Vēstures un mākslas  

muzejam – 178 468 eiro;
- Olaines Kultūras centram ar 

struktūrvienībām (Olaines Kultūras 
nams, Jaunolaines Kultūras nams, 
Jaunolaines bibliotēka, Gaismu 
bibliotēka, Olaines bibliotēka, Olaines 
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa) – 
1 401 251 eiro. 

2022. gadā plānots saglabāt 
tradicionālos pasākumus Olainē, 
Jaunolainē, Jāņupē un citās apdzīvotajās 
novada vietās, organizēt Olaines 
55. dzimšanas dienas pasākumus un 
aktivitātes. Ir iekļauts finansējums 
arī dažādu citu kultūras pasākumu 
organizēšanai, kultūras centra pieaugušo 
un bērnu pulciņu uzturēšanai. 

Aktualitātes

Turpinājums 4. lpp.   

Izdevumi

37,92%
Izglītība  
12 257 253 eiro

10,81%
Atpūta, kultūra, reliģija  
3 494 078 eiro

8,57% 
Izpildvaras un 
likumdošanas varas 
institūcijas 2 769 838 eiro

2,49%
Pārējie vispārējie valdības 
dienesti 805 710 eiro 

4,62% 
Ekonomiskā darbība  
1 494 569 eiro

12,70% 
Sociālā 
aizsardzība  
4 104 859 eiro 17,52%

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 
5 663 773 eiro

0,22%
Veselība
70 000 eiro

3,39%
Vides aizsardzība
 1 094 534 eiro

1,76%
Sabiedriskā kārtība un drošība
567 343 eiro

32 321 957 
eiro

  Turpinājums no 2. lpp. 
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Pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem 
bezmaksas brīvas pieejas internetu: 
- pašvaldības bibliotēkās (Olaines 

bibliotēkā (t. sk. Olaines bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļā) – 10 datori, 
Jaunolaines bibliotēkā – seši datori, 
Gaismu bibliotēkā – trīs datori); 

- Olaines novada Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā;

- citos Wi-Fi punktos.

Paredzēts remontēt Olaines bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļas jumtu, kā arī 
turpināt uzsāktos ugunsdrošības un 
apsardzes signalizācijas ierīkošanas 
darbus Olaines Kultūras namā un 
Jaunolaines Kultūras namā. Paredzēts 
finansējums Olaines Kultūras nama ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
un piebūves projekta, interjera 
izstrādāšanas darbiem – 25 000 eiro.
 
Šajā sadaļā ir paredzēti arī Olaines 
Sporta centra būvju (Olaines Sporta 
nama, peldbaseina, stadionu, 
slidotavas, Jaunolaines Sporta nama, 
skeitparka u. c.) faktiskie uzturēšanas 
izdevumi. Jāatzīmē, ka pašvaldības 
sporta būvju uzturēšanas izmaksas ir 
lielākas nekā ieņēmumi no sniegtajiem 
pakalpojumiem šajos objektos, bet 
pašvaldība turpinās tās uzturēt, jo tās 
sniedz iespēju novada iedzīvotājiem 
nodarboties ar veselīga dzīvesveida 
aktivitātēm, pilnveido sporta stundu 
piedāvājumu pašvaldības skolās, 
dažādo brīvā laika lietderīgas 
pavadīšanas iespējas gan bērniem, gan 
pieaugušajiem. 

Sadaļā “Olaines Sporta centrs” ir iekļauts 
finansējums dažādu sporta pasākumu 
organizēšanai, sporta centra pulciņu/
sekciju uzturēšanai un finansiālais 
atbalsts sportistiem (gan individuālajiem, 
gan komandām) saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem.

Izdevumu sadaļa 
“Izglītība”

Sadaļa “Izglītība” ir vislielākā izdevumu 
sadaļa Olaines novada pašvaldības  
2022. gada pamatbudžetā, kas uz 
budžeta noteikumu apstiprināšanas 
brīdi sastāda 12 257 253 eiro jeb 37,92% 
no kopējiem plānotiem pamatbudžeta 
izdevumiem, t. sk.:
- PII “Dzērvenīte” – 1 246 359 eiro;
- PII “Zīle” – 1 495 224 eiro;
- PII “Magonīte” – 1 350 725 eiro;
- PII “Ābelīte” – 1 493 872 eiro;
- Olaines 1. vidusskolai (tai skaitā 

Olaines sākumskolai Jaunolainē) – 
3 069 113 eiro;

- Olaines 2. vidusskolai – 1 776 742 eiro;
- Olaines Mūzikas un mākslas skolai – 

499 794 eiro;
- Olaines Pieaugušo izglītības centram – 

54 481 eiro;

kā arī šādiem mērķiem:
- bērnu uzturēšanai privātajās 

pirmsskolas izglītības iestādēs – 

435 000 eiro;
- dažādu izglītības pasākumu atbalsta 

fondam – 15 000 eiro;
- jauniešu aktivitāšu finansiālā atbalsta 

fondam – 107 632 eiro;
- izglītības funkciju nodrošināšanai – 

186 357 eiro;
- brīvpusdienu nodrošināšanai 

1.–4. klasēm – 217 721 eiro, tai 
skaitā pašvaldības līdzfinansējums 
113 090 eiro apmērā (sastāda 52% no 
pakalpojuma maksas).

Olaines Mūzikas un mākslas skolas 
budžetā paredzēts finansējums mūzikas 
instrumentu un aparatūras atjaunošanai 
un mācību līdzekļu iegādei. 

Olaines 1. vidusskola un Olaines 
2. vidusskola turpinās darboties dažādos 
starptautiskos “Erasmus+” projektos. 
Abās skolās tiks uzsākta datorklašu 
izveide, tiks iegādāta jauna datortehnika, 
mēbeles un inventārs kompetenču 
pieejā balstīta mācību satura ieviešanai. 
Olaines 1. vidusskolā tiks izstrādāts 
digitālā kabineta projekts.

2022. gadā turpinās izmaksāt 
pašvaldības stipendijas Olaines 
1. un 2. vidusskolas 10.–12. klašu 
sekmīgākajiem skolēniem, kopumā – 
30 000 eiro.

Lai vecākiem būtu jāiegulda mazāk 
līdzekļu bērna sagatavošanā skolai 
un ievērojot Izglītības likuma 
prasības, pašvaldība nodrošinās 
visu nepieciešamo valsts izglītības 
standartiem atbilstošu mācību līdzekļu 
iegādi visās izglītības iestādēs – gan 
skolās, gan pirmsskolas izglītības 
iestādēs. 
Pirmsskolas izglītības iestādē 
“Zīle” plānots veikt atsevišķu telpu 
remontdarbus, nojumju un rotaļu 
mājiņas izbūvi, pirmsskolas izglītības 
iestādē “Dzērvenīte” – apkures sistēmas 
atjaunošanu un ieejas mezgla pārbūvi 
ar uzbrauktuves ierīkošanu, pirmsskolas 
izglītības iestādē “Magonīte” – bērnu 
rotaļlaukumu labiekārtošanu un nojumju 
izbūvi, pirmsskolas izglītības iestādē 
“Ābelīte” – ārējā apgaismojuma sistēmas 
atjaunošanu. Visas pirmsskolas izglītības 
iestādes iegādāsies mēbeles un mīksto 
inventāru grupām. 

2022. gadā plānots atvērt jaunu 
pirmsskolas izglītības iestādi 
“Čiekuriņš”, kam paredzēti līdzekļi 
309 233 eiro apmērā. 

435 000 eiro dome paredz Olaines 
novada bērniem no pusotra gada 
vecuma (kuriem nevar nodrošināt vietu 
izvēlētajās pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs) uzturēšanai 
privātajās pirmsskolas izglītības 
iestādēs vai pie privātā bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.

Pašvaldība apmaksā pusdienas 
trūcīgo, maznodrošināto ģimeņu 
un daudzbērnu ģimeņu bērniem. 
Lai veicinātu bērniem un jauniešiem 
veselīga uztura paradumus un veselīga 
uztura normām atbilstošu pusdienu 
pieejamību pēc iespējas lielākam 
izglītojamo skaitam skolās, izrādot 
brīvprātīgo iniciatīvu, pašvaldība 
apmaksās vairāk nekā pusi no 
ēdināšanas maksas 5.–12. klašu 
skolēniem, kuri ēd skolā kopgaldā. 
Līdzfinansējums ēdināšanas 
pakalpojumam ir paredzēts 2022. gada 
budžetā, tāpat arī pabalsts ēdināšanai 
Olaines pirmsskolas izglītības iestādēs. 
Papildus pašvaldība līdzfinansēs 52% no 
ēdināšanas maksas 1.–4. klašu 
skolēniem. 
 
Pašvaldība jau vairāku gadu garumā 
paredz: 
- finansējumu katrai klasei novada 

skolās mācību ekskursiju izdevumu 

segšanai; 
- dāvanām Ziemassvētkos skolēniem un 

pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem; 
- dāvanām izlaidumos absolventiem;
- naudas balvām olimpiāžu 

uzvarētājiem.

Pašvaldība turpinās kompensēt Olaines 
novada skolēniem pilnībā vai daļēji 
(katru gadījumu izvērtējot individuāli) 
braukšanas izdevumus, kas ir saistīti 
ar izglītības iestādes apmeklēšanu. 
Transporta izdevumu kompensācijai 
skolēniem un skolēnu autobusu 
nodrošināšanai konkrētajos maršrutos 
atvēlēti 243 935 eiro. Pašvaldība 
nodrošina no pašvaldības puses 
apmaksātos skolēnu autobusu reisus.

Paredzēts pašvaldības finansējums 
24 437 eiro apmērā nometņu 
organizēšanai novadā 2022. gadā: 
dienas ekonometņu organizēšanai 
110 bērniem vasarā – Olaines 
1. vidusskolas struktūrvienībā “Olaines 
sākumskola” 50 bērniem un Olaines 
2. vidusskolā 60 bērniem. Plānots 
līdzfinansēt septiņu dienu izbraukuma 
diennakts nometni “Pēddzinis”  
30 bērniem (5.–8. klasēm) no abām 
skolām, ko organizēs Olaines  
2. vidusskolas nometņu vadītāji.
Lai nodrošinātu plašākas iespējas 
bērniem vasarā lietderīgāk pavadīt 
brīvo laiku, plānots izsludināt “Olaines 
novada pašvaldības bērnu un jauniešu 
vasaras nometņu projektu konkursu”, 
kurā uz finansējumu varēs pretendēt 
sabiedriskās organizācijas, pašvaldības 
iestādes un juridiskas personas, kas 
apņemas organizēt nometnes. Plānotais 
finansējums šai aktivitātei ir 8000 eiro.

