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Olaines 54. dzimšanas
dienas svētku apskats

Transporta pabalsts tiek
izsniegts naudā

Latvijas dzimtsarakstu
sistēmai 100!

Olaines novada pašvaldība izmaksās
vecākiem vienreizēju pabalstu mācību
procesa atbalstam 50 eiro apmērā par
katru bērnu, kurš mācās vispārējās
izglītības iestādē

L

ai mazinātu Covid-19
infekcijas izplatības radīto
negatīvo ietekmi un spriedzi
ģimenēs ar bērniem, kuri
mācās vispārējās pamata vai
vispārējās vidējās izglītības
iestādēs, Olaines novada
pašvaldība radusi iespēju
novada iedzīvotājiem sniegt
papildu atbalstu Covid-19 krīzes
laikā, piešķirot vienreizēju
pabalstu mācību procesa
atbalstam par katru izglītojamo.
Ģimenēm, kurās ir izglītojamie,
radušies papildu izdevumi un

slodze, lai spētu nodrošināt
attālināto mācīšanos, tāpēc
pabalsta mērķis ir palīdzēt
izglītojamajiem attālināto
mācību procesā (piemēram,
palīdzēt iegādāties tehnisko
nodrošinājumu – austiņas,
mikrofonu, kameru u. c. –,
pieslēgt jaudīgāku internetu,
ja tas konkrētajā vietā ir
iespējams, utt.).
2021. gada 24. februāra Olaines
novada domes sēdē pieņemts
lēmums ārkārtējās situācijas
laikā piešķirt vienreizēju
pabalstu mācību procesa
atbalstam 50 eiro apmērā

vienam no vecākiem par
katru bērnu ģimenē, ja
izglītojamais uz 2021. gada
1. janvāri ir deklarēts Olaines
novada administratīvajā
teritorijā un mācās vispārējās
pamata vai vispārējās
vidējās izglītības iestādē
(1.–12. klasē), un ir vecumā
līdz 20 gadiem.
Vēršam uzmanību, ka pabalsts
tiks izmaksāts gan par tiem
izglītojamajiem, kuri ir deklarēti
Olaines novadā un mācās
Olaines novada skolās, gan

Parakstīta iesnieguma
iesniegšanas veidi:
• nosūtot uz e-pasta adresi
diana.traskovska@soc.olaine.lv;
• atstājot pastkastītē pie
Sociālā dienesta ieejas durvīm
Zemgales ielā 33, Olainē;
• nosūtot pa pastu uz adresi:
Olaines Sociālajam dienestam,
Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines nov., LV-2114;
• iesniegt personīgi Sociālā
dienesta klientu apkalpošanas
centros Olainē, Jaunolainē,
Gaismās.

par tiem izglītojamajiem, kuri
ir deklarēti Olaines novadā,
bet mācās vispārējās izglītības
iestādēs ārpus Olaines novada
administratīvās teritorijas. Šis
lēmums attiecas arī uz Olaines
novadā deklarētajiem bērniem,
kuri apmeklē speciālās izglītības
iestādes.
Lai saņemtu šo pabalstu,
likumiskajam pārstāvim
jāiesniedz iesniegums
Olaines Sociālajā dienestā
līdz 2021. gada 30. aprīlim.
Iesnieguma veidlapa ir
pieejama tīmekļvietnē
www.olaine.lv.

Pabalsts tiks pārskaitīts
izglītojamā likumiskajam
pārstāvim, kurš pieprasījis
vienreizēju pabalstu attālināto
mācību procesa atbalstam,
uz iesniegumā norādīto
kredītiestādes kontu 10 darba
dienu laikā pēc iesnieguma
saņemšanas.
Saskaņā ar Valsts izglītības
informācijas sistēmas datiem
uz 2021. gada 22. februāri
Olaines novada administratīvajā
teritorijā ir deklarēti 2346 bērni
un jaunieši, kuri mācās
vispārējās pamata vai vispārējās
vidējās izglītības iestādēs (tai
skaitā neklātienē), no kuriem
1649 mācās Olaines novada
iestādēs, bet 697 – citu pilsētu/
novadu iestādēs. Ņemot vērā
šos datus, pašvaldības budžetā
vienreizēja pabalsta mācību
procesa atbalstam izmaksai ir
paredzēti 115 000 eiro.
Lēmums par vienreizēju
pabalstu attālināto
mācību procesa atbalstam
vispārējo izglītības iestāžu
izglītojamajiem ārkārtējā
situācijā stājas spēkā ar
2021. gada 1. martu.

Olainē no 10. marta
siltumenerģijas tarifs būs
par 3,7% zemāks

S

abiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
(SPRK) apstiprinājusi AS “Olaines ūdens un siltums”
jaunus siltumenerģijas tarifus. No 2021. gada 10. marta
siltumenerģijas tarifs būs par 3,7% zemāks – 41,77 EUR/MWh
(bez PVN).

Siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties iepirktās
siltumenerģijas cenu samazinājumam 7,2% apmērā. AS “Olaines
ūdens un siltums” siltumenerģiju iepērk no diviem siltumapgādes
komersantiem. Starp 30 lielākajām Latvijas pilsētām Olainē būs
viens no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem valstī.
SPRK 2020. gada aprīlī piešķīrusi AS “Olaines ūdens un siltums”
atļauju pašai noteikt siltumenerģijas tarifus iepirktās siltumenerģijas
un kurināmā cenu izmaiņu gadījumā. Tas nozīmē: ja iepirktās
siltumenerģijas cena un/vai kurināmā cena nākotnē būs zemāka
par to, kas iekļauta tarifā, komersantam ir pienākums noteikt
zemāku tarifu. AS “Olaines ūdens un siltums” pašas piedāvāto
siltumenerģijas tarifu aprēķinu iesniedza SPRK 2021. gada
1. februārī. SPRK izvērtēja iesniegtos siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secinot, ka tarifi atbilst
metodikai un ir pamatoti.
Ar siltumenerģijas tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties
SPRK tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv.

No 1. marta
ūdenssaimniecības tarifs
būs par 4% zemāks

S

abiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)
apstiprinājusi AS “Olaines ūdens un siltums” zemākus
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, tāpēc no 1. marta
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs būs par 4% mazāks –
1,41 EUR/m3 (bez PVN) – nekā šobrīd. Ūdensapgādes pakalpojumu
tarifs būs 0,76 EUR/m3 (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu
tarifs – 0,65 EUR/m3 (bez PVN). Jaunie tarifi tiks piemēroti Olaines
pilsētā, kā arī Olaines pagasta Grēņu un Pārolaines ciemā.
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu projektu SPRK izvērtēšanai AS
“Olaines ūdens un siltums” iesniedza 2020. gada 28. maijā. SPRK,
izvērtējot projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, precizēja
jaunos tarifus, lai tie būtu pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai
segtu komersanta ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.
Informāciju sagatavoja: Ineta Valdmane,
AS “Olaines ūdens un siltums” sabiedrisko attiecību speciāliste

!

Aicinām iedzīvotājus būt sociāli atbildīgiem
un ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus
saistībā ar Covid-19 izplatību!
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Olaines novada pašvaldības budžets 2021. gadam

J

ebkuras pašvaldības darbības
finansiālo pamatu veido budžets,
kas ir svarīgākais instruments
pašvaldības ekonomisko un sociālo
vajadzību sabalansēšanai, kā arī
pašvaldības teritorijas ilgtermiņa
attīstībai un autonomo funkciju izpildes
nodrošināšanai. Pašvaldības ekonomisko
attīstību un finanšu situāciju ietekmē
esošā (arī ar Covid-19 pandēmiju saistītā)
situācija ekonomiskajā un sociālajā
jomā valstī. No tā, kā attīstīsies valsts
prognozētais makroekonomiskais
scenārijs, ir atkarīgi arī pašvaldības
finanšu resursi.
Plānojot 2021. gada pašvaldības
budžetu, kā prioritārs ir izvirzīts
uzdevums nodrošināt pašvaldības
finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Pašvaldība,
kā katru gadu, ņem vērā visu nozaru
un jomu intereses un esošos līdzekļus
cenšas maksimāli sabalansēt tā, lai
pietiek gan saimnieciskajiem darbiem,
gan infrastruktūras uzturēšanai un
attīstībai, gan sociālajiem jautājumiem,
izglītībai, kultūrai un sportam, kā arī
kopumā uzlabot dzīves kvalitāti novadā.
Lai veicinātu Olaines novada attīstību,
investīcijām infrastruktūrā plānots
piesaistīt arī Eiropas Savienības fondus.
Olaines novada pašvaldības budžets
2021. gadam sastāv no pamatbudžeta,
ko veido attiecīgas ieņēmumu un
izdevumu daļas un finansēšanas daļas.

Ieņēmumi
Plānotie kopējie Olaines novada
pašvaldības budžeta ieņēmumi
2021. gadā ir 22 079 362 eiro,
kas ir par 2% mazāk, salīdzinot ar
2020. gadam plānotajiem ieņēmumiem
un valsts mērķdotācijām (pedagogu
darba samaksai astoņiem mēnešiem un
pašvaldību autoceļiem (ielām)).
Pamatbudžets ir Olaines novada
pašvaldības budžeta galvenā daļa, kura
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
un 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 60,19% 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
2021. gadā” Olaines novada pašvaldības
vērtēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa
prognoze – 13 290 309 eiro, kas ir par 8%
mazāk nekā 2020. gadā.

• par civilstāvokļa aktu reģistrāciju,
grozīšanu un papildināšanu;
• par uzvārda, vārda un tautības
ierakstu maiņu personu apliecinošos
dokumentos;
• par dzīvesvietas deklarēšanu.
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 –
877 801 eiro jeb 3,98% no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem – veido
vecāku maksas par bērnu ēdināšanu
pirmsskolas izglītības iestādēs, ieņēmumi
par telpu, zemes nomu, mūzikas

Ieņēmumi
25,81%

60,19%
Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
13 290 309 eiro

22 079 362
eiro

Valsts budžeta
transferti
5 698 176 eiro

7,01%
3,02%
Pārējie ieņēmumi
664 678 eiro

Īpašuma nodoklis
1 548 398 eiro

3,98%
Budžeta iestāžu
ieņēmumi
877 801 eiro

Pašvaldības budžetā 2021. gadā plānots
saņemt dotāciju no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda 2 117 858 eiro
apmērā, kas ir par 33% vairāk nekā
2020. gadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze
ir 1 548 398 eiro, azartspēļu nodokļa
ieņēmumi plānoti 12 750 eiro apmērā,
bet dabas resursu nodoklis – 54 600 eiro.
Valsts mērķdotācija pedagogu darba
samaksai un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām
ir plānota 2 266 969 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:

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
trūcīgajiem un maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem un citiem izdevumiem,
kas paredzēti Olaines novada domes
saistošajos noteikumos “Olaines novada
pašvaldības budžets 2021. gadam”.

Izdevumi
Budžeta izdevumu kopējais apjoms
2021. gadam plānots 27 902 414 eiro
apmērā, kuri tiek segti no pamatbudžeta
ieņēmumiem 22 079 362 eiro apmērā un
2020. gada naudas atlikuma –
5 199 995 eiro.
Pašvaldība 2021. gadā paredz ieguldīt
59 539 eiro kapitālsabiedrību
pamatkapitālā uzsākto projektu
īstenošanai.
Izdevumu sadaļa
“Ekonomiskā darbība”
Izdevumu sadaļā “Ekonomiskā darbība”
paredzēti kopējie izdevumi 1 723 666
eiro apmērā, kas sastāda 6,18% no
kopējiem budžeta izdevumiem.
Plānots turpināt Olaines novada ielu
un ceļu rekonstrukciju, t. sk. Olaines
novada ceļu seguma rekonstrukcijas
programmas īstenošanu, paredzot
1 030 450 eiro. Ceļu uzturēšanai no
valsts plānotais finansējums – 242 276
eiro. Tā kā ar šo finansējumu nepietiek,
pašvaldība papildus pamatbudžetā
paredzējusi 151 750 eiro ceļu ikdienas un
periodiskajai uzturēšanai un 25 000 eiro
inventāra uzturēšanai un atjaunošanai
(barjeras, ceļa zīmes u. c.).
Plānotie darbi ielu, ceļu, ietvju
un veloceliņu projektēšanai,
atjaunošanai, izbūvei:
• pievedceļa izbūve gar Olaines pilsētas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
(no Dalbes ielas līdz ceļam Uzvaras
Līdums–Ziemeļu mala);
• divkāršā virsmas apstrāde ceļam Rīgas
apvedceļš–Virši (turpinājums);
• asfaltbetona seguma izbūve
Jaunolaines ciema individuālās
apbūves teritorijas (tautā tā saucamās
Lubaušu apkaimes) ielām;
• ielas pagarinājuma izbūve Sūnu un
Bērzu ielai Stūnīšos;
• sabiedriskā transporta pieturvietas
paplašināšana Zemgales ielā pretī
Olaines 1. vidusskolai un nojumes
uzstādīšana;
• Medemciema divlīmeņu pārvada
(krustojums ar A8 un pašvaldības ceļu)
tehniski ekonomiskā pamatojuma
izstrāde un projektēšana;
• gājēju ietves Medemciemā no
autobusa pieturas līdz VEF Baloži 686
izbūve un autobusa pieturas
atjaunošana;
• gājēju ietves pie ēkas Meža ielā 7,
Jaunolainē, seguma atjaunošana;
• jauna gājēju ietve gar Jelgavas ielas 30
namu Olainē;
• gājēju pārejas pār dzelzceļu Rīga–
Jelgava pie Jaunolaines naftas bāzes
būvniecība;

Turpinājums 3. lpp.

