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2021. gadā pārcelti nekustamā  
īpašuma nodokļa apmaksas termiņi

Maksājuma termiņš – 2021. gada 15. novembris.

 Maksājuma paziņojumi tiks izsūtīti līdz 15. februārim.

Svētku pastaiga • 15 izgaismoti objekti • Interaktīvs kultūras maršruts blokmāju rajonā
Vairāk informācijas afišās un www.olaine.lv

Vēlēsim laimes Olaines pilsētai dzimšanas dienā!
16.–20. februāris

Olainei – 54
Pieņemts Olaines novada 

budžets 2021. gadam

Olaines novada dome 27. jan-
vāra sēdē apstiprināja 2021. 

gada budžetu, kurā plānotie 
kopējie ieņēmumi ir 22 079 362 
eiro, kas ir par 2% mazāk, salīdzi-
not ar 2020. gadam plānotajiem 
ieņēmumiem.
Prioritāri ir izvirzīts uzdevums 
nodrošināt pašvaldības finanšu 
stabilitāti ilgtermiņā. Kā katru 
gadu pašvaldība ņem vērā visu 
nozaru un jomu intereses un 
esošos līdzekļus cenšas mak-
simāli sabalansēt tā, lai pietiek 
gan saimnieciskajiem darbiem, 

gan infrastruktūras uzturēšanai 
un attīstībai, gan sociālajai jo-
mai, izglītībai, kultūrai un spor-
tam. 2021. gadā un turpmāk 
pašvaldībai būtiski ir nodrošināt 
novada attīstības un investīci-
ju projektu realizāciju, tādējādi 
uzlabojot dzīves vides kvalitāti 
novadā, ielu, ceļu, iestāžu infra-
struktūru. Kā jaunums šī gada 
budžetā ir līdzdalības budžets, 
kurš paredz iedzīvotāju iesaisti 
Olaines novada teritorijas attīs-
tības jautājumu izlemšanā. Tam 
paredzēti 100 000 eiro. 

Ieņēmumi

Izdevumi

22 079 362 
eiro

Lielākās ieņēmumu pozīcijas

Lielākās izdevumu pozīcijas

27 902 414 eiro, kuri tiek segti no pamatbudžeta ieņēmumiem –  
22 079 362 eiro – un 2020. gada naudas atlikuma – 5 199 995 eiro.

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 
13 290 309 eiro

Valsts budžeta 
transferti 
5 698 176 eiro

Īpašuma nodoklis 
1 548 398 eiro

60,19%25,81%

7,01%

Izglītība  
10 662 165 eiro

Atpūta, kultūra, reliģija  
3 233 185 eiro

Izpildvaras un likumdošanas 
varas institūcijas 3 226 242 eiro 

Ekonomiskā darbība (ceļu būve 
un ceļu, ielu uzturēšana) 

1 723 666 eiro

Vairāk par budžetu izdevuma “Olaines domes vēstis”  
februāra numurā. 

Sociālā aizsardzība  
3 401 189 eiro

Teritoriju un mājokļu attīstība un 
apsaimniekošana 4 154 767 eiro

38,21%

11,59%

11,56% 6,18%

12,19%

14,89%

Vēršam uzmanību, ka sakarā ar pasažieru pārvadātāja maiņu (Autotransporta direkcijas organizēta 
iepirkuma sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai ietvaros) no 2021. gada 1. februāra 

īslaicīgi (līdz tehniskā jautājuma sakārtošanai) sabiedriskajā transportā nevarēs iegādāties biļeti ar 
Olaines novada skolēna e-karti un Olaines novada iedzīvotāja karti.
Lai arī turpmāk biļeti sabiedriskajā transportā varētu iegādāties, izmantojot Olaines novada skolēna 
e-karti un Olaines novada iedzīvotāja karti, jau šobrīd tiek pielāgots tehniskais risinājums.  
Tehnisko risinājumu skolēnu gadījumā paredzēts rast līdz brīdim, kad atsāksies mācības klātienē, 
bet iedzīvotāja kartes gadījumā tas prasa ilgāku laiku. Kad atkal tiks nodrošināta iespēja norēķināties 
par braucienu ar skolēna e-kartes un iedzīvotāja kartes starpniecību, informēsim par to pašvaldības 
informācijas kanālos. 
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• No 2019. gada februāra 
līdz 2020. gada decembrim 
izsniegtas 1196 Olaines 
novada iedzīvotāja kartes. 
2020. gadā izmaksāti  
41 894 eiro.