Vērība tiek pievērsta arī jaunatnes 
politikai Olaines novadā. Atbilstoši 
izstrādātajai Olaines novada jaunatnes 
politikas stratēģijai 2019.–2025. gadam 
un Olaines novada jaunatnes politikas 
rīcības plānam ir paredzēts finansējums 
aktivitātēm un pasākumiem par kopējo 
summu 58 630 eiro. Šis finansējums sevī 
ietver dažādus neformālās izglītības 
veicināšanas pasākumus jauniešiem, 
piemēram, Jauniešu dienas aktivitāšu 
organizēšanu, Olaines novada konkursa 
“Jauniešu gada balva” organizēšanu, 
sarunu vakaru organizēšanu, 
patriotisko pasākumu organizēšanu 
skolu vidusskolēniem, brīvprātīgā 
darba popularizēšanas pasākumu 
organizēšanu, atbalstu skolu jauniešu 
saliedēšanās cikliem, reģionāliem un 
starptautiskiem pieredzes apmaiņas 
braucieniem. 

Paredzēti līdzekļi Olaines novada 
jauniešu centra “Popkorns” Veselības  
ielā 7, Olainē, darbības nodrošināšanai 
un papildu līdzekļi jauniešu centra 
telpu paplašināšanai un atjaunošanai. 

Veicinot Olaines novada jauniešu 
iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos 
procesos Olaines novadā, 4500 eiro tiek 

Aktualitātes

Turpinājums 5. lpp.   

  Turpinājums no 3. lpp. 

2022. gadā 
plānots 
atvērt jaunu 
pirmsskolas 
izglītības 
iestādi 
“Čiekuriņš”
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novirzīti “Olaines novada jauniešu 
projektu konkursa” projektu 
atbalstīšanai. Projektu iesniedzēji 
var būt jebkuri Olaines novada 
administratīvajā teritorijā deklarēti 
jaunieši vai Olaines novadā esošas 
izglītības iestādes audzēkņi vecumā no 
13 līdz 25 gadiem, kuri realizēs projektu 
Olaines novadā. 

11 065 eiro tiks novirzīti Olaines 
novada nodarbinātības pasākumu 
organizēšanai skolēnu vasaras 
brīvlaikā pašvaldības iestādēs, 
radot iespēju 15 līdz 17 gadu vecumu 
sasniegušiem skolēniem apgūt darba 
prasmes un iemaņas. 

Izglītības funkciju nodrošināšanai 
pašvaldībā 2022. gadā paredzēti līdzekļi 
186 357 eiro apmērā, tai skaitā: 
- pedagoģiski medicīniskās komisijas 

darbības nodrošināšanai;
- mācību priekšmetu novada olimpiāžu 

organizēšanai;
- skašu un valsts nozīmes pasākumu 

organizēšanai;
- skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

skates organizēšanai; 
- starpnovadu skolēnu sporta 

sacensībām;
- tehniskās jaunrades dienas 

organizēšanai;
- pilsoniskās izglītības pasākumiem;
- izglītības iestāžu pedagogu 

konferencei;
- skolēnu mācību priekšmetu olimpiāžu 

(konkursu, skašu, sacensību) laureātu 
un viņu skolotāju godināšanai;

- pedagogu tālākizglītības pasākumu 
(pieredzes semināri) organizēšanai;

- citām aktivitātēm. 

Saistībā ar kompetencēs balstīta mācību 
satura ieviešanu strādās mācību jomu 
koordinatori.
Paredzēts finansējums 18 000 eiro 
apmērā Olaines novada Izglītības 
attīstības stratēģijas 2022.–2027. gadam 
izstrādei. 

2022. gadā turpināsies Pieaugušo 
izglītības centra darbības paplašināšana, 
organizējot pedagogu tālākizglītības 
kursus, pieaugušo mūžizglītības un citus 
pasākumus atbilstoši Nacionālajam 
attīstības plānam. 

Izdevumu sadaļa 
“Vides aizsardzība”

Vides aizsardzībai izdalīti 1 094 534 eiro 
jeb 3,39% no plānotajiem pamatbudžeta 
izdevumiem.

Novada teritorijas uzturēšanai ieplānoti 
836 815 eiro, kas paredzēti pilsētas un 
pagasta koplietošanas teritoriju un 
kapsētu uzturēšanai. 
Klaiņojošo dzīvnieku sterilizācijai un 
ķeršanai ieplānoti 13 508 eiro. 

Paredzēts finansējums Olaines novada 
meliorācijas sistēmas un lietusūdens 

kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un 
ikdienas uzturēšanai 226 061 eiro 
apmērā, t. sk.:
- lietus notekūdeņu sistēmas un 

meliorācijas sistēmu ikdienas 
uzturēšanai;

- maģistrālā lietus kanalizācijas 
kolektora Rūpnīcu ielā tehniskās 
apsekošanas atzinumam;

- jauna maģistrālā lietus kanalizācijas 
kolektora Rūpnīcu ielā projektēšanai; 

- pilsētas kanāla atklātās daļas apkopei;
- Olaines pilsētas un Jaunolaines ciema 

lietus kanalizācijas sistēmas remontam 
un atjaunošanai;

- caurtekas izbūvei Puplas upei pie 
veloceliņa uz Līdumu karjeru;

- bebru aizsprostu likvidācijai un bebru 
izķeršanai pašvaldības nozīmes 
meliorācijas sistēmās;

- Olainītes upes no pk 0/00 līdz  
pk 04/00 tīrīšanai;

- ūdens ņemšanas vietu ierīkošanai 
dārzkopības sabiedrību teritorijās 
ugunsdzēsības vajadzībām;

- Mežezera un Jāņupes karjera 
ūdenszāļu pļaušanai.

Izdevumu sadaļa 
“Veselība”

Plānoti 70 000 eiro jeb 0,22% no 
plānotajiem izdevumiem – finansējums 
projekta SAM 9.2.4.2 ietvaros 
(“Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi Olaines novada 
iedzīvotājiem”).

Izdevumu sadaļa 
“Sociālā aizsardzība”

Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko 
situāciju valstī, kas ietekmē mūsu 
iedzīvotāju labklājību, dome izvirza 
sociālo politiku par vienu no savas 
darbības prioritātēm.

Sociālajām vajadzībām no Olaines 
novada pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumiem plānoti 4 104 859 eiro, 
ir palielinājums par 21%, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu. No kopējā 
pamatbudžeta izdevumi sastāda 12,70%.

ONPA “Olaines Sociālais dienests” 
pamatbudžeta izdevumi sastāda 
3 538 130 eiro. Sociālo pabalstu 
izmaksām paredzēti 1 400 280 eiro, kas 
ir par 33,57% vairāk nekā 2021. gadā. 
Pabalstu izmaksām paredzēto līdzekļu 
daudzums ir palielinājies, jo pašvaldība 
palielinājusi atbalstu mājokļa pabalstiem 
saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumu un Covid-19 
infekcijas izplatības seku pārvarēšanas 
likumu. Visā valstī ievērojami ir cēlušās 
apkures, elektrības un gāzes cenas, kā 
rezultātā pašvaldībā varētu palielināties 
personu skaits, kurām ir tiesības saņemt 
mājokļa pabalstu. Lai atbalstu varētu 
saņemt pēc iespējas lielāks Olaines 
novada iedzīvotāju skaits, ir paaugstināts 
maznodrošinātās personas ienākumu 
slieksnis.

Ir palielināti pabalsti bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem pēc 

pilngadības sasniegšanas, kuri ir uzsākuši 
patstāvīgas dzīves gaitas.

Vairāk līdzekļu tiek piešķirts, lai 
norēķinātos par ilgstošas sociālās 
aprūpes pakalpojumiem, kas tiek pirkti 
no citiem pakalpojumu sniedzējiem. 
Pakalpojumu sniedzēji cenas ir cēluši 
vidēji par 20%. 

Trūcīgās ģimenes, kurās ir darbspējīgas 
personas, saņems pabalstu veselības 
aprūpei līdz 130 eiro vienai personai 
kalendārā gada laikā. Olaines novada 
iedzīvotājiem, kuri ir nonākuši krīzes 
situācijā, ir tiesības saņemt pabalstu 
100 eiro apmērā pamatvajadzību 
nodrošināšanai, kā arī 80 eiro ir tiesības 
saņemt personai, kura nonākusi grūtībās 
Covid-19 infekcijas izplatības rezultātā un 
nevar nodrošināt savas pamatvajadzības. 

Olaines novada iedzīvotāji (trūcīgās un 
maznodrošinātās personas un personas, 
kuras sasniegušas 75 gadu vecumu) var 
saņemt vienreizēju pabalstu transporta 
izdevumu segšanai 40 eiro apmērā 
kalendārā gada laikā. Ģimenēm, kurās ir 
trīs vai vairāk bērnu, paredzēts pabalsts 
transporta izdevumu segšanai 100 eiro 
apmērā.

Liels uzsvars tiks likts uz preventīvo 
darbu, īpaši darbā ar ģimenēm un 
bērniem, tāpēc sociālais dienests 
ir iesaistījies Labklājības ministrijas 
projektā ģimenes asistentu apmācībai 
un psihosociālās darba metodes 
apgūšanā darbā ar klientu, kas ir jauna 
pieeja darbā ar klientu.

Olaines Sociālais dienests aktīvi piedalās 
projektā “Eiropas atbalsta fonds 
vistrūcīgākajām personām”, kura ietvaros 
izsniedz pārtikas pakas, saimniecības 
preces un (skolēniem) skolas piederumu 
komplektus trūcīgajām un krīzes 
situācijās nonākušām personām vai 
ģimenēm. Arī 2022. gadā tiks turpināta 
dalība projektā. 

Notiek aktīva darbība arī 
deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. 
Bērni ar īpašām vajadzībām un viņu 
vecāki tiks nodrošināti ar rehabilitācijas 
pakalpojumiem, kā arī tiks turpināts 
darbs pie rehabilitācijas centra un dienas 
aprūpes centra personām ar garīgās 
attīstības traucējumiem būvniecības. 
Budžets rehabilitācijas pakalpojumu 
nodrošināšanai deinstitucionalizācijas 
projekta ietvaros ir pieaudzis par 78%, jo 
ir palielinājies projektā iesaistīto personu 
skaits, kā arī ir pieaudzis pakalpojumu 
klāsts un apjoms.

Olaines novada nevalstisko organizāciju 
darbības atbalstam piešķirti 28 130 eiro.