Turpinājums no 2. lpp.
• gājēju tuneļa projektēšana zem A8 ar
pieejām un autobusu pieturvietām
(14,2. km);
• gājēju pārejas pār dzelzceļu Rīga–
Jelgava uz Akāciju ielu (Pārolainē)
projektēšana un būvniecība;
• iekšpagalma seguma atjaunošana
pie ēkas (daudzdzīvokļu mājas)
Pēternieki 70 Pēterniekos;
• stāvvietas paplašināšana Kūdras
ielā 5, Olainē (pie Olaines slidotavas
un PII “Zīle”);
• gājēju/velosipēdistu ceļa gar V12
Jāņupē būvniecība;
• gājēju/velosipēdistu ceļa posma
“ciems Grēnes–Tīreļa iela, Olaine”
projektēšana un būvniecība;
• gājēju/velosipēdistu ceļa Pēternieki–
autoceļš A8 projektēšana;
• gājēju/velosipēdistu ceļa Baložu
stacija–Bērzpils ciemats 0,630 km
(gar V13) projektēšana;
• gājēju/velosipēdistu ceļa Rīgas ielā
(Rīgas iela 10–Rūpnīcu iela), Olainē,
projektēšana;
• iekšējā ceļa projektēšana Medemciema
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības
“Komutators” teritorijā.
Pašvaldība turpinās atbalstīt biedrības
un dārzkopības sabiedrības, kuras
labiekārto koplietošanas teritoriju,
līdz ar to budžetā paredzēts finansējums
253 850 eiro apmērā biedrību un
dārzkopības sabiedrību infrastruktūras
uzlabošanas projektu līdzfinansēšanai.
Budžetā paredzēti līdzekļi
uzņēmējdarbības veicināšanai
74 479 eiro apmērā, no kuriem
finansējums tiks ieguldīts Olaines
novada uzņēmējdarbības atbalsta
centra nodrošināšanai un grantu
programmas “(ie)dvesma” turpināšanai
sadarbībā ar “SEB banku”, Mārupes
novada pašvaldību, Ķekavas novada
pašvaldību, Siguldas pilsētu, Ropažu
novadu un Jūrmalas pilsētu. Piešķirts
līdzfinansējums LEADER programmas
projektā “Kopstrādes telpu izveidošana
Veselības ielā 7” 15 000 eiro apmērā.
Izdevumu sadaļa
“Teritoriju un mājokļu attīstība un
apsaimniekošana”
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
attīstībai un apsaimniekošanai
paredzēti 4 154 767 eiro jeb 14,89% no
plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem.
Šajā sadaļā paredzēts finansējums:
• pašvaldības pirmsskolas iestādes
izveidei – telpu rekonstrukcijas
1. kārtai un siltināšanas projekta
realizācijai Veselības ielā 7, Olainē;
• multifunkcionālā kompleksa (Olaines
Bibliotēka, Olaines Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļa, Olaines Mūzikas
un mākslas skola, Pieaugušo izglītības

•

•

•
•
•
•

centrs) projektēšanai Jelgavas ielā 23,
Olainē;
sociālā dienesta pakalpojumu
centra ēkas būvprojekta izstrādei
un būvniecībai (dienas centrs un
rehabilitācijas centrs) Zeiferta ielā 6B,
Olainē;
ēku renovācijas projekta izstrādei un
ekspertīzei trīs objektiem,
t. i., Zemgales ielā 29, Olainē,
Zemgales ielā 31, Olainē,
Zemgales ielā 33, Olainē;
pašvaldības ēku apsaimniekošanai;
svētku noformējumam;
apzaļumošanas pasākumiem;
citiem pasākumiem.

-		Kūdras ielā 5, Olainē;
• apgaismojuma izbūvei:
- gājēju/velosipēdistu ceļam Olaines
Mežaparkā līdz Dalbes ielai
(turpinājums – 2. kārta);
-		Pēterniekos, Olaines novadā,
no dzīvojamās mājas “Sudrabiņi”
līdz A8 pieturai;
-		Gaismas ielā 1, Stūnīšos,
Olaines novadā;
-		gājēju celiņam, kurš ved uz
Mežezeru Jaunolainē,
Olaines novadā;
-		jauniešu skvērā (interaktīvās atpūtas
zonā) Meža ielā 2, Jaunolainē,
Olaines novadā;
-		plānotajai gājēju pārejai Zemgales

Izdevumi
2,93%

1,79%

Sabiedriskā kārtība un drošība
500 332 eiro

Pārējie vispārējie valdības
dienesti 817 390 eiro

8,63%

6,18%

Izpildvaras un
likumdošanas varas
institūcijas 2 408 852 eiro

Ekonomiskā darbība
1 723 666 eiro

3,37%

Vides aizsardzība
940 868 eiro

12,19%

Sociālā
aizsardzība
3 401 189 eiro

27 902 414
eiro

14,89%

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
4 154 767 eiro

0,22%
38,21%

Izglītība
10 662 165 eiro

Šajā sadaļā ir paredzēti 100 000 eiro
līdzdalības budžetam, kas paredz
iedzīvotāju iesaisti Olaines novada
teritorijas attīstības jautājumu
izlemšanā.
Pašvaldība turpinās uzsākto atbalsta
programmu daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes uzlabošanas
(renovācijas) projektu realizēšanai,
paredzot 367 230 eiro (energoaudita
veikšanai, tehniskā projekta un
būvprojekta izstrādei un bankas
procentu segšanai).
Apgaismojuma uzturēšanai un
rekonstrukcijai piešķirti 484 017 eiro,
tai skaitā:
• elektrības pieslēguma projektēšanai
Zeiferta ielā 6B, Olainē (“Sadales tīkls”);
• apgaismojuma sistēmas
rekonstrukcijai:
-		Gaismās, Stūnīšos, Olaines novadā;

Veselība
60 000 eiro

izdevumiem.
Novada teritorijas uzturēšanai ieplānoti
699 851 eiro, kas paredzēti pilsētas un
pagasta koplietošanas teritoriju un
kapsētu uzturēšanai.
Klaiņojošo dzīvnieku sterilizācijai un
ķeršanai ieplānoti 12 500 eiro.
Paredzēts finansējums Olaines novada
meliorācijas sistēmas un lietusūdens
kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai
un ikdienas uzturēšanai 203 517 eiro
apmērā, t. sk.:
• lietus notekūdeņu sistēmas un
meliorācijas sistēmu ikdienas
uzturēšanai;
• maģistrālā lietus kanalizācijas
kolektora Rūpnīcu ielā skalošanai un
tehniskajai apsekošanai;
• pilsētas kanāla atklātās daļas apkopei;
• Olaines pilsētas un Jaunolaines ciema
lietus kanalizācijas sistēmas remontam
un atjaunošanai;
• 384245:01 Stūnīšu maģistrālā
meliorācijas grāvja periodiskai
uzturēšanai (tīrīšanai);
• Olainītes upes no pk 0/00 līdz
pk 04/00 tīrīšanai;
• pilsētas kanāla turpinājuma tīrīšanai
USIK 384233:02;
• meliorācijas grāvja 384233:27
Pēterniekos no attīrīšanas iekārtām uz
Misas upi tīrīšanai.
Izdevumu sadaļa
“Atpūta, kultūra un reliģija”
Izdevumu sadaļā “Atpūta, kultūra
un reliģija” ieplānoti 3 233 185 eiro,
kas ir 11,59% no kopējiem budžeta
izdevumiem.

Izdevumu sadaļa “Vides aizsardzība”

Sadaļā “Atpūta, kultūra un reliģija”
ir paredzēts finansējums:
• āra trenažieru laukuma bez seguma
izveidei 33 000 eiro apmērā,
• Mežezera labiekārtošanai 10 000 eiro
apmērā;
• rotaļu laukumu izveidei un remontam;
• velonovietnes uzstādīšanai
5000 eiro apmērā;
• Olaines Vēstures un mākslas muzeja
darbībai 186 734 eiro apmērā;
• Olaines Kultūras centra ar
struktūrvienībām (Olaines Kultūras
nams, Jaunolaines Kultūras nams,
Jaunolaines Bibliotēka, Gaismu
Bibliotēka, Olaines Bibliotēka,
Olaines Bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaļa) darbības nodrošināšanai –
1 223 559 eiro, t. sk. finansējums
māksliniecisko pašdarbības kolektīvu
darbības atbalstam;
• Olaines Sporta centra darbības
nodrošināšanai 1 504 662 eiro apmērā,
t. sk.:
-		Olaines skeitparka projektēšanai un
izbūvei 150 000 eiro apmērā;
-		Olaines stadiona servisa ēkas

Vides aizsardzībai izdalīti 940 868 eiro
jeb 3,37% no plānotajiem pamatbudžeta

Turpinājums 4. lpp.

11,59%

Atpūta, kultūra, reliģija
3 233 185 eiro

ielā (pie Zemgales ielas 2D), Olainē;
- autoceļam V12 (Jāņupe–Mežsētas–
Zīles) Olaines pagastā, Olaines
novadā;
-		gājēju un velosipēdistu celiņam
Olaine–Uzvaras Līdums Olaines
novadā;
• izdevumiem par elektroenerģiju;
• pašvaldības ēku un teritoriju
elektroapgādes un apgaismojuma
sistēmu uzturēšanai.
Plānots pabeigt iesākto teritorijas
attīstības dokumenta – Olaines
novada teritorijas plānojuma
2018.–2030. gadam – izstrādi un uzsākt
Olaines novada pašvaldības attīstības
programmas 2022.–2028. gadam izstrādi.