• Ēdināšanas pabalstiem 
izglītības iestādēs (trūcīgajām, 
maznodrošinātajām 
ģimenēm, aizbildnībā 
esošajiem bērniem un 
ģimenēm, kurās ir trīs vai 
vairāk bērnu) izlietoti  
66 216 eiro.

• Jaundzimušo aprūpei –  
69 900 eiro  
(204 jaundzimušie).

• Pabalstiem jubilejā –  
27 250 eiro.

• Pabalstiem ģimenēm –  
51 300 eiro (bērna apģērbu 
iegādei).

• 2019. gadā sociālā atbalsta 
pasākumiem (pabalstiem, 
pakalpojumiem, ilgstošai 
aprūpei) kopumā izlietoti  
913 450,14 eiro.

• 2020. gadā sociālo izmaksu 
pieaugums, salīdzinot ar  
2019. gadu, bija  
58 576,86 eiro.

Informāciju sagatavoja 
Olaines Sociālais dienests

Attīstība Olaines novadā

Olaines novada pašvaldība 
informē, ka, pamatojoties 

uz Olaines novada domes  
2020. gada 22. decembra 
lēmumu (18. prot., 4. p.), 
tiek uzsākta Olaines novada 
attīstības programmas 
2022.–2028. gadam izstrāde. 
Tāpat 22. decembrī pieņemts 
lēmums par Olaines novada 
attīstības programmas 
2014.–2020. gadam darbības 
termiņa pagarinājumu līdz 
Olaines novada attīstības 
programmas 2022.–2028. 
gadam apstiprināšanai.
Attīstības programma ir 
vidēja termiņa plānošanas 
dokuments. Tā tiks izstrādāta 
saskaņā ar Olaines novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2013.–2030. gadam, nacionālā 
un reģionālā līmeņa plānošanas 
dokumentiem, kā arī blakus 
esošo pašvaldību attīstības 
plāniem. Attīstības programma 
sevī ietvers esošās situācijas 
raksturojumu, vidēja termiņa 
mērķu definēšanu ilgtermiņa 
prioritāšu īstenošanai, rīcības 
un investīciju plānus, kā 

arī attīstības programmas 
īstenošanas un uzraudzības 
kārtību. 
Attīstības programmas 
pilnvērtīga izstrāde nav 
iedomājama bez plašas novada 
iedzīvotāju iesaistīšanās 
plānošanas procesā, tādēļ 
attīstības programmas 
izstrādes laikā paredzēts 
īstenot sabiedrības iesaistīšanas 
pasākumus, tajā skaitā 
iedzīvotāju, uzņēmumu, valsts 
institūciju pārstāvju un citu 
interesentu dalību tematiskajās 
(nozaru) darba grupās, 
iedzīvotāju anketēšanu un 
sanāksmju organizēšanu. 
Par iedzīvotāju iespējām 
piedalīties attīstības 
programmas izstrādē Olaines 
novada pašvaldība arī 
turpmāk informēs pašvaldības 
tīmekļvietnē www.olaine.lv,  
pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Olaines domes 
vēstis”, pašvaldības mobilajā 
lietotnē “Olaines novads” un 
Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā  
(tapis.gov.lv). 