Mēs lepojamies ar tādām tradīcijām 
Olaines novadā kā jaundzimušo 
svinīga reģistrācija un zelta kāzu un 
dimanta kāzu jubilāru sveikšana. 
Paredzēts finansējums – 400 eiro katra 
jaundzimušā vecākiem, ja abi vecāki 
ir deklarēti Olaines novadā, 200 eiro 
vienam zelta kāzu jubilāru pārim un 

500 eiro dimanta kāzu jubilāru pārim, 
kā arī tiks sveikti novada iedzīvotāji 80, 
85 gadu jubilejā ar 50 eiro lielu pabalstu 
un 90 līdz 99 gadu jubilejā ar 100 eiro 
lielu pabalstu. Personām 100 un vairāk 
gadu jubilejās – 200 eiro pabalsts.

Lai nodrošinātu autobusa reisus 
Vaivadi–Jaunolaine–Olaine un papildu 
reisus Olaine–Sila kapi–Pēternieku kapi–
Jaunolaine aprīlī un oktobrī, paredzēts 
finansējums transporta izdevumu 
kompensācijai. 

Izdevumu sadaļa 
“Sabiedriskā kārtība un drošība” 

Izdevumu sadaļā “Sabiedriskā kārtība un 
drošība” plānoti izdevumi pašvaldības 
policijas darbības nodrošināšanai – 
567 343 eiro jeb 1,76% no kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem. 2022. gadā 
ieplānoti līdzekļi 22 135 eiro apmērā 
videokameru un datortehnikas iegādei, 
24 910 eiro apmērā – automašīnu nomai. 
Novada teritorijā nodrošinātas divas 
pašvaldības policijas ekipāžas 24 stundas 
diennaktī un tiek veikta nepārtraukta 
videonovērošana. 

Izdevumu sadaļa 
“Izpildvaras un likumdošanas 

varas institūcijas” 

Izdevumu sadaļā “Izpildvaras un 
likumdošanas varas institūcijas” 
paredzētais finansējums 2 769 838 eiro 
jeb 8,57% apmērā no kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem ietver 
ne tikai atlīdzību, bet arī finansējumu 
administrācijas darba nodrošināšanai 
(t. sk. komunālie maksājumi, tehniskais 
nodrošinājums, pasta, kancelejas 
izdevumi, kā arī izdevumi, kas saistīti 
ar svinīgā pasākuma “Olaines novada 
jaundzimušo reģistrācija” norisi, 
iedzīvotāju informēšanu – pašvaldības 
informatīvais izdevums “Olaines domes 
vēstis”, videosižeti, informatīvā galda 
kalendāra izdošana, tīmekļvietne  
www.olaine.lv. un mobilā lietotne 
“Olaines novads” –, aizdevumu procentu 
un pakalpojuma par kredīta apkalpošanu 
nomaksa Valsts kasei – 55 500 eiro, 
izdevumi neparedzētiem gadījumiem 
(rezerves fonds) – 35 000 eiro, kā arī citi 
izdevumi). 

Izdevumu sadaļa 
“Pārējie vispārējie 
valdības dienesti” 

Plānoti 805 710 eiro jeb 2,49% 
no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem, tajos ietilpst maksājumi 
citām pašvaldībām par izglītības 
pakalpojumiem, ja Olaines novada 
skolēni apmeklē izglītības iestādi ārpus 
Olaines novada teritorijas (piem., Ķekavā, 
Rīgā, Jelgavā u. c. pašvaldībās) saskaņā ar 
principu “nauda seko skolēnam”. 

Informācija par ziedojumiem, 
pašvaldības aizņēmumiem un 
galvojumiem pieejama pašvaldības 
tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Budžets”. 

Aktualitātes

  Turpinājums no 4. lpp. 
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Olainei 55!
Krāšņi, apburoši un pasakaini –  

tā trijos vārdos var aprakstīt Olaines  
55. gadadienas svētku nogali. Bērnu 
prieki, kas mijās ar Olaines vēstures 
stāstiem Olaines Mežaparkā, mirdzošas 
gaismas un krāsas, kas atspoguļojās 
cilvēku priekpilnajās acīs. Tas bija tik 
skaisti! Mūsu mīļais Mežaparks, ko 
ikdienā esam izstaigājuši no stūra līdz 
stūrim, kļuva par pasaku valstību, kas 
mirguļoja, gaismas staru un disko bumbu 
iekļauts. Šī bija iespēja ne vien redzēt, 
bet arī sadzirdēt un izjust mūsu pilsētas 
unikalitāti.
Dodoties garākā pastaigā audiogida 
pavadījumā, ikvienam bija iespēja 
iepazīties ar Olaini cauri laikiem, 
apmeklējot 55 punktus, kas ļāva mazliet 
pieskarties pagātnei, izzināt tagadni, 
pasapņojot par nākotni un ieraudzīt 
mūsu pilsētas svarīgās vietas citās 
prožektoru krāsās. Šur tur, pie kādas 
mājas loga, varēja sajust tikko cepta 
biskvīta smaržu, saldenu un siltu, gluži kā 
mūsu pilsētas kūku. Skaidri bija zināms, 
ka tajās mājās top “Olaines odziņa”. 
Savukārt vakarpusē pēc pastaigas pie 
siltas tējas krūzes visiem bija iespēja 
aplūkot virtuālo izstādi “Mana Olaine”, 
kurā bija apkopotas aktivitātei iesūtītās 
fotogrāfijas, patiesas, dzīvīgas un sajūtu 
pilnas, kas ne vienu vien aizkustināja līdz 
sirds dziļumiem.
Šajā laikā, kad svētki un kopābūšana ir 
kļuvusi tik īpaša, mēs vēlējāmies radīt 
svētku sajūtu ikvienā sirdī, lai sanāk 
svētkos ne vien pabūt, bet arī tos 
pieredzēt un izjust.  
Svinot Olaines pilsētas jubileju, Olaines 
Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā 
ar režisori Andu Šarkovsku īstenoja 
interaktīvi izglītojošu ekskursiju ciklu 
“Iepazīsti Olaini”! Trīs dienu laikā 
visiem interesentiem bija iespēja 
iepazīties ar piecām nozīmīgākajām 
Olaines pilsētas ielām, sākot ar Olaines 
senākās ielas apbūves pirmsākumiem, 

ielas nosaukuma izcelsmi un apbūves 
īpatnībām Kūdras ielā un beidzot ar 
dzīvojamā kvartāla apbūvi Jelgavas ielā.
Olaines Vēstures un mākslas muzejs saka 
paldies visiem ekskursijas dalībniekiem, 
kuru interese par Olaines vēsturi bija 
spītīgāka par laikapstākļiem. Visi teatrālie 
uzvedumi tika filmēti un tiks izmantoti 
Olaines Vēstures un mākslas muzeja 
muzejpedagoģiskās programmas 
“Pieskarties pagātnei” vajadzībām.
Olaines novads ir aktīvs novads, un to 
šajās brīvdienās parādīja mūsu novada 
iedzīvotāji. 11 no 55 audiogida punktiem 
tika izveidoti, lai varētu iekustināt 
ķermeni un arī galvu. Atjautība, līdzsvars, 
intuīcija, ātrums, precizitāte un spēks 
bija tikai daži no elementiem, kuri bija 
nepieciešami. Olainiešiem visi uzdevumi 
bija pa spēkam! Ļaudis skrēja, lēca, 
slidoja, spēra un taustījās, lai apkarotu 
nelabvēlīgos laikapstākļus un gūtu 
prieku no aktivitātēm. Cilvēki, kuri 
nekad rokās nebija turējuši hokeja nūju, 
brīvdienās guva savus pirmos vārtus, 
iedzīvotāji, kuri nekad nebija redzējuši 
izpletni, nu varēja to izvilkt un izjust 
tā pretestību, olainieši var visu – arī 
neredzot atrast savu ceļu. Emocijas, 
iztērētā enerģija un iegūtais prieks 
par padarīto palīdzēja svētkus padarīt 
īpaši jaukus. Olaines Sporta centrs grib 
pateikt lielu paldies visiem aktīvistiem, 
kuri nenoslinkoja un nenobijās no 
laikapstākļiem, bet atnāca un parādīja, 
ka var!
Olaines novada pašvaldība iedzīvotāju 
vārdā saka lielu paldies svētku 
organizatoriem – Olaines Kultūras 
centram, Olaines Vēstures un mākslas 
muzejam un Olaines Sporta centram. 
Paldies par pārdomāto, košo un 
daudzpusīgo pasākumu programmu. 
Svētki iepriecināja!

Uz tikšanos novada svētkos – 
28. maijā! 

Organizatoru vārdā sakām lielu paldies arī mūsu uzņēmējiem, kas svētkus atbalstīja: 

OLAINEI

55
1967–2022

Sociālās uzņēmējdarbības 
grantu programma 

“Augšup”
14. martā sāksies projektu 

pieņemšana jaunajai sociālās 
uzņēmējdarbības grantu programmai 
“Augšup”, ko īstenos Ķekavas, Mārupes, 
Olaines, Ropažu, Siguldas novads 
kopā ar “SEB banku”. Programma 
norisināsies pirmo reizi, un tās mērķis 
ir veicināt sociālo uzņēmumu attīstību 
Pierīgā. Finansējuma saņemšanai varēs 
pieteikties gan jau strādājoši uzņēmumi, 
gan vēl neīstenotu biznesa ideju autori, 
un kopējais pieejamo grantu apmērs 
šogad ir 48 000 eiro.
Maksimālā naudas summa vienam 
grantam ir 8000 eiro, un uz to varēs 
pretendēt gan privātpersonas, kas 
plāno uzsākt savu biznesu, gan arī jau 
esoši uzņēmumi, kas veic vai plāno 
veikt saimniecisko darbību kādā no 
piecām grantu programmā iesaistītajām 
pašvaldībām. Granta līdzekļus varēs 
izmantot saimnieciskiem mērķiem 
esošā biznesa attīstīšanai vai arī jauna 
uzņēmuma izveidei.

Projektu pieņemšana sāksies 14. martā 
un ilgs līdz 14. aprīlim. Saņemto 
pieteikumu atlase notiks trīs kārtās, 
izvērtējot gan to atbilstību programmas 
kritērijiem, gan biznesa plānu un 
idejas potenciālu, kā arī dalībnieku 
prezentācijas un atbildes uz žūrijas 
jautājumiem. Iesniegtos projektus 
vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā 
būs uzņēmējdarbības profesionāļi 
un pašvaldību pārstāvji. Rezultātu 
paziņošana un uzvarētāju apbalvošana 
notiks maijā. Pirms projektu iesniegšanas 
notiks arī informatīvs tiešsaistes 
seminārs, lai palīdzētu jaunajiem 
uzņēmējiem labāk sagatavoties dalībai 
grantu programmā.