Turpinājums no 3. lpp.
projektēšanai un būvniecībai –
350 000 eiro apmērā;
-		Olaines slidotavas gala sienas
remontam un laukuma apmaļu
pārveidošanai, ierīkojot noraidīto
spēlētāju novietnes;
-		dažādu sporta pasākumu
organizēšanai;
-		sporta centra pulciņu/sekciju
uzturēšanai;
-		finansiālais atbalsts sportistiem
(gan individuālajiem, gan
komandām) saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem.
Olaines Vēstures un mākslas muzejs
īsteno projektu “Blokmāju stāsti”,
kura ietvaros plāno izveidot interaktīvu
kultūras maršrutu ar papildinātās
realitātes elementiem, dodoties pastaigā
un izmantojot telefona aplikāciju, var
noklausīties 10 stāstus par Olaini un tās
iedzīvotājiem. Savukārt Pirmā pasaules
kara vēstures izziņas maršrutā
norisināsies būvniecības
3. kārta, kuras laikā tiks turpināta laipa
un izbūvēta artilērijas baterijas novietne.
2021. gadā plānots saglabāt tradicionālos
pasākumus Olainē, Jaunolainē, Jāņupē
un citās apdzīvotajās novada vietās, kā
arī piedalīties XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos, tāpat iekļauts
finansējums dažādu citu kultūras
pasākumu organizēšanai.
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), kā arī
Olaines novada Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā un
citos Wi-Fi punktos.
Paredzēts veikt remontdarbus Olaines
Kultūras namā sieviešu labierīcībās,
Gaismu Bibliotēkas grāmatu fonda
telpā, Olaines Bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļas ēkas jumta
remontu, ugunsdrošības un apsardzes
signalizācijas ierīkošanu Olaines Kultūras
namā par 12 020 eiro un Jaunolaines
Kultūras namā – par 19 000 eiro.
Jāatzīmē, ka pašvaldības sporta būvju
(Olaines Sporta nama, peldbaseina,
stadionu, slidotavas, Jaunolaines Sporta
nama, skeitparku u. c.) uzturēšanas
izmaksas ir lielākas nekā ieņēmumi
no sniegtajiem pakalpojumiem šajos
objektos, pašvaldība turpinās uzturēt
visas novada sporta būves, jo tajās
nodrošina novada iedzīvotājus ar
veselīga dzīvesveida aktivitātēm,
pilnveido sporta stundu piedāvājumu
pašvaldības skolās, dažādo brīvā laika
lietderīgas pavadīšanas iespējas gan
bērniem, gan pieaugušajiem.
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Izdevumu sadaļa “Izglītība”
Izdevumu sadaļa “Izglītība” ir vislielākā
izdevumu sadaļa Olaines novada
pašvaldības 2021. gada pamatbudžetā,
kas uz budžeta noteikumu
apstiprināšanas brīdi sastāda 10 662 165
eiro jeb 38,21% no kopējiem plānotajiem
pamatbudžeta izdevumiem, t. sk.:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

PII “Dzērvenīte” – 1 083 127 eiro;
PII “Zīle” – 1 275 647 eiro;
PII “Magonīte” – 1 253 489 eiro;
PII “Ābelīte” – 1 329 064 eiro;
Olaines 1. vidusskolai (tai skaitā
Olaines sākumskolai Jaunolainē) –
2 682 702 eiro;
Olaines 2. vidusskolai – 1 628 439 eiro;
Olaines Mūzikas un mākslas skolai –
461 271 eiro;
Olaines Pieaugušo izglītības
centram – 47 349 eiro;
šādiem mērķiem:
-		bērnu uzturēšanai privātajās
pirmsskolas izglītības iestādēs –
436 800 eiro;
-		dažādu izglītības pasākumu atbalsta
fondam – 15 000 eiro;
-		jauniešu aktivitāšu finansiālā
atbalsta fondam – 106 130 eiro;
-		izglītības funkciju nodrošināšanai –
169 339 eiro;
-		brīvpusdienu nodrošināšanai
1.–4. klasēm – 173 808 eiro, tai skaitā
pašvaldības līdzfinansējums 50%
apmērā (86 904 eiro).

Olaines Mūzikas un mākslas skolas
budžetā paredzēts finansējums mūzikas
instrumentu un aparatūras tehniskās
bāzes atjaunošanai, mēbelēm un mācību
līdzekļu iegādei.
Olaines 1. vidusskola un Olaines
2. vidusskola turpinās darboties dažādos
starptautiskos “Erasmus+” projektos.
Olaines 2. vidusskolā tiks veikta
teritorijas kāpņu atjaunošana, tiks
iegādāti mācību līdzekļi kompetenču
pieejā balstīta mācību satura ieviešanai.
Olaines 1. vidusskolā papildus uzstādīs
interaktīvos ekrānus – digitālās
informācijas apstrādes sistēmas
50 710 eiro vērtībā –, jauno datortehniku,
mēbeles un inventāru kompetenču
pieejā balstīta mācību satura ieviešanai,
kā arī sakarā ar skolēnu skaita
pieaugumu veiks divu papildu klašu
telpu izveidi, pārveidojot ģērbtuves
gaiteņos par klasēm.
2021. gadā turpinās izmaksāt pašvaldības
stipendijas Olaines 1. un 2. vidusskolas
10. līdz 12. klašu sekmīgākajiem
skolēniem – ar 2020./2021. mācību
gadu 40,00 eiro mēnesī vai 60,00 eiro
mēnesī (stipendijas apmērs ir atkarīgs no
vidējā vērtējuma semestrī), 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 atbilstošo mācību līdzekļu
iegādi visās izglītības iestādēs – gan
skolās, gan pirmsskolas izglītības
iestādēs.
PII “Zīle” abās ēkās plānots veikt
siltummezgla daļēju remontu, veikt
7. grupas telpas remontdarbus un
3. grupas telpas grīdas flīžu nomaiņu,
atjaunot bruģakmens segumu Kūdras
ielā 9, uzstādīt rotaļu iekārtas ar gumijas
segumu un solus.
PII “Dzērvenīte” plānots veikt atsevišķu
telpu un grupu remontdarbus, divu
koka lapeņu remontu, teritorijas
labiekārtošanas elementu ierīkošanu.
PII  “Magonīte” veiks nelielus
atsevišķu telpu remontdarbus, bērnu
rotaļlaukumu labiekārtošanu, iegādāsies
datortehniku, interaktīvo ekrānu ar
statīvu un digitālo mācību materiālu
komplektu.
PII  “Ābelīte” veiks pandusa izbūvi
pieejamības nodrošināšanai, nojumju
remontu un gumijas seguma ierīkošanu
rotaļlaukumā. Visas pirmsskolas izglītības
iestādes iegādāsies mēbeles un mīksto
inventāru grupām.
Pirmsskolas izglītības iestādēs, Olaines
1. vidusskolā un Olaines 2. vidusskolā
sagatavošanas grupās notiks piecus un
sešus gadus veco bērnu sagatavošana
skolai.
436 800 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
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 skolēniem,
kuri ēd skolā kopgaldā, līdz ar to
skolēnu vecāku maksa par ēdināšanas
pakalpojumu sastādīs tikai 0,55 eiro
dienā. Līdzfinansējums ēdināšanas
pakalpojumam ir paredzēts 2021. gada
budžetā, tāpat arī pabalsts ēdināšanai
Olaines pirmsskolas izglītības iestādēs.
Papildus pašvaldība līdzfinansēs 50%
no ēdināšanas izmaksām 1.–4. klašu
skolēniem. Ārkārtas situācijas laikā
1.–4. klašu skolēniem, trūcīgo un
maznodrošināto ģimeņu un daudzbērnu
ģimeņu bērniem paredzētas pārtikas
pakas.

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 221 926 eiro. Pašvaldība saglabā
iepriekšveidotos un jaunizveidotos no
pašvaldības puses apmaksātos skolēnu
autobusu reisus.
Pašvaldība jau vairāku gadu garumā
paredz finansējumu katrai klasei novada
skolās mācību ekskursiju izdevumu
segšanai un dāvanām Ziemassvētkos
skolēniem un pirmsskolas izglītības
iestāžu bērniem, kā arī izlaidumos
absolventiem, naudas balvām olimpiāžu
uzvarētājiem.
Paredzēts pašvaldības finansējums
33 935 eiro apmērā nometņu
organizēšanai novadā 2021. gadā –
dienas ekonometņu organizēšanai 100
bērniem vasarā: Olaines 1. vidusskolas
struktūrvienībā “Olaines sākumskola”
40 bērniem un Olaines 2. vidusskolā
60 bērniem. Plānots līdzfinansēt septiņu
dienu izbraukuma diennakts nometni
“Pēddzinis” 50 5.–8. klašu bērniem no
abām skolām, ko organizēs Olaines
2. vidusskolas nometņu vadītāji.
Lai nodrošinātu plašākas iespējas
bērniem lietderīgāk pavadīt laiku
vasarā, plānots izsludināt “Olaines
novada pašvaldības bērnu un jauniešu
vasaras nometņu projektu konkursu”,
kurā uz finansējumu varēs pretendēt
sabiedriskās organizācijas, pašvaldības
iestādes un juridiskās personas, kas
apņemas organizēt nometnes. Plānotais
finansējums šai aktivitātei ir 5350 eiro.
Īpaša 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 kopējais
finansējums aktivitātēm un pasākumiem
par kopējo summu 56 895 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.

Turpinājums 5. lpp.

Turpinājums no 4. lpp.
Veicinot Olaines novada jauniešu
iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos
procesos, Olaines novadā 6000 eiro
tiek 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.
2021. gadā 9950 eiro tiks novirzīti
nodarbinātības pasākumu organizēšanai
pašvaldības iestādēs Olaines novada
skolēnu vasaras brīvlaikā, radot iespēju
15 līdz 17 gadu vecumu sasniegušiem
skolēniem apgūt darba prasmes un
iemaņas.
Izglītības funkciju nodrošināšanai
pašvaldībā 2021. gadā paredzēti
līdzekļi 169 339 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 semināru)
organizēšanai un citām aktivitātēm.
Saistībā ar kompetencēs balstīta mācību
satura ieviešanu strādās mācību jomu
koordinatori.
Turpināsies Pieaugušo izglītības centra
darbības paplašināšana, organizējot
pedagogu tālākizglītības kursus,
pieaugušo mūžizglītības un citus
pasākumus atbilstoši Nacionālajam
attīstības plānam.
Izdevumu sadaļa
“Sociālā aizsardzība”
Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko
situāciju valstī, kas ietekmē mūsu
iedzīvotāju labklājību, Olaines novada
dome izvirza sociālo politiku par vienu
no savas darbības prioritātēm.
Sociālām vajadzībām no Olaines
novada pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem plānoti 3 401 189 eiro,
kas ir palielinājums par 4%, salīdzinot
ar iepriekšējo gadu. No kopējā
pamatbudžeta izdevumi sastāda 12,19%.
Olaines novada pašvaldības
aģentūras “Olaines sociālais dienests”
pamatbudžeta izdevumi sastāda
2 927 210 eiro. Sociālo pabalstu
izmaksām paredzēti 1 048 320 eiro, kas

ir par 1,19% vairāk nekā 2020. gadā.
Pabalstu izmaksām paredzēto līdzekļu
daudzums ir palielinājies, jo pašvaldība
palielinājusi atbalstu pensijas vecumu
sasniegušajām personām, kuras dzīvo
kopā ar darbspējīgiem bērniem, kas
ir ilgstoši bezdarbnieki. Ir palielināti
pabalsti bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas, kuri turpina
mācības. Ir pieņemti atsevišķi noteikumi
“Par Olaines novada pašvaldības
materiālo palīdzību bārenim un bez
vecāku gādības palikušam bērnam”.
Noteikumi paredz palielināt arī pabalstus
mīkstajam inventāram un patstāvīgas
dzīves uzsākšanai.
Vairāk līdzekļu tiek piešķirts sociālajām
garantijām bāreņiem un audžuģimenēm,
jo vairāk bērnu turpina mācības pēc
pilngadības sasniegšanas un vairāk
bērnu tiek ievietoti audžuģimenēs, bet
ne aprūpes iestādēs. Ir noteikts visā
valstī vienots garantētais minimālais
ienākumu līmenis – 109 eiro pirmajai vai
vienīgajai personai un 76 eiro pārējām
personām vienā mājsaimniecībā.
Saskaņā ar izmaiņām Sociālās palīdzības
un sociālo pakalpojumu likumā ar
2021. gada 1. janvāri ir mainījies arī
trūcīgas personas (mājsaimniecības)
ienākumu slieksnis, kas ir 272 eiro
pirmajai (vienīgajai) personai un 190
eiro katrai nākamajai personai. Ņemot
vērā iepriekš minēto, pašvaldībā varētu
palielināties trūcīgo personu skaits
un arī pabalstu saņēmēju skaits. Tiek
plānots veikt izmaiņas saistošajos
noteikumos, ceļot maznodrošinātas
personas ienākumu slieksni. Trūcīgās
ģimenes, kurās ir darbspējīgas personas,
saņem 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, bet
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, daudzbērnu
ģimenes un personas, kuras sasniegušas
75 gadu vecumu) var izmantot autobusu
kā satiksmes transporta līdzekli,
kuros var izmantot iedzīvotāja karti,
norēķinoties par braucienu.
Liels uzsvars tiks likts uz preventīvo
darbu, īpaši darbā ar ģimenēm un
bērniem, tāpēc Olaines sociālais dienests
ir iesaistījies Labklājības ministrijas
projektā ģimenes asistentu apmācībai.
Olaines sociālais dienests aktīvi piedalās:
• deinstitucionalizācijas projektā,
kura ietvaros nodrošina bērniem ar
īpašām vajadzībām un viņu vecākiem
rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī
turpinās darbs pie rehabilitācijas
centra un dienas aprūpes centra