Valsts noteiktajā attālinātā 
izglītības ieguves procesa 

laikā, kā arī gadījumos, kad 
skolēni atrodas karantīnā, 
pašvaldība nodrošina 
ēdināšanas atbalstu skolēniem. 
2020. gada pavasarī Olaines 
novads bija viena no retajām 
pašvaldībām, kura centās 
nodrošināt siltas pusdienas 
katru darba dienu, bet bija 
problēmas ar saņemšanu 
konkrētos laikos, kas savukārt 
radīja problēmas ar ēdiena 
siltuma nodrošināšanu, līdz ar 
to 2020./2021. mācību gadā 
pieņemts lēmums izsniegt 
pārtikas pakas. 
Atgādinām, ka ēdināšanas 
atbalsta veidu nosaka Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 360 
“Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”  
27.4 pants, kas paredz iespēju 
nodrošināt gatavu ēdienu vai 
izsniegt pārtikas paku. 
Ēdināšanas atbalsts pārtikas 
paku veidā tiek nodrošināts 
šādām iedzīvotāju kategorijām, 
kurām klātienes mācību laikā ir 
brīvpusdienas: 
1) visiem Olaines novada skolu 

1.–4. klašu izglītojamajiem; 
2) bērniem no ģimenēm, kurās 

ir trīs vai vairāk bērnu; 
3) bērniem no trūcīgām 

ģimenēm; 

4)  bērniem no 
maznodrošinātām 
ģimenēm. 

Izvērtējot līdz šim skolēniem 
piedāvātās pārtikas pakas, 
29. janvārī Olaines novada 
dome ārkārtas sēdē pieņēma 
lēmumu no 1. februāra dubultot 
finansējumu pārtikas pakas 
izveidei, palielinot vienas 
pārtikas pakas vērtību no  
1,42 eiro dienā uz 2,84 eiro 
dienā. Tādējādi tiek palielināts 
pārtikas pakas piedāvājums 
daudzuma ziņā un paplašināts 
pārtikas pakas sortiments, par 
kuru rūpējas ēdinātājs – SIA 
“Baltic Restaurants Latvia” –, 
kurš tika izvēlēts iepirkuma 
rezultātā. 
Ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzējs organizē pārtikas 
paku komplektēšanu un piegādi 
skolām, kuras savukārt koordinē 
pārtikas paku izsniegšanu 
izglītojamo likumiskajiem 
pārstāvjiem, ievērojot valstī 
ārkārtējās situācijas laikā 
noteiktos ierobežojumus un 
drošības prasības, un individuāli 
informē portālā “E-klase” 
vai “Mykoob” par iespēju 
saņemt pārtikas paku, norādot 
pārtikas pakas saņemšanas 
periodu. Uzrunājot izglītojamo 
likumiskos pārstāvjus, turpmāk 
tiks piedāvāti vairāki pārtikas 

paku komplekti – vecākiem, 
aizbildņiem vai aizgādņiem 
laikus būs jāizvēlas sev vēlamais 
un tas jāpiesaka izņemšanai. 
Jāatzīmē, ka pārtikas pakas 
tiek komplektētas saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem 
un Veselības ministrijas 
ieteikumiem, lai nodrošinātu 
veselīgu un sabalansētu 
uzturu. Pārtikas pakā tiek 
iekļauti Latvijā ražoti produkti 
(izņēmums ir piens, jo Latvijā 
tas netiek ražots ar pietiekami 
ilgu derīguma termiņu, kuru 
varētu izmantot ne tikai 
dzeršanai, bet arī ēdienu 
pagatavošanā). Drošības 
apsvērumu dēļ pārtikas pakas 
preču sortimentā nevar 
tikt iekļauti tādi pārtikas 
produkti, kuriem jānodrošina 
glabāšana vēsumā – noteiktā 
temperatūrā un veidā, 
kas neveicina produkta 
mikrobioloģisko bojāšanos, jo 
no pakas komplektēšanas līdz 
tās nonākšanai pie bērna vai 
ievietošanai ledusskapī paiet 
zināms laiks, tās var būt pat 
dažas dienas.

Ceram, ka ar piedāvāto 
produktu kvalitāti viss būs 
kārtībā, bet, ja pēkšņi kādam 
gadīsies kāds produkts, kurš būs 
sabojājies, aicinām nekavējoties 
vērsties pie ēdinātāja. 