Ja ir jautājumi vai nepieciešama  
papildu informācija, aicinām vērsties 
Olaines novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centrā – e-pasta adrese 
onuac@olaine.lv. 
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Par lielgabarīta atkritumu nodošanu 
martā Jaunolainē un Stūnīšos

“Erasmus+”

Jaunolaines iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus varēs izmest 12. un 26. martā, 
savukārt Stūnīšos nodot lielgabarīta atkritumus varēs 26. martā.
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.
Jāņem vērā, ka speciālajos konteineros atļauts izmest mēbeles, matračus, lielākus 
sadzīves priekšmetus, taču aizliegts – riepas, sadzīves tehniku, svinu saturošus 
priekšmetus (akumulatori, baterijas), medikamentus, celtniecības un ražošanas 
atkritumus. Plānotā kārtība paredz, ka lielgabarīta atkritumi uz konteineru jānogādā 
norādītā grafika konkrētos laikos, bet ir aizliegts tos atstāt iepriekš pie sadzīves 
atkritumu laukumiem.

No 14. līdz 18. februārim Olaines  
1. vidusskolā notika “Erasmus+” 

projekta “Transmitting our cultural 
heritages to new generations” 
piektā mācību tikšanās. Tikšanās 
notika, ievērojot visus epidemioloģiskās 
drošības pasākumus.
Svētdien, 13. februārī, 40 viesi no Turcijas, 
Rumānijas, Portugāles, Slovākijas un 
Itālijas tika sagaidīti lidostā “Rīga” un 
ar Olaines domes atbalstu – skolēnu 
autobusu – tika nogādāti viesnīcā 
Vecrīgā.
Pirmdien skolā notika oficiāla tikšanās 
ar Olaines 1. vidusskolas direktoru 
Jāzepu Volānu un “Erasmus+” projekta 
darba komandu. Tikšanās laikā viesi tika 
iepazīstināti ar Olaines 1. vidusskolas 
mācību programmām un darbības 
virzieniem, skolas pulciņiem un vēsturi. 
Dienas pirmajā pusē katras valsts 
pārstāvji prezentēja savu sagatavoto 
mājasdarbu par tēmu “Tradicionālās 
tautas dejas un mūzika”. Pēcpusdienā 
Olaines 1. vidusskolas tautas deju 
kolektīva “Dzērve” vadītājs Jānis Salzirnis 
un jaunie dejotāji mācīja mūsu viesiem 
deju pamatsoļus un vairākas latviešu 
tautas dejas.
Otrdien dienas pirmajā pusē viesi 
iepazinās ar Vecrīgu, tās arhitektūru un 
ievērojamākajiem apskates objektiem. 
Pēcpusdienā viesi baudīja tradicionālos 
latviešu ēdienus atpūtas kompleksā 
“Lido”.
Trešdien skolotāja Jāņa Tkačuka vadībā 
skolēni piedalījās mākslas darbnīcā, 
veidojot sev rotaslietu, izmantodami 
tradicionālos latvju rakstus, kā arī 
zīmēja rakstainus cimdus ar savas valsts 
tradicionālajiem simboliem. Pēcpusdienā 

atkal mācījāmies latviešu tradicionālās 
dejas deju kopas “Rīgas Danču klubs” 
vadībā.
Ceturtdien devāmies ekskursijā uz 
Alsungu, lai piedalītos latviešu tautas 
mūzikas un latviešu tautas deju 
izglītojošā nodarbībā, kuru vadīja 
Alsungas etnogrāfiskā ansambļa “Suitu 
sievas” dalībnieces. Nodarbības laikā 
uzzinājām par novada vēsturi, “Suitu 
sievu” dziedāšanas īpatnībām, paši 
gatavojām sklandraušus, piedalījāmies 
“Suitu sievu” vadītajās dejās un rotaļās. 
Dienas noslēgumā apmeklējām 
Jūrkalnes stāvkrastu.
Piektdien viesi piedalījās Olaines 
Vēstures un mākslas muzeja izglītojošā 
nodarbībā, kur uzzināja par Olaines 
novada vēsturi, kā arī Latvijas brīvības 
cīņām Olaines novadā. Muzeja 
apmeklējums notika divās grupās, 
ievērojot valstī noteiktos drošības 
pasākumus. Kamēr viena grupa bija 
muzejā, otra skolas konferenču zālē 
skatījās skolotāja Jāņa Tkačuka izveidoto 
videofilmu par Latvijas dziesmu un 
deju svētkiem. Dienas otrajā pusē 
notika projekta darba novērtējums, 
tika precizēts mājasdarbs uz nākamo 
tikšanos Džulianovā, Itālijā, 2022. gada 
aprīlī. Tikšanās tēmas – “Tradicionālā 
valstu virtuve” un “Nozīmīgākās 
arhitektūras celtnes”.

Paldies Olaines novada pašvaldībai par 
atbalstu projekta norisei Olaines  
1. vidusskolā. 

Lilita Zujeva, 
projekta koordinatore 
Olaines 1. vidusskolā

2016. gadā pilsētas svētku 
laikā tika atklāts jauniešu 

centrs “Popkorns”, tāpēc nedēļas nogalē 
svinējām dubultsvētkus – Olainei 55 un 
“Popkornam” seši!

Svētku nedēļas laikā jauniešiem bija 
iespēja pārbaudīt savas zināšanas gan 
viktorīnā par Olaini, gan par jauniešu 
centru. Vai zināji, ka jauniešu centrā  
šo gadu laikā ir notikuši aptuveni  
400 pasākumi?!
Šī gada dzimšanas dienas tēma bija 
saldumu pasaule. Jauniešu dome uz 
visu nedēļas nogali Popkorna skvēra 
skatuvi pārvērta par fotosienu ar 
mirdzošu sešinieku. Savukārt 19. februārī 
tika rīkota kārtīga dzimšanas dienas 
ballīte saldumu pasaules noskaņās. 
Tiesa, ballītes dalībnieki nevarēja tikties 
klātienē. Lai arī izpalika apskāvieni un 
svecītes kūkā, smiekli, līdzi paņemtie 
saldumi, kopīgās spēles un sarunas 
piepildīja ballīti nepārtraukti.
Jauniešu domes pārstāvji bija 
sagatavojuši dažādas jautras aktivitātes. 
Ballītes sākumā jaunieši piedalījās 
viktorīnā par tēmu “Saldumi”. Bija 
jautājumi gan par latviešu, gan 
ārzemju saldumu uzņēmumiem, par 
jauniešiem zināmām un varbūt ne tik 
zināmām konfektēm un to ražotājiem. 
Pēc viktorīnas sekoja spēle, kurā bija 
jāliek lietā savas zīmēšanas prasmes un 
atmiņa. Šī aktivitāte jauniešiem izraisīja 

īpaši daudz pozitīvu emociju.
Nākamās aktivitātes laikā jaunieši 
izpaudās ar savu radošo dzejnieka pusi 
un sacerēja vairākus brīnišķīgus dzejoļus. 
Lūk, viens no tiem: 

Bezē ir dikti lieli, saldi,
Ar tiem ir vienmēr pilni galdi.
Katru mirkli ēdot to,
Kļūsi Tu par pašu saldāko.

Bet, ja apēdīsi serenādi šo,
Nekļūsi par pašu slaidāko.
Un, ja bēdas Tev un slikti lāgi,
Uzgrauz labāk marmelādi.

Ballītes noslēgumā jauniešiem bija jāliek 
lietā savas gleznošanas prasmes un 
izdoma. Šī aktivitāte pārvērtās par lielu 
humora devu visiem dalībniekiem.
Lielākais prieks, ka ballītes laikā no 
jauniešiem varēja dzirdēt: “Uzspēlējam 
vēl?”, “Cik interesanti!”, “Ou, tik forši!” 
Paldies visiem, kuri kopā ar mums 
svinēja! Tiekamies citos pasākumos un, 
protams, tiekamies nākamajā “Popkorna” 
dzimšanas dienā!

Pasākumu organizēja Olaines novada 
Jauniešu dome un Olaines jauniešu 
centrs “Popkorns”.
Pašvaldība vēl daudz laimes jauniešu 
centram “Popkorns”, turpiniet veidot 
interesantus pasākumus un pulcēt 
jauniešus! Jums tas brīnišķīgi izdodas!  

Izmaiņas “Dobeles autobusu parka” apkalpotajā 
maršrutā Nr. 5342 “Olaine–Jaunolaine”

Jauniešu centram 
“Popkorns” – seši gadi!

Atsaucoties uz pārvadātāja un iedzīvotāju ierosinājumiem, no 2022. gada  
21. februāra ieviestas izmaiņas sešos SIA “Dobeles autobusu parks” apkalpotajos 
maršrutos: maršrutā Nr. 7371 “Rīga–Ukri–Dobele”, Nr. 7363 “Dobele–Jelgava”, 
Nr. 7353 “Jelgava–Bukaiši–Dobele”, Nr. 5342 “Olaine–Jaunolaine”, Nr. 6794 
“Dobele–Apšupe” un Nr. 7376 “Rīga–Jelgava–Dobele”.

Izmaiņas maršrutā Nr. 5342 “Olaine–Jaunolaine” (no 21.02.22.)
• Autobuss no pieturas “Olaine” katru dienu izbrauc plkst. 10.45, 13.00, 18.30, 

19.25, 20.30 un 21.30 (līdz šim izbrauca plkst. 10.40, 13.10, 18.40, 19.15, 20.40 
un 22.15).

• Autobuss no pieturas “Jaunolaine” katru dienu izbrauc plkst. 18.45, 19.40, 
20.45 un 21.50 (līdz šim izbrauca plkst. 19.00, 19.30 un 21.00).

 
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta 
pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka 
statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. 
Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot 
kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 
27776621.
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Esi aktīvs!

Zemledus makšķerēšanas 
sacensības

5. februārī Saukas ezerā norisinājās 
tradicionālās Olaines novada Zemledus 
makšķerēšanas sacensības. Neskatoties 
uz sarežģīto situāciju valstī, sacensībās 
piedalījās 30 dalībnieki, kuru skaitā bija 
viena dāma un vairāki Olaines seniori.
Ledus stāvoklis bija drošs, sniega kārta 
uz ledus bija plāna, un gaisa  
temperatūra – labvēlīga. Pateicoties 
laikapstākļiem, ezeru varēja iepriekš 
izstaigāt, iepazīt un dalībnieki varēja 
pilnībā nodoties savai dienas misijai –  
cīnīties par galvenajām godalgām, 
neuztraucoties par citām lietām.