personām ar garīgās attīstības
traucējumiem projekta izstrādes un
realizēšanas;
• projektā “Eiropas atbalsta fonds
vistrūcīgākajām personām”, kura
ietvaros izsniedz pārtikas pakas,
saimniecības preces un skolēniem
skolas piederumu komplektus
trūcīgajām un krīzes situācijās
nonākušajām personām vai ģimenēm.
Olaines novada nevalstisko organizāciju
darbības atbalstam piešķirti 28 130 eiro.
Mēs lepojamies ar tādām tradīcijām
Olaines novadā kā Jaundzimušo
svinīga reģistrācija un zelta un dimanta
kāzu jubilāru sveikšana. Paredzēts
finansējums 400 eiro apmērā katra
jaundzimušā vecākiem, ja abi vecāki
deklarēti Olaines novadā, 200 eiro –
vienam zelta kāzu jubilāru pārim, bet
500 eiro – dimanta kāzu jubilāru pārim,
tiks arī 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.
Lai saglabātu autobusa reisus Olaine–Sila
kapi–Pēternieku kapi–Jaunolaine un
Olaine–Jāņupe, paredzēts finansējums
transporta izdevumu kompensācijai,
kuri rodas saistībā ar šo maršrutu
nodrošinājumu.
Izdevumu sadaļa “Veselība”
Izdevumi sadaļā “Veselība” plānoti
60 000 eiro jeb 0,22% apmērā no
plānotajiem izdevumiem, finansējums
projekta SAM 9.2.4.2 “Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem”
ietvaros.
Izdevumu sadaļa
“Sabiedriskā kārtība un drošība”
Plānoti izdevumi pašvaldības policijas
darbības nodrošināšanai 500 332 eiro
jeb 1,79% apmērā no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem.
Novada teritorijā nodrošinātas divas
pašvaldības policijas ekipāžas 24 stundas
diennaktī un tiek veikta nepārtraukta
videonovērošana.
2021. gadā ieplānoti līdzekļi 17 770 eiro
apmērā formastērpu un speciālā
apģērba iegādei, 23 370 eiro –
automašīnu nomai.
Izdevumu sadaļa “Izpildvaras un
likumdošanas varas institūcijas”
Izdevumu sadaļā “Izpildvaras un
likumdošanas varas institūcijas”
paredzētais finansējums – 2 408 852 eiro
jeb 8,63% 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
informatīvs izdevums “Olaines domes
vēstis”, videosižeti, informatīvā galda
kalendāra izdošana, tīmekļvietnes
www.olaine.lv un
www.olainesjauniesiem.lv, mobilā
lietotne “Olaines novads”.
Izdevumu sadaļa
“Pārējie vispārējie valdības dienesti”
Plānoti 817 390 eiro jeb 2,93% no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem,
tajos ietilpst aizdevumu procentu un
pakalpojuma par kredīta apkalpošanu
nomaksa Valsts kasei – 35 500 eiro,
maksājumi citām pašvaldībām par
izglītības pakalpojumiem, ja Olaines
novada skolēni apmeklē izglītības
iestādi ārpus Olaines novada teritorijas
(piemēram, Ķekavā, Rīgā, Jelgavā u. c.
pašvaldībās), saskaņā ar principu “nauda
seko skolēnam” – 703 876 eiro, izdevumi
neparedzētiem gadījumiem (rezerves
fonds) 35 000 eiro apmērā un citi
izdevumi.
Ziedojumi
Olaines novada pašvaldība 2021. gadā
plāno saņemt ziedojumus 30 000 eiro
apmērā no AS “Olainfarm”. Ziedojumi
paredzēti Olaines Vēstures un mākslas
muzejam ar mērķi atbalstīt ekspozīcijas
izveidi par AS “Olainfarm” attīstību no
pirmsākumiem līdz mūsdienām.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu
līgumiem ar Valsts kasi 2021. gadā
paredzēts atmaksāt aizņēmumu
pamatsummas 659 698 eiro apmērā.
Olaines novada pašvaldība 2021. gadā
plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu
Eiropas Savienības fonda projekta
Nr. 9.3.1.1/19/I/024 “Sociālo pakalpojumu
infrastruktūras attīstība Olaines novadā”
īstenošanai.
Skaitliska informācija par budžeta
ieņēmumiem, izdevumiem, finansēšanu,
ziedojumiem un dāvinājumiem, kā
arī pašvaldības saistībām ir pieejama
tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā
“Budžets”.

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

Uzņēmējdarbība

Īsi par aktuālo novadā

Biznesa inkubatoros gaida jaunos uzņēmējus

Apspriež Olaines novada
un Rīgas sadarbību
26. februārī Olaines novada pašvaldībā notika Olaines
novada domes priekšsēdētāja Andra Berga un Rīgas domes
priekšsēdētāja vietnieka Edvarda Smiltēna tikšanās. Sarunas
gaitā tika iezīmēts plašs sadarbības jautājumu loks. Diskusija
uzrādīja daudz saskares punktu tādās tēmās kā bērnudārzu
pieejamība, kopēja nostāja struktūrfondu politikas
jautājumos, kopēja investīciju un tūristu piesaiste Rīgas
metropoles areālā.
Plašāk tika skatīta potenciāla Olaines un Rīgas sadarbība
dažādos satiksmes, mobilitātes un transporta infrastruktūras
jautājumos. Abu pašvaldību pārstāvji vienojās turpināt
detalizētākas sarunas par mobilitātes punktu izveidi,
veloinfrastruktūras savienojumiem un “Rīgas satiksmes”
autobusu maršrutu tālāko attīstību.

• Šā gada 3. februārī Olaines
novada pašvaldība ar SIA
“Torensberg” parakstīja
būvniecības līgumu “Par
izglītības un veselības aprūpes
iestāžu ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanu, pārbūvi un
teritorijas labiekārtojumu
Veselības ielā 7, Olainē” un
ar SIA “Būvuzraugi LV” par
būvuzraudzības veikšanu
objektā. Būvniecības darbi tiks
uzsākti pavasarī un tiks pabeigti
pēc gada. Pēc pirmās kārtas
būvdarbu veikšanas bērnudārzā
būs iespējams uzņemt 80
bērnus. Kopumā pirmsskolas
izglītības iestāde uzņems
aptuveni 160 bērnus, kad būs
pabeigta arī otrā kārta ēkas
pārbūvei. Projekta pirmajā kārtā
tiks izbūvētas četras grupiņas,
katrai grupiņai ir paredzēta
grupas telpa, kur bērni varēs

mācīties, atpūsties un rotaļāties,
guļamtelpa diendusai,
ģērbtuve, ēdienu izdales zona,
labierīcības. Papildus tam tiks
izbūvētas nodarbību telpas un
aktu zāle, kā arī administrācijas,
saimniecības telpas un
palīgtelpas. Tiks siltināta visas
ēkas fasāde, labiekārtotas
zonas pie ēkas ieejām ar
rotaļu elementiem, izbūvēti
celiņi, apgaismojums un
uzstādīta sēta, lai nodrošinātu
pirmsskolas izglītības iestādei
drošību un privātumu.
• Pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes (PII) “Ābelīte”,
“Dzērvenīte”, “Magonīte”, “Zīle”
vasarā netiks slēgtas. Ņemot
vērā situāciju ar Covid-19
izplatību un tā ietekmi uz
iedzīvotāju ikdienu, kā arī
lai nepalielinātu dažādu

mājsaimniecību (no dažādām
pirmsskolas izglītības iestādēm)
kontaktēšanos, pirmsskolas
izglītības iestādes vasarā
netiks slēgtas un strādās tāpat
kā 2020. gada vasarā. Tas
nozīmē, ka bērni varēs turpināt
apmeklēt pirmsskolas izglītības
iestādi (“Ābelīte”, “Magonīte”,
“Dzērvenīte”, “Zīle”), kuru viņi
apmeklē ikdienā, visu vasaru
bez pārtraukumiem.
Visās pirmsskolas izglītības
iestādēs paredzēts organizēt
atsevišķas dežūrgrupas,
lai PII darbiniekiem būtu
iespēja nodrošināt ikgadējo
atvaļinājumu, kā arī lai iestādēs
varētu veikt nepieciešamos
labiekārtošanas darbus.
Ieplānotie remontdarbi vasarā
notiks paralēli PII ikdienas
darbam, nodrošinot visas
drošības prasības. Dežūrgrupas
būs apvienotas grupas,
kuras tiks komplektētas no
dažāda vecuma bērniem.
Nodarbības dežūrgrupās vadīs
PII pedagoģiskie darbinieki
atbilstoši iestādes vadītāja
sastādītam darba grafikam.
Lai veiksmīgāk organizētu
pašvaldības PII darbu vasaras
periodā un plānotu audzēkņu
skaitu dežūrgrupās, izglītības
iestāžu vadītāji veiks aptauju
savu audzēkņu vecāku
vidū, noskaidrojot bērnu
apmeklējumu nepieciešamību
vasarā. Par katras PII darba
organizāciju vasaras periodā
audzēkņu vecākus informēs
iestāde.
• Līdz 31. martam Olaines
novada pašvaldības izglītības
iestādēs notiks 2014. gadā
dzimušo, Olaines novada
administratīvajā teritorijā
dzīvojošo bērnu reģistrācija
uzņemšanai 1. klasē
2021./2022. mācību gadam.
Atgādinām, ka Olaines novadā
ir divas skolas: Olaines
1. vidusskola (sākumskolas
klases ir gan Olainē, gan
struktūrvienībā “Olaines
sākumskola” Jaunolainē);
Olaines 2. vidusskola. Pieteikt
bērnu mācībām izvēlētajā
vispārējās izglītības iestādē
vecāki var gan attālināti,
gan klātienē. Iepazīties ar
uzņemšanas nosacījumiem,
dokumentu iesniegšanas
kārtību un kritērijiem bērnu
uzņemšanai pašvaldības
vispārējās izglītības
iestādēs, kā arī atrast skolu
kontaktinformāciju iespējams

izglītības iestāžu tīmekļvietnēs:
www.o1vsk.lv;
www.olaine2vsk.lv.
• Olaines novada pašvaldības
aģentūra “Olaines Sociālais
dienests” izdala sejas
aizsargmaskas trūcīgām un
maznodrošinātām personām.
Katrai personai tiek izsniegta
sejas aizsargmaska (izņemot
bērnus līdz 13 gadu vecumam),
kuru var mazgāt un lietot
atkārtoti. Interesēties Olaines
Sociālā dienesta Olaines
pilsētas klientu apkalpošanas
centrā Zemgales ielā 33, Olainē,
tālrunis 67146041.
• Pamatojoties uz ārkārtas
situāciju valstī saistībā
ar Covid-19 pandēmijas
izplatīšanos un valdības
ierobežojumiem attiecībā uz
veikalu noslodzi, SIA “Maxima
Latvija” ar mērķi ierobežot
apmeklētāju plūsmu veikalos
ir pieņēmusi lēmumu noteikt,
ka no 15. februāra līdz
turpmākajiem paziņojumiem
apmaksāt rēķinus veikalu tīklā
“Maxima” varēs rīta stundās no
plkst. 8.00 līdz 10.00 un vakara
stundās no plkst. 20.00 līdz
22.00. Līdz ar to arī maksājumu
par nekustamā īpašuma
nodokli (NĪN) var veikt iepriekš
norādītajos laikos. Veikala
“Maxima” administrācija cer

uz sapratni un aicina klientus
ievērot veikala noteiktos
ierobežojumus. Atgādinām,
ka NĪN var apmaksāt klātienē
jebkurā “Latvijas pasta”
nodaļā, uzrādot maksāšanas
paziņojumu, komisijas maksa
nav jāmaksā; bankā saskaņā ar
katras kredītiestādes cenrādi;
jebkurā SIA “Maxima Latvija”
veikalā šobrīd noteiktajos laikos.
Aicinām iedzīvotājus ņemt vērā,
ka “Maxima” veikalā kasieris
noskenēs rēķina svītrkodu par
kopējo izrakstīto summu, bet,
ja klients vēlas rēķinu maksāt
daļēji, par to lūgums pabrīdināt
pirms maksājuma veikšanas.
Par rēķina apmaksu “Maxima”
veikalos komisijas maksa ir
0,50 eiro. NĪN var apmaksāt
arī attālināti: portālos
www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv; internetbankā.
Tāpat vēršam uzmanību, ka
Olaines novada pašvaldība
uz šo brīdi ir izsūtījusi visus
maksāšanas paziņojumus par
nekustamā īpašuma nodokli
2021. gadam.
Ja kāds nekustamā īpašuma
īpašnieks nav saņēmis
maksāšanas paziņojumu par
nekustamā īpašuma nodokli
šim gadam, lūdzam par to
informēt pašvaldību,
rakstot uz e-pasta adresi
pasts@olaine.lv vai zvanot pa
tālr. 67146058, 20365122.