Mums bieži šķiet, ka mūsu  
labie darbi ir tikai lāse okeānā, 
taču bez šīs vienas lāses okeāns 
nebūtu pilnīgs.
/Māte Terēze/

Olaines Sociālās aprūpes 
centrā dzīvo dažāda ve-

cuma cilvēki. Daļai šo cilvēku 
vienīgie tuvie ir iestādes darbi-
nieki. Visiem tiek nodrošinātas 
pamatvajadzības, veselības ap-
rūpe, brīvā laika pavadīšana un 
citas aktivitātes, taču patiesībā 
cilvēkiem nevajag neko daudz, 
galvenais ir sajūta, ka arī ārpus 
Sociālās aprūpes centra ir kāds, 
kurš par viņiem domā, viņus at-
ceras un ir gatavs iepriecināt. 
Tāpēc Sociālās aprūpes centra 
iemītnieki ļoti novērtē līdzcil-
vēku uzmanību un atbalstu. Tas 
rada sajūtu, ka neesi viens, ka esi 
vērtība un esi kādam vajadzīgs.
Ziemassvētku gaidīšanas laikā 
daudzi Olaines novada iedzīvo-
tāji un organizācijas ienesa So-
ciālās aprūpes centra iemītnieku 
ikdienā prieku un sirsnību, sa-
rūpējot gardumgardas dāvanas 
(medu, zefīrus, tēju, kafiju, dažā-
dus saldumus un augļus), jaukas 
un sirdij mīļas lietiņas (siltās ze-
ķītes, pledus, ķermeņa kopšanas 
līdzekļus), kā arī videoapsveiku-

mus un apsveikuma kartītes ar 
sirsnīgiem novēlējumiem. Tās 
ir dāvanas no sirds uz sirdi. Šeit 
nav svarīgs lielums, bet gan mī-
lestība, kas tajās ielikta, un rū-
pība, ar kādu tās ir gādātas un 
noformētas. Saņemot dāvanas, 
daži pat nespēja valdīt asaras 
un, protams, smaids bija visiem. 
Šādi brīži liek just prieku sirdī 
kā bērnībā. Īpaši pateicīgi bija 
vientuļie iemītnieki un tie, pie 
kuriem tuvinieki atnāk retu reizi. 
Dāvanas sarūpēja Olaines So-
ciālais dienests, Olaines novada 
nevalstisko organizāciju apvie-
nība, pirmsskolas izglītības ies-
tāde “Ābelīte”, sirsnīgie cilvēki 
no AS “Drogas”, Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta 
Olaines daļas un Valsts probāci-
jas dienesta Olaines nodaļas, kā 
arī privātie ziedotāji.
Liels paldies par patīkamiem 
vārdiem un sirsnīgiem apsvei-
kumiem. Mūs ļoti iepriecināja 
pievērstā uzmanība un sirsnīgie 
novēlējumi šajā visiem grūtajā 
laikā. Sociālās aprūpes centra 
iemītnieki un darbinieki vēlas 
novēlēt ziedotājiem un atbalsta 
sniedzējiem, lai visa labestība 
jums atgriežas, reizināta ar lab-
sajūtu un stipru veselību. Esiet 
laimīgi un veseli! 

Gada nogalē sarūpē
svētku prieku

Paziņojums par Olaines novada
attīstības programmas  

2022.–2028. gadam izstrādes uzsākšanu

Dubultots finansējums ēdināšanas atbalstam 
skolēniem attālināto mācību laikā

Par sociālo un materiālo palīdzību  
Olaines novadā deklarētajiem  

iedzīvotājiem 2020. gadā
2020. gadā sociālā atbalsta pasākumiem (pabalstiem, pakalpojumiem, 

ilgstošai aprūpei) kopumā izlietoti 972 027 eiro.
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Sabiedrība