Šoreiz lielākos lomus un godalgotās 
vietas tomēr ieguva komandas, kuras 
nebija devušās tālos pārgājienos. 
Atsevišķi makšķernieki, kuri šo ezeru bija 
iepazinuši jau iepriekš, palika ar garu 
degunu ārpus pjedestāla. Sacensībās 
valdīja kaujiniecisks, bet draudzīgs un 
jautrs noskaņojums. Dalībnieki uzvedās 
godīgi un ievēroja visus makšķerēšanas 

noteikumus un sacensību nolikumu.
Šogad komandu disciplīnā trešo vietu 
ieņēma komanda “Olaines ledus 
grauži” (Pāvels Guļko, Ingerts Balodis) 
ar kopējo loma svaru 4,84 kg. Otro 
vietu ieguva komanda “Krutije perci” 
(Anatolijs Krutjakovs, Igors Krutjakovs, 
Sergejs Krutjakovs) ar kopējo loma svaru 
6,25 kg. Savukārt godalgoto pirmo vietu 
izcīnīja komanda “Pa mierīgo” (Marina 
Ādamsone, Māris Veinbergs) ar kopējo 
loma svaru 9,48 kg.

Pēc kopējā zivju svara individuālajā 
disciplīnā trešo vietu izcīnīja Ingerts 
Balodis ar kopējo loma svaru 3,27 kg, 
otro vietu ieguva Marina Ādamsone 
ar kopējo loma svaru 3,83 kg, bet 
pirmo vietu izcīnīja Māris Veinbergs 
ar kopējo loma svaru 5,65 kg. Cīņā par 
dienas zivi šoreiz spēcīgākais izrādījās 
Viktors Vasins – 1,62 kg.
Pateicamies visiem dalībniekiem par 
dalību, kā arī sacensību galvenajam 
rīkotājam un tiesnesim Ingertam 
Balodim par lieliski vadītajām 
sacensībām.

Latvijas čempionāts 
vieglatlētikā U14 telpās

8. februārī Kuldīgas vieglatlētikas 
manēžā notika Latvijas čempionāts 
vieglatlētikā telpās U14 vecuma grupā. 
Sacensībās piedalījās astoņi Olaines 
Sporta centra audzēkņi.

Sacensības iesāka 60 m sprinteri – 
Kārlis Ozoliņš un Ralfs Skalbe. Pēc 
atlases rezultātiem K. Ozoliņš bija 
pieskaitāms pie favorītiem, bet diemžēl 
savā priekšskrējienā pāragrs starts, 
kam sekoja diskvalifikācija. R. Skalbe 
ar jaunu personīgo rekordu (9,17 sek.) 
ierindojās 18. vietā. Turpinājumā sekoja 
60 m barjerskrējiens, kurā startēja Sofija 
Zagladova. Savā priekšskrējienā viņa 
pārliecinoši finišēja pirmā un iekļuva 
finālā. Fināla skrējiens sportistei izdevās 
labs, un rezultātā izcīnīta 3. vieta ar 
rezultātu 10,22 sek. Tikmēr lodes 
grūšanas sektorā startēja Estere Medne, 
kura ar rezultātu 6,81 m ierindojās  
16. vietā. Sacensību turpinājumā startu 
augstlēkšanā uzsāka Keita Šmite. Ar 
pārliecinošiem lēcieniem viņa atkārtoja 
savu personīgo rekordu (1,35 m) un 
ierindojās augstajā 8. vietā. Paralēli 
augstlēkšanas sacensībām starts bija 
1000 m distances skrējējam Francim 
Kozlovam, kurš ar rezultātu 3:59.90 
ierindojās 21. vietā.

Sacensību dienas otrajā pusē bija starti 
300 m distancei. Šajā disciplīnā startēja 
K. Ozoliņš, R. Skalbe un S. Zagladova.  
K. Ozoliņš spraigā cīņā ar jaunu 
personīgo rekordu (44,94 sek.) izcīnīja 
2. vietu. R. Skalbe ar rezultātu 48,35 sek. 
ierindojās augstajā 8. vietā. S. Zagladova 
ar jaunu personīgo rezultātu 47,62 sek.  
izcīnīja augsto 6. vietu. Sacensību 
kulminācijā pienāca starti stafešu 
skrējieniem 4 x 200 m. Ļoti spraigā  
cīņā zēnu komanda – R. Zaķis,  

Kristers Roberts Dolgovskis, R. Skalbe  
un K. Ozoliņš – izcīnīja 3. vietu.

Galda tenisa atklātais 
čempionāts

12. februārī tika aizvadīts Olaines novada 
Atklātais čempionāts galda tenisā. 
Sacensības tika aizvadītas Olaines 
Sporta namā Zemgales ielā 33a, un tajās 
piedalījās 25 dalībnieki.
Čempionātā startēja trīs grupās: Elites 
grupā, Tautas grupā un Bērnu grupā. 
Elites grupā pirmo vietu izcīnīja Genādijs 
Žubriks, otro vietu ieguva Guntars 
Pavārs, savukārt trešajā vietā ierindojās 
Nikolajs Rogaļevs. Elites grupā kā vienīgā 
sieviete tika apbalvota Laura Pavāre.
Tautas grupā spēcīgākais izrādījās Jānis 
Dubovs, kurš izcīnīja pirmo vietu. Otro 
vietu ieguva Romāns Galejs, bet trešo – 
Viktors Golovins. 
Bērnu grupā pirmajā vietā puišiem 
ierindojās Boriss Skomorohovs, 
bet meitenēm kā vienīgā – Milāna 
Lomovceva, otrajā vietā palika Leo 
Novuss, savukārt trešo vietu savā starpā 
(vienādu punktu dēļ) dalīja Radomirs 
Butenieks un Iļja Saļejevs. 
Sacensībās tika noteikts arī labākais 
jaunais galda tenisa spēlētājs – Boriss 
Skomorohovs – un labākais veterānu 
galda tenisa spēlētājs – Pjotrs Fastovičs. 
Paldies visiem spēlētājiem par 
piedalīšanos sacensībās! 

Informāciju sagatavoja
Emīls Balodis, Olaines Sporta centrs
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• Noteikt pašvaldības 2022. gada 
budžeta prioritātes – izglītība, sociālā 
aizsardzība, novada attīstība un 
teritorijas labiekārtošana. Pieņemt 
iesniegtos saistošos noteikumus 
Nr. SN1/2022 “Par Olaines novada 
pašvaldības budžetu 2022. gadam”.

• Apstiprināt Olaines novada 
pašvaldības iestāžu vadītāju un direktoru 
darba samaksu. Lēmums stājas spēkā 
2022. gada 1. februārī.

• Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
organizēt: 
1. Olaines pirmsskolas izglītības iestādes 

“Čiekuriņš” vadītāja pretendentu 
atlases procesu (Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādes “Čiekuriņš” vadītāja 
pretendentu atlases konkursa 
nolikuma apstiprināšana, pretendentu 
atlases konkursa komisijas 
izveidošana); 

2. konkursa izsludināšanu uz Olaines 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Čiekuriņš” vadītāja amatu;

3. pretendentu izvērtēšanu, saņemt 
nepieciešamos saskaņojumus un 
iesniegt domei priekšlikumu par 
kandidāta apstiprināšanu Olaines 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Čiekuriņš” vadītāja amatā.

• Apstiprināt nolikumu Nr. NOL1/2022 
“Grozījumi Olaines novada domes 
2015. gada 22. aprīļa nolikumā 
Nr. 5 “Olaines novada pedagoģiski 
medicīniskās komisijas nolikums””.

• Apstiprināt Olaines novada 
Pedagoģiski medicīniskās komisijas 
pakalpojuma maksu citas pašvaldības 
teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem:
1)  par izglītojamā spēju, veselības 

stāvokļa un attīstības līmeņa 
izvērtējumu un atzinuma sniegšanu 
par atbilstošāko izglītības  
programmu – 77,20 eiro bez PVN;

2)  par atzinuma sniegšanu par ilgstoši 
slimojoša izglītojamā izglītošanās 
nepieciešamību dzīvesvietā pēc 
izglītojamā spēju izvērtējuma un 
pamatojoties uz ģimenes ārsta vai 
ārstu komisijas atzinumu –  
38,60 eiro bez PVN. 

Lēmums stājas spēkā ar 2022. gada 
1. janvāri.

• Apstiprināt viena izglītojamā 
uzturēšanas izmaksas 2022. gadā Olaines 
novada pašvaldības izglītības iestādēs:
- PII “Zīle” – 315,78 eiro mēnesī;
- PII “Dzērvenīte” – 382,48 eiro mēnesī;
- PII “Magonīte” – 286,85 eiro mēnesī;
- PII “Ābelīte” – 469,23 eiro mēnesī;
- Olaines 1. vidusskolā –  

86,80 eiro mēnesī;
- Olaines 2. vidusskolā –  

79,91 eiro mēnesī.
Uzdod izpilddirektora vietniecei noslēgt 
līgumus par pašvaldību savstarpējo 
norēķinu kārtību par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem ar citām 
pašvaldībām, kuru administratīvajā 
teritorijā deklarētie izglītojamie apmeklē 
Olaines novada pašvaldības izglītības 
iestādes.

• Apstiprināt viena izglītojamā 
vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei 2022. gadā 
norēķiniem ar privātām pirmsskolas 
izglītības iestādēm: 
1)  328,71 eiro mēnesī izglītojamajiem 

vecumā no pusotra gada līdz četriem 
gadiem; 

2)  232,34 eiro mēnesī obligātās 
sagatavošanas vecuma 
izglītojamajiem. 

Apstiprināt viena izglītojamā vecumā no 
pusotra gada līdz četriem gadiem, kas 
izmanto licencētas aukles pakalpojumus 
2022. gadā, vidējās izmaksas mēnesī 
246,56 eiro.

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

1,57 eiro dienā par vienu ēdienreizi, 
tai skaitā no valsts mērķdotācijas 
līdzekļiem dienā – 0,71 eiro; 

2) 5.–12. klašu izglītojamo ēdināšanai 
1,57 eiro dienā par vienu ēdienreizi, tai 
skaitā izglītojamo vecāku maksu dienā: 
- 0,55 eiro – līdz 2022. gada 

31. augustam;
- 0,70 eiro – no 2022. gada 

1. septembra;
3) piecus un sešus gadus veciem 

izglītojamajiem par trīsreizēju 
ēdināšanas pakalpojumu 2,95 eiro 
dienā, tai skaitā piecus un sešus gadus 
vecu izglītojamo vecāku maksu dienā: 
- 1,60 eiro – līdz 2022. gada 

31. augustam;
- 1,75 eiro – no 2022. gada 

1. septembra;
4) 1.–4. klašu pagarinātās dienas grupas 

izglītojamajiem 0,65 eiro dienā par 
vienu launaga porciju.