Šogad ziema ir bagāta ar sniegu, kā arī ūdenskrātuvēs ir
izveidojusies bieza ledus kārta, tādēļ pastāv iespējamība,
ka pavasarī piedzīvosim plūdus. Olaines novadā potenciāli
applūstoša teritorija ir Misas upes tuvumā.

•
•
•
•
•

Ja Olaines novada iedzīvotāji saskaras ar tādu dabas
stihiju kā plūdi un viņiem ir nepieciešama palīdzība,
lūdzam par to ziņot:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam –
tālr. 112 (visu diennakti);
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam –
tālr. 113 (visu diennakti);
Olaines novada pašvaldības policijai – tālr. 67967196,
29198070, 26613481 (visu diennakti);
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa
dežūrdaļai – tālr. 110 vai 67950255 (visu diennakti);
Olaines novada pašvaldībai – tālr. 67964333, 20178620
(pašvaldības darba laikā).
Aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības informācijas
kanālos.

U

zņēmumi, kuri izstrādājuši
konkurētspējīgus produktus
vai pakalpojumus un vēlas
attīstīt savu uzņēmējdarbību,
aicināti pieteikties uzņemšanai
Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA)
Jūrmalas Biznesa inkubatorā.
Pieteikumus pirmsinkubācijas
un inkubācijas programmās
varēs iesniegt no 1. līdz
22. martam.
LIAA Jūrmalas Biznesa
inkubatorā šobrīd darbojas
vairāki tādi strauji augoši
uzņēmumi kā SIA “DoctoWell”,
kas izveidojusi digitālo
platformu, kura automatizē
klīniku administratīvos darbus
un uzlabo pacientu–speciālistu
datu apmaiņu, un SIA “Broccoli”
– inovatīvs, sociāli atbildīgs
urbānās lauksaimniecības
uzņēmums, kas uzņēmējiem
piedāvā modulārās
hidroponikas sistēmu, kurā tiek
nodrošināti ideāli klimatiskie un
citi kontrolētās vides apstākļi
augstas kvalitātes garšaugu,
zaļumu un medicīnisko augu
audzēšanai. Biznesa inkubatorā
darbojas arī vairāki ideju autori,
kuri izmanto pirmsinkubācijas
atbalsta programmu

savas idejas testēšanai un
uzņēmējdarbības pamatu
apguvei.
Pirmsinkubācijas programma
piemērota jaunajiem
uzņēmējiem, kuri vēl ir tikai
ceļā uz savu produktu vai

pakalpojumu, bet inkubācijas
programmā aicināti pieteikties
tie uzņēmumi, kuri jau ir
izstrādājuši savus produktus
vai pakalpojumus un uzsākuši
saimniecisko darbību.
Biznesa inkubatori piedāvā
tā dalībniekiem ne vien
bezmaksas apmācību iespējas,
mentoru konsultācijas un
kopstrādes telpas, bet arī

grantus apmērā līdz 50% no
attiecināmajām izmaksām
dažādu pakalpojumu apmaksai
un ražošanas iekārtu iegādei.
Izejmateriālu iegādei uzņēmumi
var piesaistīt līdzfinansējumu
30% apmērā no attiecināmajām
izmaksām. Jāuzsver, ka atbalsts

neatmaksājamu grantu veidā
uzņēmumiem ir pieejams jau no
uzņemšanas inkubatorā. Šobrīd
trešdaļa inkubatora uzņēmumu
eksportē savas preces vai
pakalpojumus. Nozīmīgākās
eksporta valstis šobrīd ir
Lielbritānija, Igaunija, Vācija un
ASV.
49% no inkubatora
dalībniekiem ir izmantojuši

Uzņēmējdarbības īsās ziņas
uzņēmums Baltijas valstīs,
ražotnē Olainē 2021. gada
sākumā tiek nodarbināti
280 darbinieki. Uzņēmumā
šobrīd ir vairākas vakances.

• Marta sākumā durvis vērs
“Viršu” degvielas uzpildes
stacija (DUS) “Olaine”.
Precīza DUS atrašanās vieta –
“Daces”, Jaunolaines pagasts,
Olaines novads. Šī degvielas
uzpildes stacija darbosies visu
diennakti, piedāvājot klientiem
dažādu veidu degvielu (98 un
95E markas benzīns, dīzelis,
saspiestā dabasgāze (CNG) un
autogāze (LPG)), kā arī “AdBlue”
šķidrumu izplūdes gāzu
attīrīšanai, izlejamo vējstiklu
šķidrumu, gaisu un ūdeni
automobiļa apkopei, savukārt
veikals nodrošinās plašu silto
ēdienu, uzkodu un dzērienu
izvēli. DUS paredzētas astoņas
darbavietas.

• 8. februārī SIA “Dinair
Filton” svinēja 15 gadu
dibināšanas jubileju. Visus
šos gadus uzņēmums atrodas
Olaines pilsētā. Apsveicam!
SIA “Dinair Filton” ir viens no
“Dinair” grupas (“Dinair Group
AB”, Zviedrija) gaisa filtru
ražošanas uzņēmumiem un
ietilpst pasaules lielākajā gaisa
filtru ražošanas uzņēmumā
“AAF” (“American Air Filter”) ar
vairāk nekā 30 gadu pieredzi
gaisa filtru ražošanā un gaisa
attīrīšanā. “Dinair” pieder
četri ražošanas uzņēmumi, no
kuriem divi Zviedrijā, viens
Somijā un viens Latvijā. SIA
“Dinair Filton” nodarbojas ar
gaisa filtru ražošanu, un šobrīd
tas ir lielākais filtru ražošanas

• SIA “Atbalsta centrs “Citāds
es””, kas ir dibināta 2020. gada
24. septembrī Olaines novadā,
februārī ir saņēmusi sociālo
pakalpojumu sniedzēja
reģistrācijas apliecību
(sociālais darbs kopienā) un ir
piereģistrēta Bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju
reģistrā. Šobrīd uzņēmums ir
reģistrācijas noslēguma posmā,
lai kļūtu par pirmo sociālo
uzņēmumu Olaines novadā.
Uzņēmuma mērķis ir, īstenojot
īslaicīgās pieskatīšanas
pakalpojumus, nodrošināt
tipisko un bērnu ar invaliditāti
integrāciju, veidojot kopīgu
pasaules un lietu uztveri un
pozitīvu attieksmi pret kopīgo
un atšķirīgo.
• Olaines novada pašvaldības
tīmekļvietnē iespējams
noskatīties 10 videostāstus par
novada uzņēmumiem

finansiālo atbalstu, piemēram,
produkta prototipa un dizaina
izstrādei, grāmatvedības,
loģistikas, juridiskajiem,
mārketinga pakalpojumiem,
telpu īres izmaksām, iekārtu
un izejmateriālu iegādei.
Inkubatora sniegtais finansiālais
atbalsts nav aizdevums, bet
gan līdzfinansējums uzņēmuma
attīstībai, un katrs uzņēmums
var saņemt atbalstu līdz pat
200 tūkstošiem eiro.
Inkubācijas programma
piemērota uzņēmumiem, kas
reģistrēti Latvijas Republikas
komercreģistrā ne ilgāk par trim
gadiem. Inkubācijas dalībnieku
un biznesa inkubatora kopīgais
uzdevums ir attīstīt produktus
un pakalpojumus, kā arī
palielināt inkubācijas dalībnieku
resursus un zināšanas, lai
nākotnē tie kļūtu par globāli
konkurētspējīgiem un
eksportējošiem uzņēmumiem.
LIAA biznesa inkubatori ir
Latvijas Republikas un Eiropas
Savienības atbalsta programma,
kura ir veidota, iedvesmojoties
no jaunuzņēmumu
biznesa kultūras un darba
metodoloģijas. Apmācības

ir organizētas brīvā formātā,
fokusējoties uz uzņēmēju
interesēm un apgūstamo
zināšanu nepieciešamību. Tā
ir lielākā jauno uzņēmumu
kopiena un kontaktu tīkls
Latvijā.
Vairāk informācijas par biznesa
inkubatoru programmu un
pieteikšanās kārtību var iegūt,
rakstot uz LIAA Jūrmalas
Biznesa inkubatora e-pasta
adresi jurmala@liaa.gov.lv vai
zvanot pa tālruni 62401097,
kā arī LIAA tīmekļa vietnē
liaa.gov.lv/lv/programmas/
biznesa-inkubatori/
pieteikšanas.
LIAA biznesa inkubatoru
programmu finansē Latvijas
Republika un Eiropas
Reģionālās attīstības fonds
projektā “Reģionālie biznesa
inkubatori un Radošo industriju
inkubators”.

LIAA Jūrmalas Biznesa
inkubators

Grāmatvedības un nodokļu
aktualitātes mazajiem uzņēmējiem
un pašnodarbinātajiem
2021. gadā
Rīgas plānošanas reģions aicina uz semināru
“Grāmatvedības un nodokļu aktualitātes mazajiem
uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem 2021. gadā”. Seminārs
notiks šā gada 11. martā plkst. 10.00 tiešsaistē
platformā “Zoom”, pieslēgšanās “Zoom” no plkst. 9.30.
(Saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pasta adresi pēc
reģistrācijas.)
Lektore: Inguna Leibus, Dr. oec., Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības
fakultātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore.
Programmā:
• izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem;
• pašnodarbināto personu valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas;
• iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās
darbības ienākuma;
• gada ienākumu deklarācijas sagatavošana;
• pievienotās vērtības nodokļa aktualitātes;
• atbildes uz jautājumiem.
Seminārs ir bezmaksas. Interesentiem obligāti iepriekš
jāpiesakās līdz 8. martam, aizpildot reģistrācijas anketu:
https://saite.lv/MWxUf. Papildu informācijai:
Dace Grīnberga, tālr. 29404788,
e-pasta adrese dace.grinberga@rpr.gov.lv.

F
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Svētki novadā

Svētki novadā, līdzfinansējums

Nosvinēta Olaines pilsētas
54. dzimšanas diena!

ebruāra trešās nedēļas
nogalē svinējām Olaines
pilsētas 54. dzimšanas dienu!
Šogad citādi – attālināti, ļaujot
vaļu fantāzijai un radošumam.
Svētku sajūtu radīšanā pilsētas
iestādes izgaismoja savu ēku
logus, lai parādītu, ka tās ir kopā
ar Olaini dzimšanas dienā!
Bērnudārzu “Zīle” un “Ābelīte“
bērni kopā ar audzinātājām
bija izveidojuši zīmējumu
izstādi un izvietojuši to apskatei
uz iestādes galvenās ieejas
nožogojuma, lai tā priecētu gan
vecākus, gan garāmgājējus.
Pašvaldības “Facebook” kontā
Olaines Vēstures un mākslas
muzejs organizēja pētnieciskā
darba prezentāciju “Olaines
pilsētas būvniecība un
infrastruktūras attīstība”.
Ar muzikālu sveicienu mūs
priecēja Olaines Mūzikas
un mākslas skolas pūtēju
orķestris. Atraktīvus un
svinīgus videosveicienus
bija sagatavojuši bērnudārzu
“Dzērvenīte” un “Ābelīte”
skolotāji un bērni, kā arī RTU
Olaines Tehnoloģiju koledžas
studenti un Olaines
2. vidusskolas audzēkņi.