Pielikums pārskatam par  
pašvaldības policijas darbu 
2020. gada 12 mēnešos

1. Pasākumi sabiedriskās  
kārtības pārkāpumu 
novēršanā un noziedzības 
apkarošanā.
• Pašu spēkiem aizturētas:
- 9 policijas meklēšanā esošas 

personas;
- 1 persona par miesas 

bojājumu nodarīšanu 
citai personai un īpašuma 
bojāšanu;

- 4 personas (3 epizodes) par 
miesas bojājumu nodarīšanu 
citai personai;

- 2 personas (2 epizodes) par 
miesas bojājumu nodarīšanu 
citai personai ģimenes 
konflikta laikā;

- 11 personas (11 epizodes) par 

zādzībām veikalos;
- 2 nepilngadīgas (turpmāk – 

n/g) personas par zādzību 
veikalā;

- 2 personas par velosipēdu 
zādzību (kopā ar zagtiem 
velosipēdiem);

- 4 personas aizdomās par 
atrašanos narkotisko vielu 
iespaidā;

- 1 persona par sveša īpašuma 
bojāšanu;

- 1 persona par policijas 
kontroles noteikumu 
pārkāpšanu un aizdomās par 
atrašanos narkotisko vielu 
reibumā;

- 2 n/g personas par 
dzīvojamās mājas sienas 
apzīmēšanu.

• Sniegts regulārs atbalsts 
Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes (turpmāk –  

VP RRP) Olaines iecirkņa 
Kriminālpolicijas un Kārtības 
policijas darbiniekiem 
noziedzības apkarošanā 
un sabiedriskās kārtības 
uzturēšanā Olaines novada 
teritorijā.
• Sniedzot atbalstu VP 
RRP Olaines iecirknim, uz 
Narkoloģiskās palīdzības 
dienesta Alkohola, narkotisko 
un psihotropo vielu reibuma 
ekspertīzes nodaļu nogādātas 
12 personas narkoloģiskās 
ekspertīzes veikšanai.
• Par sīkā huligānisma 
izdarīšanu pie administratīvās 
atbildības sauktas 5 personas.
• Par amatpersonas 
likumīgo prasību nepildīšanu 
un amatpersonas darbības 
traucēšanu administratīvi sodīta  
1 persona.

• Par dzīvošanu bez 
deklarētas dzīvesvietas likumā 
noteiktajā kārtībā sodītas  
6 personas, 2 no tām arī par 
dzīvošanu bez derīga personu 
apliecinoša dokumenta.
• Regulāra patrulēšana 
Olaines novada teritorijā. 
Vakara un nakts maiņās 
patrulēšana pilsētas teritorijā un 
pie pilsētas izklaides vietām, lai 
novērstu iedzīvotāju naktsmiera 
traucēšanu pilsētas izklaides 
vietu apkārtnē.
• Pilsētas Mežaparka, 
promenādes un estrādes 
apkārtnes, bērnu rotaļu 
pilsētiņas, virvju trases “Meža 
kaķis” apkārtnes, strūklakas 
laukuma, Kultūras centra parka, 
Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja teritorijas, Pirmā 
pasaules kara vēstures izziņas 
maršruta, sociālā dienesta 
pansionāta teritorijas, šļirču 
apmaiņas punkta teritorijas, 
SIA “Zemgales 29” teritorijas 
(arī iekšpagalma), Gaismas 
dienas centra teritorijas 
Stūnīšos, Olaines Sporta 
centra, Jaunolaines Sporta 
nama, baseina, Olaines novada 
jauniešu centra “Popkorns”, 
“Popkorna” skvēra, Olaines 
1. un 2. vidusskolas un Rīgas 
Tehniskās universitātes (RTU) 
Olaines Tehnoloģiju koledžas 
teritoriju, pirmsskolas izglītības 
iestāžu apkārtējo teritoriju 
Olainē un Jaunolainē, nakts 
veikalu Olainē, Jelgavas ielā 19 
un Dzērvenītes ielā 3, teritoriju, 
dzīvojamās mājas Baznīcas  
ielā 8 Jaunolainē teritorijas, 
novada autobusu pieturu, 
labiekārtotu bērnu rotaļu 
laukumu Olaines pilsētā, 
Jaunolainē, Medemciemā 
un Stūnīšos, pilsētas skvēru, 
skeitparku Olaines pilsētā 
un Jaunolainē, slidotavas, 
velotrases Zeiferta ielā 10A, 
skolu stadionu, suņu pastaigu 
laukuma, labiekārtotu novada 
peldvietu (Līdumu karjera, 
Jāņupes karjera, Mežezera) 
apsekošana un dzelzceļa staciju 
apsekošana.
• Rūpnīcu un Celtnieku ielas 
apsekošana vakara un nakts 
stundās, lai novērstu zādzību 
gadījumus no rūpniecības 
objektiem.
• Novada mežu un 
mazdārziņu teritoriju regulāra 
apsekošana, lai novērstu 
smilšu rakšanas un izvešanas, 
zādzību, nelikumīgu ugunskuru 
dedzināšanas faktus un dārziņu 
ugunsgrēku gadījumus.
• 16 izbraukumi uz 
ugunsgrēkiem.