Apmaksāt Olaines 1. vidusskolas un 
Olaines 2. vidusskolas izglītojamajiem, 
kuri saņem ēdināšanas pakalpojumu 
(kopgaldu), no domes apstiprinātās 
ēdināšanas pakalpojumu maksas no 
p/a “Olaines Sociālais dienests” budžeta 
līdzekļiem: 
1) Olaines 1. vidusskolas un Olaines 

2. vidusskolas 5.–12. klašu 
izglītojamajiem dienā par vienu 
ēdienreizi: 
- 1,02 eiro – līdz 2022. gada 

31. augustam; 
- 0,87 eiro – no 2022. gada 

1. septembra;
2) Olaines 1. vidusskolas un Olaines 

2. vidusskolas piecus un sešus gadus 
veciem izglītojamajiem par trīsreizēju 
ēdināšanas pakalpojumu dienā: 
- 1,35 eiro – līdz 2022. gada 

31. augustam, 
- 1,20 eiro – no 2022. gada 

1. septembra. 
Lēmums stājas spēkā ar 2022. gada 
1. februāri. 
 
• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. SN2/2022 “Grozījumi Olaines novada 
domes 2015. gada 22. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par 
Olaines novada pašvaldības aģentūras 

“Olaines Sociālais dienests” maksas 
pakalpojumiem”. 

• Apstiprināt Olaines novada 
pašvaldības administrācijas – iestādes 
“Olaines novada pašvaldība” – 
darbinieku amatu sarakstu un darba 
samaksu (mēnešalgas). Apstiprināt 
Olaines novada pašvaldības 
administrācijas – iestādes “Olaines 
novada pašvaldība” – struktūrvienību 
darbinieku amatu sarakstus un darba 
samaksu (mēnešalgas).

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā 
(turpmāk – d/s):
- “Lejas” Nr. 601, Jāņupē, 0,0599 ha 

platībā, kadastra numurs 80800220313;
- “Ezītis” Nr. 77, Ezītī, 0,0930 ha platībā, 

kadastra numurs 8080 012 0235;
- “Plakanciema Egles” Nr. 122, Vaivados, 

0,0781 ha platībā, kadastra numurs 
8080 016 0716;

- “Tiltiņi” Nr. 297, Stīpniekos,  
0,0708 ha platībā, kadastra numurs 
8080 018 0589;

- “Ābele O” Nr. 123, Dāvos,  
0,0620 ha platībā, kadastra numurs 
8080 017 0253;

- “Atlantika” Nr. 179A, Jāņupē,  
0,0559 ha platībā, kadastra numurs 
8080 020 0146;

- “Lejas” Nr. 705, Jāņupē,  
0,0555 ha platībā, kadastra numurs 
8080 022 0339.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 
Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu “Oļukalni” ar 
kadastra numuru 8080 007 0068 par 
uzrādīto pirkuma maksu 30 000 eiro,  
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis – (NĪLM kods 0101) “Zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība”. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 
Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu “Ziediņi” ar kadastra 
numuru 8080 007 0040 par uzrādīto 
pirkuma maksu 11 000 eiro, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis – (NĪLM 
kods 0101) “Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 
Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu “Upeslejas” ar 
kadastra numuru 8080 008 0779 par 
uzrādīto pirkuma maksu 34 500 eiro, 
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis – (NĪLM kods 0101) “Zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība”. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 
Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu “Vecais Purvs” 
ar kadastra numuru 8080 003 0398 
(nosaukums: “Vecais Purvs”, Grēnes)  
par 2022. gada 11. janvāra pirkuma 
līgumā uzrādīto pirkuma maksu  
274 360 eiro. Piekrist, ka SIA “Jaunmežs” 
iegūst īpašumā zemi “Vecais Purvs” 

Grēnēs ar kadastra apzīmējumu  
8080 003 0398 68,59 ha platībā. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 
Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu “Vītoli” ar kadastra 
numuru 8080 007 0054 par uzrādīto 
pirkuma maksu 68 000 eiro, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis – (NĪLM 
kods 0101) “Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 
Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu “Druva” Nr. 108 ar 
kadastra numuru 8080 023 0818 (adrese: 
“Druva” Nr. 108, Jāņupe) par 2022. gada 
7. janvāra pirkuma līgumā uzrādīto 
pirkuma maksu 5000 eiro. Piekrist, ka 
Izraēlas pilsonis G. M. iegūst īpašumā 
zemi d/s “Druva” Nr. 108 ar kadastra 
apzīmējumu 8080 023 0818 0,0611 ha  
platībā, zemes lietošanas mērķis – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
Informēt G. M. par pienākumu pieteikties 
d/s “Druva” kā jaunajam nekustamā 
īpašuma īpašniekam. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 
Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu “Atlantika” Nr. 4 
ar kadastra numuru 8080 020 0153 par 
2022. gada 19. janvāra zemesgabala 
pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma 
maksu 2000 eiro. Piekrist, ka Krievijas 
Federācijas pilsonis O. M. iegūst īpašumā 
zemi d/s “Atlantika” Nr. 4 ar kadastra 
apzīmējumu 8080 020 0153 0,0593 ha 
platībā, zemes lietošanas mērķis – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
Informēt O. M. par pienākumu pieteikties 
d/s “Atlantika” kā jaunajam nekustamā 
īpašuma īpašniekam. 

• Izbeigt 2014. gada 13. oktobrī noslēgto 
lauku apvidus zemes nomas līgumu 
Nr. 701 par zemesgabala “Plakanciema 
Egles” Nr. 59 (adrese: “Plakanciema 
Egles” Nr. 59, Vaivadi) ar kadastra 
apzīmējumu 8080 016 0669 0,0613 ha 
platībā zemes nomu, noslēgtu ar L. K. 
ar 2022. gada 26. janvāri. Iznomāt N. J. 
zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 
8080 016 0669 0,0613 ha platībā 
īpašumā esošās dzīvojamās mājas ar 
kadastra apzīmējumu 8080 016 0669 001 
uzturēšanai no 2022. gada 27. janvāra 
līdz 2032. gada 27. janvārim. Noteikt 
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 
8080 016 0669 nomas maksu gadā 1,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

• Atļaut atsavināt dzīvokli Gaismas  
ielā 4-A, Stūnīšos, īrniekam V. Ņ. un uzdot 
Īpašuma un juridiskajai nodaļai: pasūtīt 
un saņemt sertificēta vērtētāja dzīvokļa 
novērtējumu; pēc lēmumā noteiktā 
izpildes iesniegt Finanšu komitejā domes 
lēmuma projektu par dzīvokļa pirkuma 
līguma slēgšanu.

• Ierosināt LR Zemkopības ministrijai 
nekustamā īpašuma V1088, Olaines 
pagasts, kadastra numurs 8080 007 
0168, zemesgabala (kopējā platība 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (janvāris)

Turpinājums 10. lpp.   
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2,3800 ha) kadastra apzīmējums 8080 
007 0167, daļas 1,6400 ha platībā un 
uz zemesgabala daļas esošās būves ar 
kadastra apzīmējumu 8080 007 0167 001  
“Valsts vietējā autoceļa V1088 
“Pievedceļš Klīves karjeram” posms, 
km 3,95–km 5,2” daļas atsavināšanu 
Olaines novada pašvaldībai bez 
atlīdzības pašvaldības autonomās 
funkcijas pildīšanai, kas noteikta 
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 5. punktā – gādāt par 
savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību 
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, 
laukumu un citu publiskai lietošanai 
paredzēto teritoriju apgaismošana un 
uzturēšana) sabiedrības vajadzībām. 
Lūgt LR Zemkopības ministriju veikt 
nepieciešamās darbības lēmumā 
noteiktā izpildes realizācijā, tai 
skaitā Ministru kabineta rīkojuma 
sagatavošanu.

• Mainīt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0333 nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no (NĪLM) 
koda 0101 “Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 

uz (NĪLM) kodu 0101 “Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” 0,3252 ha platībā 
un 0601 “Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve” 0,1500 ha platībā.

• Mainīt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 004 0027 nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no (NĪLM) 
koda 0101 “Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
un koda 0601 “Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve” uz (NĪLM) kodu 0101 
“Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība” 0,1440 ha 
platībā un 0601 “Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve” 0,1500 ha platībā.

• Mainīt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 011 0458 nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no (NĪLM) 
koda 0101 “Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 
uz (NĪLM) kodu 0601 “Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve” 1,4490 ha 
platībā.

• Noteikt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 002 2479 0,0100 ha 
platībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – NĪLM kods 0601 “Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve” 0,0100 ha 
platībā.

• Piešķirt d/s “Ieviņa-99” zemes vienības 
daļai ar kadastra apzīmējumu 8080 
002 2237: nosaukumu “Dobeles iela”; 
nosaukumu “Bauskas iela”; nosaukumu 
“Auces iela”; nosaukumu “Iecavas iela”; 
nosaukumu “Novadu iela”; nosaukumu 
“Jūrmalas iela”; nosaukumu “Salu 
loks”; nosaukumu “Krustpils iela”; 
nosaukumu “Ķekavas iela”; nosaukumu 
“Aizkraukles iela”; nosaukumu “Aglonas 
iela”; nosaukumu “Pļaviņu iela”; 
nosaukumu “Neretas iela”; nosaukumu 
“Talsu iela”; nosaukumu “Skrīveru iela”; 
nosaukumu “Skrundas iela”; nosaukumu 
“Tērvetes iela”; nosaukumu “Ventspils 
iela”; nosaukumu “Vecumnieku 
iela”; nosaukumu “Daugmales iela”; 
nosaukumu “Viesītes iela”; nosaukumu 
“Ogres iela”; nosaukumu “Ozolnieku iela”; 
nosaukumu “Jēkabpils iela”; nosaukumu 
“Ilūkstes iela”; nosaukumu “Baldones 
iela”; nosaukumu “Mālpils iela”; 
nosaukumu “Kandavas iela”; nosaukumu 
“Krimuldas iela”; nosaukumu “Tukuma 
iela”; nosaukumu “Rundāles iela”; 
nosaukumu “Siguldas iela”; nosaukumu 
“Kokneses iela”; nosaukumu “Ieviņu 
iela”. Katras minētās ielas nosaukums 
piešķirts saskaņā ar konkrētās ielas 
izvietojuma shēmu, un ar piesaisti ielai 
nekustamo īpašumu zemes vienībām 
un ar tām funkcionāli saistītajām ēkām 
piešķirtas/mainītas adreses saskaņā 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (janvāris)

  Turpinājums no 9. lpp. 

Turpinājums 11. lpp.   