O

laines dzimšanas diena bija
labs iemesls, lai pēc ilgāka
laika Olainē atkal sarīkotu šaha
sacensības, šoreiz gan, protams,
izpalika grandiozi klātienes šaha
svētki, nācās samierināties ar
spēlēšanu, neizejot katram no
savām mājām. Toties šis formāts
ļāva sacensībām pieteikties
tiem, kuri citādi dažādu
iemeslu dēļ nespēlētu, – turnīrā
piedalījās vairāki šaha iesācēji,
kādam tās bija pirmās šaha
sacensības mūžā! Kopumā bija
48 dalībnieki, pārstāvot plašu
Latvijas teritorijas daļu.
Jau no pirmās kārtas savas
pretenzijas uz pirmo vietu
pieteica reitinga līderis,
nacionālais meistars Kristaps
Krētainis, bet, kā viņš pēc
turnīra pats atzina, šī tomēr
“nebija viņa diena” – pēc
pirmajām četrām uzvarām
sekoja negaidīts “kritiens”
šobrīd U16 Latvijas grupā
reitinga ziņā trešajam
labākajam jaunietim Jevģenijam
Spriņģim, kurš arī šajā turnīrā
ierindojās trešajā vietā (6,5/9
punkti). Tikmēr FIDE sieviešu

meistare Renāte Vidruska
turpināja krāt vienu uzvaru pēc
otras un vienīgā visā turnīrā
nezaudēja nevienu partiju,
vien trīs reizes noslēdza miera
līgumu (7,5/9). Pēdējā kārtā
nākamā uzvarētāja piedzīvoja
satraukuma pilnas spēles
pēdējās sekundes, kad olainietis
Emīls Jānis Mieriņš, reitinga
līderis Latvijas U16 grupā, laika
trūkuma dēļ izlaida uzvaru
un abi nospēlēja līdz “plikiem
karaļiem”. Šī uzvara Emīlu
būtu ierindojusi dalītā pirmajā
trijniekā, nu nācās samierināties
ar dalītu 3.–6. vietu (6,5/9), kas
arī, protams, ir slavējami, jo
Emīls “pagāja garām” daudziem
pieredzējušiem šahistiem.
Otrais turnīrā ar 7 punktiem –
Andris Ručs. Labākā sieviešu
konkurencē – nacionālā
meistare Nellija Maklakova
(6/9), labākais olainietis – Emīls
Jānis Mieriņš, tad Daniils
Dolganovs un Daniela Nikola
Liepiņa. Labākais jaunietis –
kuldīdznieks Raivo Šteinbergs,
labākais seniors – arī Kuldīgas
pārstāvis, treneris Viktors
Šteinbergs, savukārt jaunais

seniors – Visvaldis Gercāns,
kas spēlēja no Siguldas. Visi
uzvarētāji balvās saņēma šaha
grāmatas vai citas pārsteiguma
balvas.
Jāuzteic arī pavisam jaunie
Olaines Sporta centra šahisti,
kas tikai šajā mācību gadā
sākuši šaha gaitas, piemēram,
Keitija un Adrija Lazdiņas, kā arī
Nikola Kellija Olaines dzimšanas
dienu pavadīja, spēlējot pat
divos turnīros – no rīta Olaines
sacensībās, pēcpusdienā
Rīgas Šaha skolas klasifikācijas
turnīrā, kur šoreiz jau arī Adrija
(Keitija to izdarīja nedaudz
agrāk) izpildīja IV sporta klasi.
Apsveicam! Nikolai pietrūka
vien puspunkta – gan Nikolai,
gan pārējiem viss vēl tikai
priekšā!
Paldies tiesnesim Albertam
Cimiņam par ilggadējo
sadarbību Olaines šaha turnīru
organizēšanā! Rezultātus var
apskatīt šeit: lichess.org/swiss/
T260AENN.

tzīmējot Olaines
54. dzimšanas dienu,
Olaines Vēstures un mākslas
muzejs dāvināja pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem
interaktīvu kultūras maršrutu
ar papildinātās realitātes
elementiem, kas saista cilvēkus,
kultūru, vēsturi un šodienu.
Maršruts “Blokmāju stāsti”
sastāv no 10 pieturpunktiem,
ko katrā vietā apzīmē grafiski
apdrukāta plāksne uz mājas
sienas – attēls ir skenējams,
izmantojot viedierīci (telefonu
vai planšeti) un aplikāciju
“Overly”. Katra vizualizācija
ir kods, kuru noskenējot
iespējams atklāt saturu, kas
burtiski atdzīvojas lietotāja
viedierīcē, radot virtuālās un
fiziskās realitātes mijiedarbības
efektu.

Pastaigas laikā satiksiet tādus
Latvijā zināmus cilvēkus kā
mūziķi Chris Noah,
žurnālisti Evu Johansoni,
multimākslinieku Renāru
Mastiņu, pasaules čempionu
skeitbordā Jāni Kuzminu un
citus olainiešus, kas dalīsies ar
saviem stāstiem un atmiņām
par Olaini. Uzzināsiet, kā tika
projektēta un celta Olaine,
kāda vērtība piemīt padomju
laika arhitektūrai mūsdienās,
kādu iespaidu uz mums atstāj
dzīvošana blokmāju rajonos
un kādu mēs Olaini redzam
nākotnē.
Projektu atbalsta:
Valsts kultūrkapitāla fonds,
Olaines novada pašvaldība.
Projekta īstenotāji: Olaines
Vēstures un mākslas muzejs,
SIA “Storyhub”.

A

tgādinām, ka saskaņā ar Olaines novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. SN1/2018 “Olaines novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”
pašvaldība līdzfinansē privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumu vai licencētas aukles pakalpojumu.
2021. gada 27. janvārī ir apstiprināts jauns līdzfinansējuma apmērs:
• līdzfinansējums privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumam vienam bērnam vecumā no pusotra gada līdz
četriem gadiem ir 302,72 eiro mēnesī;
• līdzfinansējums privātās pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklējumam vienam obligātās sagatavošanas vecuma bērnam
ir 216,61 eiro mēnesī;
• līdzfinansējums licencētas aukles pakalpojumam (bērns vecumā
no pusotra gada līdz četriem gadiem) ir 222,10 eiro mēnesī.

Lai saņemtu līdzfinansējumu, bērnam un vismaz vienam no
vecākiem jābūt deklarētiem Olaines novadā.
Līdzfinansējuma apmērs vienam bērnam mēnesī pa gadiem
2021. gads
222,1 eiro
216,61 eiro
302,72 eiro
2020. gads
215,07 eiro
207,26 eiro
286,93 eiro
2019. gads
197,39 eiro
199,29 eiro
257,08 eiro
2018. gads
185,82 eiro
170,96 eiro
232,44 eiro

Blokmāju stāsti

A

Apstiprināts jauns
pašvaldības līdzfinansējuma
apmērs aukles vai privātās
pirmsskolas izglītības
iestādes pakalpojumam

Guna Skujiņa

Fotoizstāde
“Radīts Olaines novadā”

Paldies ikvienam, kurš sveica
un sūtīja pilsētai laimes
vēlējumus, lai tā augtu un
attīstītos arī turpmāk!
Ar visiem apsveikumiem un
dzimšanas dienas attālinātajām
aktivitātēm var iepazīties
www.olaine.lv un pašvaldības
“Facebook” kontā.
Līdz 13. martam Olaines
Vēstures un mākslas muzeja
skatlogos būs apskatāma
fotoizstāde “Radīts Olaines
novadā”.

Pēc ilgāka pārtraukuma
Olainē atkal spēlē šahu

Līdzfinansējums licencētas aukles pakalpojumam
(bērns vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem)
Līdzfinansējums privātās PII apmeklējumam obligātās
sagatavošanas vecuma bērnam
Līdzfinansējums privātās PII apmeklējumam bērnam
vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem

O

laines Vēstures un mākslas
muzeja lielajos logos no
18. februāra līdz 13. martam
apskatāma Olaines novada
uzņēmējdarbības atbalsta
centra rīkotā Olaines novada
uzņēmēju fotoizstāde "Radīts
Olaines novadā". Fotoizstādi
veido gan mājražotāju, gan lielo
ražošanas uzņēmumu veidotie
fotoattēli, kas atspoguļo pašu
uzņēmumu vidi un to darbības
procesu.

Izstādes mērķis ir parādīt
Olaines novada iedzīvotājiem
un viesiem, cik novada
uzņēmējdarbība ir dažāda.
Lielajos logos izvietotajā izstādē
apskatāmas vairākas A1 izmēra
planšetes ar pašu uzņēmēju
brīvi izvēlētiem fotoattēliem,
kas radušies dažādos laika
posmos, atspoguļojot sevi, savu
produktu vai darba procesu.
Katra uzņēmuma fotoattēlus
papildina neliels apraksts

par pašu uzņēmumu, kas ļauj
iepazīt katru no tiem tuvāk.
Kopumā Olaines novadā
2021. gada sākumā reģistrēti
1470 uzņēmumi, kas tostarp
darbojas arī galvenajās novadā
pārstāvētajās nozarēs: farmācija,
ķīmija, metālapstrāde,
kokrūpniecība, kūdras ieguve,
loģistikas pakalpojumi,
būvniecība u. c.
Paldies 18 uzņēmumiem par
atsaucību.

Saņem "Olaines domes
vēstis" pa pastu
Ja vēlaties saņemt "Olaines domes vēstis" savā pastkastītē,
tad piesakieties pakalpojuma saņemšanai.
Pieteikuma forma pieejama www.olaine.lv un klātienē
uz vietas pašvaldībā (Zemgales ielā 33, Olainē
un Gaismu bibliotēkā
(Gaismas ielā 1-1, Gaismās, Stūnīšos).
Izdevuma numuri elektroniskā formātā atrodami
www.olaine.lv.
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Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (janvāris)

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā
"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā.
• Noteikt pašvaldības 2021. gada
budžeta prioritātes: izglītība, sociālā
aizsardzība, novada attīstība un
teritorijas labiekārtošana. Pieņemt
iesniegtos saistošos noteikumus
Nr. SN1/2021 “Par Olaines novada
pašvaldības budžetu 2021. gadam”.
• Noteikt 2021. gada nekustamā
īpašuma nodokļa maksājuma termiņu –
2021. gada 15. novembris. Uzdot
Īpašuma un juridiskajai nodaļai informēt
“NĪNO” programmas uzturētāju SIA
“ZZ Dats” par nepieciešamajām
izmaiņām programmatūrā.
• Izdarīt grozījumus 2012. gada
24. oktobra noteikumos Nr. 1 “Kārtība,
kādā Olaines novada pašvaldība piešķir
finansējumu dārzkopības sabiedrībām
koplietošanas zemes labiekārtošanai”
un papildināt 7. nodaļu “Noslēguma
jautājumi” ar 30. punktu šādā redakcijā:
“30. 2021. gadā šo noteikumu 3.1 un
3.2 punktā noteiktais pašvaldības
finansējums tiek sniegts uz 2020. gada
1. janvāri saņemtā nekustamā īpašuma
nodokļa apmērā no konkrētas
dārzkopības sabiedrības.”
• Apstiprināt viena izglītojamā
uzturēšanas izmaksas 2021. gadā Olaines
novada pašvaldības izglītības iestādēs:
- pirmsskolas izglītības iestādē
(turpmāk – PII) “Zīle” – 290,96 eiro
mēnesī;
- PII “Dzērvenīte” – 331,11 eiro mēnesī;
- PII “Magonīte” – 274,08 eiro mēnesī;
- PII “Ābelīte” – 455,77 eiro mēnesī;
- Olaines 1. vidusskolā –
71,55 eiro mēnesī;
- Olaines 2. vidusskolā –
70,79 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 2021. gadā
norēķiniem ar privātajām pirmsskolas
izglītības iestādēm:
- 302,72 eiro mēnesī izglītojamajiem
vecumā no pusotra gada līdz
četriem gadiem;
- 216,61 eiro mēnesī obligātās
sagatavošanas vecuma
izglītojamajiem.
Apstiprināt viena izglītojamā vecumā no
pusotra gada līdz četriem gadiem, kas
izmanto licencētas aukles pakalpojumus
2021. gadā, vidējās izmaksas mēnesī
222,10 eiro.
• Noteikt, ka valsts noteiktajā attālinātā
izglītības ieguves procesa laikā Olaines
1. vidusskolas un Olaines 2. vidusskolas