Pirmsreģistrētais 
kadastra apzīmējums 

un numerācija atbilstoši 
detālplānojumam

Platība 
(ha) Adresācija

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 
(kods), piekritīgā aptuvenā

platība

8080 011 0632, Nr. 1 0,1504
Jaunas adreses piešķiršana:

Ozolu iela 10, Pēternieki, Olaines pag.,  
Olaines nov., LV-2127

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (0600) – 0,1504 ha

8080 011 0633, Nr. 2 0,1504
Jaunas adreses piešķiršana:

Ozolu iela 8, Pēternieki, Olaines pag.,  
Olaines nov., LV-2127

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (0600) – 0,1504 ha

8080 011 0634, Nr. 3 0,1504
Jaunas adreses piešķiršana:

Ozolu iela 6, Pēternieki, Olaines pag.,  
Olaines nov., LV-2127

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (0600) – 0,1504 ha

8080 011 0635, Nr. 4 0,1505
Jaunas adreses piešķiršana:

Ozolu iela 4, Pēternieki, Olaines pag.,  
Olaines nov., LV-2127

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (0600) – 0,1505 ha

8080 011 0636, Nr. 5 0,1535 Esošās adreses saglabāšana: “Volāni”,  
Pēternieki, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (0600) – 0,1535 ha

8080 011 0637, Nr. 6 0,1502
Jaunas adreses piešķiršana:

Ozolu iela 2, Pēternieki, Olaines pag.,  
Olaines nov., LV-2127

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (0600) – 0,1502 ha

8080 011 0638, Nr. 7 0,1606
Jaunas adreses piešķiršana:

Ozolu iela 1, Pēternieki, Olaines pag.,  
Olaines nov., LV-2127

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (0600) – 0,1606 ha

8080 011 0639, Nr. 8 0,1592
Jaunas adreses piešķiršana:

Ozolu iela 3, Pēternieki, Olaines pag.,  
Olaines nov., LV-2127

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (0600) – 0,1592 ha

8080 011 0640, Nr. 9 0,1593
Jaunas adreses piešķiršana:

Ozolu iela 5, Pēternieki, Olaines pag.,  
Olaines nov., LV-2127

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (0600) – 0,1593 ha

8080 011 0641, Nr. 10 0,1595
Jaunas adreses piešķiršana:

Ozolu iela 7, Pēternieki, Olaines pag.,  
Olaines nov., LV-2127

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (0600) – 0,1595 ha

8080 011 0629, Nr. 11 0,1605
Jaunas adreses piešķiršana:

Ozolu iela 9, Pēternieki, Olaines pag.,  
Olaines nov., LV-2127

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (0600) – 0,1605 ha

8080 011 0630, Nr. 12 0,2429
Ielas nosaukums:

 Ozolu iela, Pēternieki, Olaines pag.,  
Olaines nov. (adresācijas objekts)

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (1101) – 0,2429 ha

8080 011 0631, Nr. 13 0,0812 Nosaukums: Ceļa Codes ceļš–Strēlnieki daļa
(nav adresācijas objekts)

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (1101) – 0,0812 ha

• Piešķirt adresi un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

ar sarakstiem (pielikumiem). Piešķirt 
d/s “Ieviņa-99” zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 002 2237 
nosaukumu “Aknīstes iela” (adresācijas 
objekts) saskaņā ar ielas izvietojuma 
shēmu. Uzlikt par pienākumu 
kooperatīvās dārzkopības sabiedrības 
“Ieviņa 99” (reģ. Nr. 40103077790) valdei 
informēt d/s “Ieviņa 99” nekustamo 
īpašumu īpašniekus un nomniekus 
par piešķirtajām jaunajām adresēm 
(adresācijas objektiem). 

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Smaidas” (kadastra 
Nr. 8080 019 0008) zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 019 0008.  
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus, apgrūtinājumus, adresāciju. 
Mainoties nekustamā īpašuma 
“Smaidas” (kadastra Nr. 8080 019 0008) 
īpašniekiem, dibināt ceļa servitūta 
teritorijas atbilstoši Civillikuma 
1231. pantam – ar līgumu. Ar detalizētu 
informāciju, t. sk. par piekļūšanas 
nodrošināšanu, var iepazīties  
www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – 
“Domes lēmumi”. Īstenot zemes ierīcības 
projektu četru gadu laikā.

• Veikt grozījumus Olaines novada 
domes 2021. gada 25. novembra sēdes 
lēmuma “Par nekustamo īpašumu 
Volāni un Gremzdes (Pēterniekos) 
detālplānojuma apstiprināšanu un 
vispārīgā administratīvā akta izdošanu” 
(15. prot., 23. p.) pielikumā Nr. 1 
“Administratīvā līguma par nekustamo 
īpašumu “Volāni” un “Gremzdes” 
detālplānojuma īstenošanas kārtību” 
(pielikumā “Vienošanās par grozījumiem 
Administratīvajā līgumā par nekustamo 
īpašumu “Volāni” un “Gremzdes” 
detālplānojuma īstenošanas kārtību”). 
Uzdot nekustamā īpašuma “Volāni” 
un “Gremzdes” īpašnieka pilnvarotajai 
personai noslēgt vienošanos par 
grozījumiem administratīvajā līgumā 
par nekustamo īpašumu “Volāni” un 
“Gremzdes” detālplānojuma īstenošanas 
kārtību ar Olaines novada pašvaldību. 
Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc 
tā spēkā stāšanās un detālplānojuma 
projekta redakcijas materiālus publicēt 
Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS) un 
pašvaldības tīmekļa vietnē  
www.olaine.lv/detālplānojumi. 

Vienošanās par grozījumiem 
administratīvajā līgumā par nekustamo 
īpašumu “Volāni” un “Gremzdes” 
detālplānojuma īstenošanas kārtību 
ir Olaines novada domes 2021. gada 
25. novembra sēdes lēmuma “Par 
nekustamo īpašumu Volāni un 
Gremzdes (Pēterniekos) detālplānojuma 
apstiprināšanu un vispārīgā 
administratīvā akta izdošanu” (15. prot., 
23. p.) un pielikuma Nr. 1 “Administratīvā 
līguma par nekustamo īpašumu 
“Volāni” un “Gremzdes” detālplānojuma 
īstenošanas kārtību” neatņemama 
sastāvdaļa.
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• Nodot publiskai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai detālplānojuma 
projektu nekustamā īpašuma 
“Jaunaudzes” (kadastra Nr. 8080 013 
0084) zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 013 0084, nosakot 
publiskās apspriešanas termiņu 
četras nedēļas. Publisko apspriešanu 
organizēt, ievērojot ārkārtas situācijas 
laikā piemērojamo normatīvo aktu 
regulējumu Covid-19 infekcijas 
izplatības un seku pārvarēšanas jomā. 
Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc 
tā spēkā stāšanās un detālplānojuma 
projekta materiālus publicēt Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā (TAPIS) un pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.olaine.lv sadaļās 
“Pašvaldība” – “Detālplānojumi” un 
“Pašvaldība” – “Publiskā apspriešana”. 
Uzdot detālplānojuma izstrādātājai – 
SIA “Metrum” – sagatavot publicējamo 
paziņojumu par detālplānojuma 
publisko apspriešanu lēmuma izpildei. 
Nekustamo īpašumu īpašniekiem 
(tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumā 
(valdījumā) esošie nekustamie īpašumi 
robežojas ar detālplānojuma teritoriju, 
nosūtīt paziņojumu par detālplānojuma 
publisko apspriešanu, norādot konkrētus 
publiskās apspriešanas sākuma, beigu 
datumus un publiskās apspriešanas 
sanāksmes datumu un laiku.

• Izsniegt SIA “Charoen” bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju Nr. 1/2022 bieži sastopamu 
derīgo izrakteņu ieguvei pēc piederības 

“Bērzlapes”, Grēnes, kadastra 
apzīmējums Nr. 80800030053, ar 
derīguma termiņu līdz 2046. gada 
31. augustam. Noteikt, ka pirms atļaujas 
saņemšanas valsts nodeva par bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju 142,29 eiro apmērā ieskaitāma 
Olaines novada pašvaldības budžetā. 
Informēt Valsts vides dienestu par bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas 
izsniegšanu SIA “Charoen”. Noslēgt ar 
pašvaldību līgumu par ceļa izmantošanu 
un uzturēšanu smilts ieguves un 
transportēšanas laikā.

• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. SN3/2022 “Par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas aprites 
kārtību Olaines novadā”. Atcelt Olaines 
novada domes 2021. gada 24. novembra 
sēdes lēmumu “Par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas aprites 
kārtību Olaines novadā”. Ar saistošo 
noteikumu Nr. SN3/2022 “Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Olaines novadā” 
spēkā stāšanos zaudē spēku Olaines 
novada domes 2011. gada 27. oktobra 
saistošie noteikumi Nr. 17 “Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Olaines novadā”.

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

• Ievēlēt deputātu Nikolaju Miļkeviču 
(partija “Sadarbība”) par locekli Attīstības 
un komunālo jautājumu komitejā un 
Finanšu komitejā. 

Pašvaldības informācija

  Turpinājums no 10. lpp. 

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunaudzes” 
Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, 

detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

Ar Olaines novada domes 26.01.2022. lēmumu “Par detālplānojuma 
projekta nekustamā īpašuma Jaunaudzes (Jaunolainē) nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. 1, 23. p.) publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai tiek nodots nekustamā īpašuma “Jaunaudzes” 
(kadastra Nr. 8080 013 0084) Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, 
detālplānojuma projekts.
Atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. pantam 
detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras 
nedēļas – no 2022. gada 14. februāra līdz 2022. gada 14. martam.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks “Zoom” platformā 2022. gada 
10. martā plkst. 16.00. Saite uz sanāksmi – https://zoom.us/j/94734494876?p
wd=aTRLZkpVVVhnbDhxM1dnN2kxTmUydz09.
ID: 947 3449 4876. Parole: 561265.
Sanāksmei nepieciešams reģistrēties, sūtot savu kontaktinformāciju  
uz e-pasta adresi santa.belkus@olaine.lv.

Detālplānojums paredz:
• nekustamo īpašumu “Jaunaudzes” sadalīt 34 savrupmāju dzīvojamās 

apbūves gabalos ar aptuveno platību ne mazāku kā 0,15 ha, atsevišķos 
zemesgabalos pieļaujot arī dvīņu māju izbūvi. Divas zemes vienības 
paredzētas koplietošanas skvēra, bērnu rotaļu laukuma un sporta būvju 
ierīkošanai;

• detālplānojuma teritorijai piekļuve ir paredzēta no Olaines novada 
pašvaldības ceļa ar kadastra Nr. 8080 013 0077 CB008  
(Kalte–Lubaušu ferma) un pa nodibinātu ceļa servitūtu;

• detalizēt nekustamo īpašumu izmantošanu un apbūves  
nosacījumus un parametrus. 