1.–4. klašu izglītojamajiem (neatkarīgi
no deklarētās dzīvesvietas) un Olaines
1. vidusskolas un Olaines 2. vidusskolas
5.–12. klašu izglītojamajiem, kuriem
saskaņā ar Olaines novada pašvaldības
aģentūras “Olaines Sociālais dienests”
lēmumu ir tiesības saņemt ēdināšanas
pabalstu izglītības iestādē kā bērniem
no trūcīgām, maznodrošinātām
mājsaimniecībām vai bērniem no
ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērnu,
tiek nodrošināts ēdināšanas atbalsts
pārtikas paku veidā. No 2021. gada
1. februāra valsts noteiktajā attālinātā
izglītības ieguves procesa laikā palielināt
vienas pārtikas pakas vērtību dienā
par 1,42 eiro no pašvaldības un p/a
“Olaines Sociālais dienests” budžeta
līdzekļiem un noteikt, ka vienreizējās
pārtikas pakas kopējā vērtība vienai
dienai ir 2,84 eiro (divi eiro un 84 centi),
tajā skaitā PVN. Uzdot ēdināšanas
pakalpojuma sniedzējam – SIA “Baltic
Restaurants Latvia” – organizēt pārtikas
paku komplektēšanu un piegādi
vispārizglītojošajām izglītības iestādēm
un noteikt pārtikas paku saņemšanas
periodus. Uzdot Olaines 1. vidusskolas
un Olaines 2. vidusskolas direktoriem
koordinēt pārtikas paku izsniegšanu
izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem,
ievērojot valstī ārkārtējās situācijas
noteiktos ierobežojumus un drošības
prasības, un informēt izglītojamo
likumiskos pārstāvjus par iespēju saņemt
pārtikas paku, norādot pārtikas paku
saņemšanas periodu. Uzdot Finanšu
un grāmatvedības nodaļai apmaksāt
ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam –
SIA “Baltic Restaurants Latvia” –
izmaksas atbilstoši šim lēmumam un
Olaines novada domes 2019. gada
28. augusta sēdes lēmumam “Par
ēdināšanas pakalpojumu maksu
Olaines 1. vidusskolā un 2. vidusskolā”
(8. prot., 5. p.):
- par pārtikas pakām 1.–4. klašu
izglītojamajiem no Olaines novada
pašvaldības budžeta, valsts budžeta
mērķdotācijas brīvpusdienām un
p/a “Olaines Sociālais dienests”
budžeta līdzekļiem;
- par pārtikas pakām 5.–12. klašu
izglītojamajiem, kuriem saskaņā ar
Olaines novada pašvaldības aģentūras
“Olaines Sociālais dienests” lēmumu
ir tiesības saņemt ēdināšanas
pabalstu izglītības iestādē kā bērniem
no trūcīgām, maznodrošinātām
mājsaimniecībām vai bērniem no
ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērnu,
no p/a “Olaines Sociālais dienests”
budžeta līdzekļiem.
Lēmums stājas spēkā 2021. gada
1. februārī un ir spēkā līdz ārkārtējās
situācijas beigām.

stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā
3.2. “Atbalsts vietējās teritorijas, t. sk.
dabas un kultūras objektu, sakārtošanai,
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai” 11. kārtā un
iesniegt Olaines novada pašvaldības
projekta pieteikumu “Mežezera
dienvidu krasta pastaigu takas izbūve”
ar kopējām izmaksām 27 648,00 eiro,
attiecināmās izmaksas ir 15 000,00
eiro, no tiem publiskais finansējums ir
13 500,00 eiro, t. i., 90% no kopējām
attiecināmajām izmaksām, un
pašvaldības līdzfinansējums 1500,00
eiro no attiecināmajām izmaksām un
12 648,00 eiro no neattiecināmajām
izmaksām. Nodrošināt projekta
līdzfinansējumu 14 148,00 eiro
apmērā, t. i., 1500,00 eiro apmērā no
attiecināmajām izmaksām un 12 648,00
eiro apmērā no neattiecināmajām
izmaksām, no Olaines novada
pašvaldības 2021. gada budžeta
līdzekļiem.

• Piedalīties atklātā projektu konkursā
Latvijas lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākuma
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības

• Noteikt Olaines novada vēlēšanu
komisijas atalgojumu, darba stundas
tarifa likmi: priekšsēdētājs – 9,00 eiro;
sekretārs – 8,80 eiro; loceklis – 6,00 eiro.
Noteikt Olaines novada iecirkņa

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo
nekustamo īpašumu “Bērzlapes” ar
kadastra numuru 8080 003 0053 Grēnēs
ar zemes lietošanas mērķi pēc novada
pašvaldības teritorijas plānojuma –
rūpnieciskās apbūves zeme.
• Atcelt Olaines novada domes
27.12.2018. sēdes lēmumu “Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajā īpašumā Mazālupi II
(Medemciemā)” (16. prot., 19.1. p.).
Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc
tā spēkā stāšanās ievieto sistēmā
TAPIS un pašvaldības tīmekļa vietnē
www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” –
“Detālplānojumi”.
• Atļaut Ivetai Gavrilovičai savienot
Olaines novada administratīvās komisijas
sekretāres amatu ar Olaines novada
pašvaldības Administratīvās komisijas
priekšsēdētājas amatu.
• Nepalielināt 2021. gadā Olaines
novada pašvaldības domes
priekšsēdētājam, priekšsēdētāja
vietniekiem, komiteju priekšsēdētājiem
un pašvaldības deputātiem mēnešalgu
un atlīdzību, saglabājot to 2020. gadā
noteiktajā apmērā.
• Apstiprināt Olaines novada
pašvaldības administrācijas – iestādes
“Olaines novada pašvaldība” –
darbinieku un tās struktūrvienību
darbinieku amatu sarakstu un darba
samaksu (mēnešalgas). Lēmums stājas
spēkā 2021. gada 1. janvārī.

vēlēšanu komisijas atalgojumu, darba
stundas tarifa likmi: priekšsēdētājs –
7,00 eiro; sekretārs – 6,80 eiro; loceklis –
5,00 eiro. Šajā lēmumā noteikto atlīdzību
piemēro novada komisijai par darbu arī
laikā starp vēlēšanām, kurā vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs, sekretārs un
komisijas locekļi pilda ar vēlēšanām
saistītos pienākumus. Lēmums stājas
spēkā 2021. gada 4. janvārī.
• Noteikt ēdināšanas izdevumu
kompensāciju vēlēšanu komisijai
(vienai personai) 15,00 eiro (brokastis,
pusdienas, vakariņas – individuālas
porcijas slēgtos vienreizējas lietošanas
traukos, piegādes izdevumi) pašvaldību
vēlēšanu laikā 2021. gada 5. jūnijā.
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo
nekustamo īpašumu dārzkopības
sabiedrībā (turpmāk – d/s) “Komutators”
Nr. 6, Medemciemā, kadastra numurs
8080 002 1081. Piekrist, ka Baltkrievijas
pilsonis P. B. iegūst īpašumā zemi d/s
“Komutators” Nr. 6, Medemciemā,
0,0600 ha platībā ar zemes lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601).
• Piekrist, ka SIA “2AM” iegūst īpašumā
zemi Nomaļu ielā 19, Grēnēs, kadastra
apzīmējums 8080 003 0622, 0,8976 ha
platībā ar zemes lietošanas mērķi –
rūpnieciskās apbūves teritorija.
• Piekrist, ka Krievijas Federācijas
pilsonis A. S. iegūst īpašumā zemi d/s
“Plakanciema Egles” Nr. 199 (Vaivadi),
kadastra apzīmējums 8080 016 0066,
0,0590 ha platībā ar zemes lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLM, kods 0601).
• Izbeigt 2013. gada 6. maijā noslēgto
lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr. 561 par zemesgabala 0,0642 ha
platībā d/s “Ezītis” Nr. 314 (Ezītis)
ar kadastra apzīmējumu 8080 012
0404 iznomāšanu A. G. sakarā ar
zemes nomnieces nāvi ar 2020. gada
31. decembri.
• Izbeigt 2009. gada 12. janvārī
noslēgto lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. 192 par zemesgabala 0,06 ha
platībā d/s “Dzelmes” Nr. 4199 (Jāņupe)
ar kadastra apzīmējumu 8080 021
1200 iznomāšanu V. D. sakarā ar zemes
nomnieka nāvi ar 2021. gada 15. janvāri.
• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību)
nekustamo īpašumu:
– zemesgabalu d/s “Zīles” Nr. 8,
Vaivados, 0,0610 ha platībā;
– zemesgabalu d/s “Ezītis” Nr. 438,
Pēterniekos, 0,0527 ha platībā;

Turpinājums 7. lpp.

Turpinājums no 6. lpp.
- zemesgabalu d/s “Atlantika” Nr. 163,
Jāņupē, 0,0462 ha platībā;
- zemesgabalu Priežu ielā 7, Jaunolainē,
0,1222 ha platībā.
• Piekrist nodibināt ceļa servitūtu
(reālservitūtu) ar tiesībām uz braucamo
ceļu uz L. B. īpašumā esošā nekustamā
īpašuma “Tālumi” Stūnīšos, kadastra
numurs 8080 001 0672, uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
8080 001 0656 – 84,45 metri garumā,
4,5 metri platumā (zemes platība, uz
kuras nodibināms servitūts, – 0,0380 ha;
servitūta raksturojošie lielumi var
tikt precizēti, izdarot instrumentālo
uzmērīšanu) par labu nekustamajam
īpašumam “Dzelzceļa ēka 12. km” ar
kadastra numuru 8080 001 407.
• Atļaut apvienot zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 8080 020 0216
un 8080 020 0217 viena nekustamā
īpašuma sastāvā ar zemes vienību un
kopējo, aptuveno platību 0,1206 ha.
Piešķirt vienotu adresi apvienotajai
zemes vienībai un ar to funkcionāli
saistītajām ēkām Atlantika 93, Jāņupe,
Olaines pag., Olaines nov., LV-2113,
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
Olaines novada pašvaldību; veikt
izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā –
zemesgrāmatā.
• Atļaut apvienot zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 8080 017 0083
un 8080 017 0352 viena nekustamā
īpašuma sastāvā ar zemes vienību un
kopējo, aptuveno platību 0,1360 ha.
Piešķirt vienotu adresi apvienotajai
zemes vienībai un ar to funkcionāli
saistītajām ēkām Stars 73, Dāvi, Olaines
pag., Olaines nov., LV-2113, 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
Olaines novada pašvaldību; veikt
izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā –
zemesgrāmatā.
• Atļaut apvienot zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem 8080 018
0495, 8080 018 0496 un 8080 018 0497
viena nekustamā īpašuma sastāvā ar
zemes vienību un kopējo, aptuveno
platību 0,1722 ha. Piešķirt vienotu adresi
apvienotajai zemes vienībai un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām Tiltiņi 205,
Stīpnieki, Olaines pag., Olaines nov.,

LV-2113, 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 Olaines novada
pašvaldību; veikt izmaiņas nekustamā
īpašuma sastāvā – zemesgrāmatā.
• Atļaut atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8080 002 2256
no nekustamā īpašuma VEF Baloži
(kadastra Nr. 8080 002 2234), izveidojot
to kā atsevišķu nekustamo īpašumu.
Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai
plānoto adresi VEF Baloži 676A,
Medemciems, Olaines pag., Olaines nov.,
LV-2127. Noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi atdalāmajai zemes
vienībai: individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLM kods 0601) – aptuveni
0,0840 ha platībai; zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM
kods 1101) – aptuveni 0,0145 ha platībai.
Organizēt atdalāmajai zemes vienībai
piekļūšanu no pašvaldības autoceļa
A-8–kūdras fabrika (zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 8080 002 2112).
Nekustamā īpašuma īpašniekam:
reģistrēt atdalāmajai zemes vienībai
zemesgrāmatā un Valsts zemes dienesta
kadastra informācijas sistēmā ceļa
servitūtu no pašvaldības autoceļa
A-8–kūdras fabrika (zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 8080 002 2112) līdz
nekustamā īpašuma “Vaivariņi” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080
002 0459; veikt izmaiņas nekustamā
īpašuma sastāvā – zemesgrāmatā.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Pūcītes” (kadastra
Nr. 8080 009 0238) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8080 009 0230.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus, apgrūtinājumus, adresāciju:
- 1. zemes vienība, kadastra
apzīmējums 8080 009 0246, 4,1251 ha
platība, nosaukums: Mazpūcītes,
Jaunolaine, Olaines pag., Olaines
nov., LV-2127; NĪLM – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (0101); numurs plānā,
apgrūtinājumu klasifikācijas kods:
Nr. 1 – 7311041000, Nr. 3 – 7312070202,
Nr. 4 – 7313090100;
- 2. zemes vienība, kadastra
apzīmējums 8080 009 0247, 4,8733 ha
platība; adrese saglabājama, mainot
iepriekšējo pierakstu: Pūcītes,
Jaunolaine, Olaines pag., Olaines
nov., LV-2127; NĪLM – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (0101); numurs plānā,
apgrūtinājumu klasifikācijas kods:
Nr. 1 – 7311041000, Nr. 2 – 7311041000,
Nr. 3 – 7312070202, Nr. 4 – 7313090100.
Īstenot zemes ierīcības projektu
četru gadu laikā, projektētās zemes
vienības: kadastrāli uzmērot;

reģistrējot Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā;
ierakstot zemesgrāmatā kā patstāvīgus
nekustamos īpašumus.
• Ierādīt vietu S. E. sociālajā istabā
Zemgales ielā 31, Olainē, uz sešiem
mēnešiem. Uzdot SIA “Zemgales 29”
noslēgt sociālās istabas Zemgales ielā 31,
Olainē, īres līgumu ar S. E. uz sešiem
mēnešiem. Uzdot Olaines novada p/a
“Olaines Sociālais dienests” apmaksāt
sešus mēnešus 100% no īres maksas
un 50% no apkures maksas S. E. par
sociālās istabas Zemgales ielā 31,

Olainē, lietošanu no sociālās palīdzības
pabalstiem paredzētajiem līdzekļiem.
• Grozīt Olaines novada domes
2020. gada 23. septembra sēdes
lēmuma “Par materiālo pabalstu I. R.
ģimenei” (13. prot., 25. p.) 1. punktu,
izsakot to šādā redakcijā: “1. Piešķirt
I. R. materiālo pabalstu 5,84 euro dienā
E. J. ēdināšanas izdevumu apmaksai
izglītības iestādē Jelgavas pamatskolā
“Valdeka” – attīstības centrs līdz 9. klases
absolvēšanai.” Lēmums stājas spēkā ar
2021. gada 1. janvāri.

Transporta pabalsts tiek
izsniegts naudā

S

askaņā ar 2019. gada 27. novembra
Olaines novada domes saistošo
noteikumu Nr. SN13/2019 “Par materiālās
palīdzības pabalstiem Olaines novadā”
V un VII nodaļu transporta pabalsts
tiek piešķirts Olaines novadā
deklarētajām personām vai ģimenēm,
ja:
1. ar Sociālā dienesta lēmumu ģimene
atzīta par trīs un vairāk bērnu ģimeni,
kurai ir tiesības saņemt materiālās
palīdzības pabalstus Olaines novadā;
2. persona, kurai nav piešķirts valsts
pabalsts transporta izdevumu
kompensēšanai, ir:
2.1. sasniegusi 75 gadu vecumu vai
2.2. trūcīgas vai maznodrošinātas
mājsaimniecības vecuma pensijas
saņēmēja, vai
2.3. trūcīgas vai maznodrošinātas
mājsaimniecības pieaugusi persona ar
invaliditāti.
Šobrīd ir mainīta transporta pabalsta
saņemšanas kārtība, un kopš 2021. gada
15. februāra ir uzsākta transporta
pabalsta vai tā atlikuma par
2021. gadu izmaksa uz Sociālā
dienesta klientu kredītiestādes
vai pasta norēķinu sistēmas kontu
(turpmāk – kredītiestādes konts) šādā
kārtībā:
1. līdz 2021. gada 31. maijam alfabēta
kārtībā transporta pabalsts tiks
pārskaitīts klientiem, kuriem ar
Olaines Sociālā dienesta lēmumu
pabalsts jau piešķirts un Sociālā
dienesta sistēmā ir norādīts klienta
kredītiestādes konts;

ja nebūs zināms klienta kredītiestādes
konts, bet transporta pabalsts
piešķirts, sociālais darbinieks
telefoniski informēs klientu par
nepieciešamību iesniegt kredītiestādes
konta numuru vai vienosies par
transporta pabalsta izmaksu skaidrā
naudā klienta dzīvesvietā;
2. klientus, kuriem ir piešķirts transporta
pabalsts, bet nav pārskaitīts uz kontu
līdz 2021. gada 31. maijam, lūdzam
sazināties ar Olaines Sociālo dienestu;

3. klienti, kuriem nav piešķirts
transporta pabalsts un kuri atbilst
iepriekš norādītajiem kritērijiem,
var iesniegt Sociālajā dienestā
iesniegumu par transporta pabalsta
piešķiršanu un izmaksu, iepriekš
sazinoties ar Sociālo dienestu.
Lai vienotos par kredītiestādes
konta numura iesniegšanu, saņemtu
konsultāciju vai vienotos par iesnieguma
iesniegšanas veidu, lūdzam zvanīt uz
Sociālo dienestu pa tālruni:
• Igors Samoiļenko (Olainē) – 20221070;
• Urzula Tīberga (Jaunolainē) –
29368486.

Pašvaldības mobilā lietotne

“Olaines novads”
Mobilo lietotni bez maksas var lejupielādēt
“App Store” (“iOS” ierīcēm) un “Google Play”
(“Android” ierīcēm).
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Statistika novadā, aktualitātes

18. februārī Latvijas dzimtsarakstu
sistēmai apritēja 100 gadi!
Sveicam svētkos Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekus
un atskatāmies uz 2020. gadā paveikto.

O

laines novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2020. gadā reģistrēti 139
jaundzimušie: 73 meitenītes
un 66 puisīši. Reģistrētā
laulībā dzimis 91 bērns,
44 bērniem atzīta paternitāte
(vecāki nav reģistrētā laulībā),
bet četrus bērnus māmiņas
reģistrējušas vienas, līdz ar to
dzimšanas reģistra ierakstā nav
ziņu par bērna tēvu. No 139
reģistrētajiem bērniem 65 ir
pirmie bērni ģimenē, 47 ir otrie,
18 ir trešie, seši ir ceturtie, bet
trīs ir piektie bērni ģimenē.

Populārākie vārdi meitenēm
2020. gadā bija Sofija (4) un
Marija (3), savukārt zēniem –
Jānis (3). Divi vārdi doti
deviņiem bērniem.
Par spīti pandēmijas dēļ
ieviestajiem ierobežojumiem
laulību 2020. gadā noslēgusi
61 ģimene. Jaunākā līgava bija
18 gadus veca, vecākā –
72 gadus veca, savukārt
jaunākais līgavainis bija
22 gadus vecs, vecākais –
78 gadus vecs. Mūsu novadā
laulību ar Latvijas pilsoņiem

A

icinām Olaines novada
jaundzimušo vecākus
individuāli saņemt
pašvaldības simbolisko
dāvanu – Laimes mātes
vērdiņu.

noslēguši seši ārzemnieki: trīs
Krievijas pilsoņi, pa vienam
Ukrainas, Hondurasas un
Uzbekistānas pilsonim.
Olaines novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 205 aizsaulē
aizgājušie – 110 sievietes un
95 vīrieši. Zelta kāzu jubileju
atzīmējuši 18 pāri, bet dimanta
kāzu jubileju – četri pāri.
Informāciju sagatavoja
Ināra Brence,
Olaines novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Jaundzimušo sveikšanas
tradīcija Olaines novadā
aizsākās 2003. gadā. Diemžēl
Covid-19 izplatības dēļ svinīgs
jaundzimušo sveikšanas
pasākums nevar notikt, bet
pašvaldība turpina pasniegt
simbolisko dāvanu – Laimes
mātes vērdiņu – sudraba
monētu ozolkoka kastītē
ar iegravētu bērna vārdu,

dzimšanas datiem un
pašvaldības simboliku.
Saņemt dāvanu individuāli var
Olaines novada Dzimtsarakstu
nodaļā (Zemgales iela 33,
Olaine) ar iepriekšēju
pierakstu pa tālr. 26174613
vai 67146018.
Šobrīd dāvana tiek pasniegta
2020. gada 1. pusgadā
(no 1. janvāra līdz 30. jūnijam
ieskaitot) dzimušo bērniņu
vecākiem un tiem 2019. gada
2. pusgadā dzimušo bērniņu
vecākiem, kuri līdz šim savu
dāvanu nav izņēmuši.
Vēršam uzmanību, ka dāvaniņu
var saņemt tikai tajā gadījumā,
ja bērna pirmreizēja deklarētā
dzīvesvieta ir Olaines novadā.
Katrs laimes vērdiņš kā īpaša
un dziļi simboliska dāvana
jaundzimušā vecākiem no
pašvaldības puses kalpo kā
apliecinājums, ka katra bērniņa
ienākšana šajā pasaulē ir īpašs
un ar gandarījumu novērtēts
notikums.

Sporta iespējas Olaines novadā
Covid-19 pandēmijas laikā

D
Sirsnīgi sveicam
februārī dzimušos
novada jubilārus!

2021. gada janvārī laulību
noslēguši 4 pāri.

2021. gada janvārī
piedzimuši 8 puisīši
un 5 meitenītes.

Stipru veselību, mundru
garu un nesteidzīgi
izbaudīt pavasara
atnākšanu!

Īstas mīlestības skaistums
nozīmē atdot no visas sirds
un būt pateicīgam par to, ka
otrs to pieņem.

Prieka un brīnumiem
pilnu katru dienu!

2021. gada janvārī mūžībā aizgājuši (uzvārds, vārds, dzimšanas datums):
Ivanova Ludmila – 01.08.1929.
Akule Aleksandra – 09.09.1949.
Dargevičs Arturs – 14.07.1934.
Gulbe Antoņina – 24.11.1945.
Kovaļevska Feodosija –
01.09.1932.
Zembaha Valērija – 03.01.1942.
Jaņenko Ivans – 03.01.1943.
Volkovs Dmitrijs – 05.02.1977.
Celiņš Aivars – 05.12.1955.
Kuzmenkova Ņina – 07.02.1944.
Bogdanovs Igors – 08.09.1935.
Bergmane Sarma – 09.06.1945.
Pavlovska Antoņina –
09.11.1928.

Lomašs Paulis – 10.02.1938.
Girgeļs Pāvels – 12.01.1941.
Sandryan Nela – 13.03.1956.
Jurgelāns Jānis – 13.04.1937.
Pšeņņikovs Aleksandrs –
13.09.1936.
Abakumeca Marija – 14.08.1936.
Kalniņš Didzis – 14.11.1964.
Lovjaņņiks Viktors – 15.02.1931.
Siliņa Ņina – 15.07.1927.
Grelis Gunārs – 15.12.1942.
Šlikovs Jaroslavs – 16.01.1998.
Pereskokovs Vladimirs –
16.09.1952.
Sergejeva Tatjana – 16.12.1956.

Šlēziņš Harijs – 17.10.1952.
Češle Zita – 19.11.1936.
Goļcs Anatolijs – 20.06.1954.
Smirnova Olga – 20.11.1980.
Kovaļa Ļubova – 21.12.1950.
Vite Astrīda – 23.01.1942.
Lacko Svetlana – 26.04.1954.
Butāne Klāra – 26.12.1944.
Elste Svetlana – 27.08.1946.
Jankoviča Ērika – 28.11.1937.
Iļjina Antoņina – 30.03.1938.
Šternberga Ināra – 30.12.1940.
Izsakām līdzjūtību
piederīgajiem.

Informācija sagatavota saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rīgas 1. nodaļas
2021. gada 14. februārī sniegtajiem datiem.

odies pastaigās, nūjo vai skrien svaigā gaisā sev ērtā laikā un
vietā. Izmanto pieejamo infrastruktūru un dabu!
Individuāliem treniņiem un 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. 16.00–21.00;
brīvdienās plkst. 11.00–17.00.
Olaines slidotavā ir iespējams slidot bez maksas. Lūdzam sekot līdzi
grupu dalījumam, kas attiecīgajā dienā un laikā drīkst apmeklēt
slidotavu. Grafiku nedēļai var apskatīt www.olainessports.lv/lv/
slidotava. Atgādinām, ka slidu noma nav pieejama un slidotavu
atļauts izmantot tikai Olaines novada iedzīvotājiem.

Tiešsaistes lekcijas martā
18. martā 18.00 I Elīna Seleviča
Izpratne par bērna temperamentu un attīstību ietekmējošiem
faktoriem. Pozitīva audzināšana un disciplinēšana.
22. martā 12.00 I Iveta Krūmiņa
Pašizdegšanas sindroms – kā to atpazīt?
23. martā 14.00 I Elīna Seleviča
Izpratne par bērna temperamentu un attīstību ietekmējošiem
faktoriem. Pozitīva audzināšana un disciplinēšana.
Lai saņemtu informāciju un piekļuves kodu lekcijām, raksti
konsultanti.psihologi@gmail.com (Iveta Krūmiņa, tālr. 28275992).
Lekcijas notiek projekta “Veselības veicināšanas un slimības
profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem no 2017. gada
līdz 2023. gadam” ietvaros.
Vairāk par nodarbībām martā
www.olaine.lv.

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