Olaines novada pašvaldības rīkotas

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

1.  zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Plakanciema Egles” Nr. 60,  
Vaivadi, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums  
8080 016 0670, 0,0660 ha platībā (kadastra numurs 8080 016 0670). 
Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. 
Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 2700,00 eiro. Atsavināšanas 
solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) –  
270,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas;

 
2.  zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Liepas” Nr. 71, Jāņupe, Olaines 

pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 023 0743,  
0,0610 ha platībā (kadastra numurs 8080 023 0743). Atsavināšana 
elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas 
nosacītā cena (sākumcena) – 3400,00 eiro. Atsavināšanas solis –  
100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 340,00 eiro. 
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas;

3.  zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Liepkalnes-1” Nr. 73, Jāņupe, 
Olaines pagasts, Olaines novads,  kadastra apzīmējums 8080 020 1039, 
0,0606 ha platībā (kadastra numurs 8080 020 1039). Atsavināšana 
elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas 
nosacītā cena (sākumcena) – 3200,00 eiro. Atsavināšanas solis –  
100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 320,00 eiro. 
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas;

4.  zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā “Straume” Nr. 23, Jāņupe,  
Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums 8080 023 0550, 
0,0666 ha platībā (kadastra numurs 8080 023 0550). Atsavināšana 
elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. Atsavināšanas 
nosacītā cena (sākumcena) – 3200,00 eiro. Atsavināšanas solis –  
100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 320,00 eiro. 
Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas;

5.  “Mazlubauši”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra 
apzīmējums 8080 004 0027, 0,2940 ha platībā (kadastra numurs 8080 004 
0027). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. 
Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 8500,00 eiro. Atsavināšanas 
solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) –  
850,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas;

6.  “Malenieki”, Pēternieki, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra 
apzīmējums 8080 011 0333, 0,4752 ha platībā (kadastra numurs 8080 011 
0333). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. 
Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 5300,00 eiro. Atsavināšanas 
solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) –  
530,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas;

7.  “Krūmrozes”, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra apzīmējums  
8080 011 0458, 0,1449 ha platībā (kadastra numurs 8080 011 0458). 
Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. 
Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 17 200,00 eiro. Atsavināšanas 
solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 
1720,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas;

8.  Ošu iela 9, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra 
apzīmējums 8080 008 0325, 0,1500 ha platībā (kadastra numurs 8080 008 
0325). Atsavināšana elektroniskā izsolē par eiro (100%) ar augšupejošu soli. 
Atsavināšanas nosacītā cena (sākumcena) – 12 400,00 eiro. Atsavināšanas 
solis – 100,00 eiro. Atsavināšanas nodrošinājums (drošības nauda) – 
1240,00 eiro. Samaksas kārtība – viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada  
9. marta plkst. 13.00 līdz 2022. gada 8. aprīlim plkst. 13.00. Ar visiem 
izsoļu noteikumiem ir iespējams iepazīties Olaines novada pašvaldības 
tīmekļvietnē www.olaine.lv, kā arī elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.
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Informāciju sagatavoja Olaines 
novada Dzimtsarakstu nodaļa 
2022. gada 15. februārī 

Pasākumi Olaines novadā martā

2022. gada janvārī mūžībā 
aizgājuši  (dati kopā ar  
PMLP sniegto informāciju; 
dati saņemti 15.02.2022)

Dedkovs Nikolajs – 18.04.1955.
Jonikāne Larisa – 24.05.1956.
Romanova Jeļena – 20.06.1932.
Ķilkuts Jānis – 02.10.1947.
Svetlovs Aleksandrs – 07.10.1952.
Jefimova Zinaida – 03.11.1936.
Rošāns Jānis – 15.05.1941.
Strēle Zigrīda – 14.02.1944.
Romašenko Vera – 31.01.1938.
Golovenkova Alla – 15.10.1942.
Rošāne Lauma – 15.03.1944.
Orleāns Tālis – 17.06.1948.
Širjakova Jevgeņija – 01.08.1949.
Sorokina Jevgenija – 23.01.1963.
Darkeviča Nellija – 24.11.1940.
Nagliņš Modris Jēkabs –  
02.12.1926.
Šīraks Eduards – 03.03.1937.
Lazdāns Vladislavs – 12.12.1937.
Bagautdinov Nurislam – 10.11.1956.
Drabo Anatolijs – 12.02.1962.
Sļozkins Vitālijs – 21.02.1959.
Laurate Ināra – 23.02.1959.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Aktualitātes, notikumi

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

Sirsnīgi sveicam februārī
dzimušos novada jubilārus! 
Vēl ilgus gadus stipram būt,
Daudz prieka vēl no dzīves gūt
Un sauli sirdī saglabāt,
Un dzīvi mīlēt nepārstāt.

2022. gada janvārī laulību 
noslēguši 5 pāri.
Tagad mums jādala 
smiekli un asaras,
Saule, mēness, 
ziemas un vasaras,
Septiņas dienas, rīti un vakari...
Jādala viss, ko var dalīt un dot.

Sirsnīgi sveicam! 

2022. gada janvārī piedzimuši 
9 puisīši un 5 meitenītes.
Tā sacīja Meža māte,
Pa siliņu tecēdama:
Pūt, vējiņ, nelauz koku,
Mans bērniņš šūpulī.
 
Sveicam mazos novadniekus 
un viņu vecākus!

Olaines Kultūras centrs
Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta Piezīmes

08.03. 19.00
Koncertprogramma “Es mīlu”. 
Piedalās Elizabete Zagorska un  
Jānis Lemežis

Olaines Kultūras nams
Ieeja bez maksas. Vietu skaits ierobežots. 
Ieeja pasākumā ar personalizētām ieejas kartēm.* 
Ieejas kartes var saņemt no 01.03.2022.***

19.03. 16.00
Bardu autorkoncerts  
“Dzērves lido mājup”

Olaines Kultūras nams
Ieeja bez maksas. Vietu skaits ierobežots. 
Ieeja pasākumā ar personalizētām ieejas kartēm.* 
Ieejas kartes var saņemt no 09.03.2022.***

23.03. 19.00

Koncertprogramma “Dzintarainā 
pasaka”. Soliste Santa Sāre kopā ar 
pianistu Ģirtu Ripu un perkusionistu 
Mārci Kalniņu koncertā izdziedās 
skaistākās latviešu dziesmas ar 
Imanta Ziedoņa vārdiem

Jaunolaines Kultūras 
nams

Ieeja bez maksas. Vietu skaits ierobežots. 
Ieeja pasākumā ar personalizētām ieejas kartēm.* 
Ieejas kartes var saņemt no 16.03.2022. Jaunolaines 
Kultūras nama administrācijā darbdienās no 
plkst. 9.00 līdz 17.00

30.03. 18.00
Animācijas filma  
“Spārnotā sardze”

Olaines Kultūras nams
Ieeja bez maksas. Vietu skaits ierobežots.*, ** 
Ieejas kartes var saņemt no 24.03.2022. ***

* Ieeja ar ieejas kartēm, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcināciju pret 
Covid-19 vai tā pārslimošanu.
** Bērni līdz 12 gadu vecumam bez Covid-19 sertifikāta kopā ar vecākiem, kam ir derīgs digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina 
vakcināciju pret Covid-19 vai tā pārslimošanu. Bērni no 12 gadu vecuma, uzrādot derīgu Covid-19 testēšanas sertifikātu vai laboratorijas 
izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu. Visiem apmeklētājiem no septiņu gadu vecuma jālieto sejas maska.
*** Ieejas kartes var saņemt Olaines Kultūras centra administrācijā darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00

Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Jelgavas iela 9)

Datums Pasākuma nosaukums Norises vieta Piezīmes

17.02.–15.03. Lukturu izstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejs Muzeja skatlogi

22.02.–09.04.
Pieaugušo Izglītības centra 
gleznu izstāde “Zāle”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs Muzeja izstāžu siena

Marts
Muzejpedagoģijas programma 
“Pieskarties pagātnei. 
Saprast šodienu”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
vai izbraukumā, vai “Zoom”

Mērķauditorija: pirmsskola, sākumskola. 
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 20172030

Marts Eksperimentu pēcpusdiena Olaines Vēstures un mākslas muzejs Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 20172030

21.03.–14.04.
Muzejpedagoģijas programma 
“Pavasara saulgriežus gaidot”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
vai izbraukumā, vai “Zoom”

Mērķauditorija: pirmsskola,  
sākumskola. Iepriekšēja pieteikšanās  
pa tālruni 20172030

25.03. “1949. gada izsūtīšana”
Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
vai “Zoom”

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 22057669

Olaines Sporta centrs

Datums Pasākuma nosaukums Norises vieta

12.03. Olaines Sporta centra balvas izcīņa galda tenisā Olaines Sporta nams

16.03. Sadraudzības treniņi hokejā U17 vecuma grupai Olaines slidotava

26.03. un 27.03. Atklātais Olaines čempionāts boksā Olaines Sporta nams
Pasākuma 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. 

9. februārī 67 gadu vecumā mūžībā devās Olaines Kultūras 
centra direktores vietniece un ilggadējā kultūras centra 

darbiniece MIRDZA VEĻIKODNAJA.

Mirdza savas darba gaitas Olaines Kultūras centrā uzsāka  
1992. gada oktobrī kā kultūras centra administratore. Dažādos 

laika posmos Mirdza veica arī algu kasieres, plakātu dizaineres un 
kinoprojicētājas darba pienākumus, gandrīz piecpadsmit gadus 

viņa bija Olaines Kultūras centra direktores vietniece. Mums prātā 
un sirdī Mirdza vienmēr būs sirsnīga, atvērta, radoša un darbīga 

persona. Lai gaišs un viegls ir mūžības ceļš! 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mirdzas ģimenei un tuviniekiem.
Olaines Kultūras centra kolektīvs

23. februāra pēcpusdienā 75 gadu vecumā aizsaulē devies 
kādreizējais Olaines pagasta Kultūras nama direktors un 

ilggadējais kultūras centra darbinieks VIKTORS MELBĀRDIS. 

Viktors savas darba gaitas Olaines novadā uzsāka 1975. gadā. 
Savus labākos mūža gadus viņš veltīja kultūras dzīvei Olainē, 

saglabājot tradīcijas un uzturot radošo vidi. No 2010. līdz 
2014. gadam Viktors veica Jaunolaines Kultūras nama vadītāja 

pienākumus. Viņš bija cilvēks ar lielo burtu, par kuru runāja darbi, 
tieši tāds viņš paliks mūsu atmiņās! 

Lai gaismas un miera piepildīts ceļš mūžībā! 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Viktora tuvajiem un mīļajiem.
Olaines Kultūras centra kolektīvs

Sēru vēstis
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