• Patrulēšana pie dzelzceļa 
stacijas (pēdējo vilcienu 
sagaidīšana un pasažieru 
pavadīšana ar mērķi izslēgt 
laupīšanas gadījumus).
• Par skaņu aparatūras 
lietošanu vai cita veida 
trokšņošanu un iedzīvotāju 
naktsmiera traucēšanu pie 
administratīvās atbildības 
sauktas 10 personas (sastādīti 
6 administratīvā pārkāpuma 
protokoli un uzsākti 
4 administratīvā pārkāpuma 
procesi).

2. Pasākumi, lai veicinātu 
autovadītāju un gājēju 
disciplinētību un novērstu 
automašīnu vadīšanu 
reibuma stāvoklī.
• Patrulēšanas laikā pašu 
spēkiem aizturētas:
- 1 persona par 

transportlīdzekļa vadīšanu 
alkohola reibuma stāvoklī;

- 1 persona, kas vadīja 
transportlīdzekli alkohola 
reibuma stāvoklī, izraisot 
ceļu satiksmes negadījumu;

- 2 personas, kuras vadīja 
transportlīdzekli alkohola 
reibuma stāvoklī un ar 
liegumu piedalīties satiksmē;

- 1 persona, kas vadīja 
kvadriciklu alkohola reibuma 
stāvoklī un bez vadītāja 
apliecības;

- 1 persona, kas vadīja 
mopēdu alkohola reibuma 
stāvoklī, bez vadītāja 
apliecības, bez tehniskās 
apskates un OCTA;

- 1 persona, kas vadīja 
transportlīdzekli, kuram 
nav veikta tehniskā apskate 
un obligātā civiltiesiskā 
transportlīdzekļu 
apdrošināšana;

- 1 persona, kas brauca ar 
motociklu bez derīgiem 
vadītāja dokumentiem.

• 12 izbraukumi uz ceļu 
satiksmes negadījumiem.
• Par apstāšanās un 
stāvēšanas noteikumu 
pārkāpšanu sodītas  
163 personas – sastādīti 
administratīvā pārkāpuma 
paziņojumi-protokoli un 
pieņemti lēmumi par soda 
piemērošanu par apstāšanās/
stāvēšanas noteikumu 
pārkāpumiem.
• Par transportlīdzekļu 
novietošanu apstādījumos 
(zālājā) pie administratīvās 
atbildības sauktas 3 personas.
• Veikti regulāri reidi 
Olaines novada teritorijā ar 

Turpinājums 4. lpp.   

Pārskats par pašvaldības policijas darbu 2020. gadā
Nr.  
p. k.

Paveikts periodā
Kopumā 
12 mēnešos

1.
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli/pārkāpuma izdarīšanas 
vietā izrakstīti administratīvo pārkāpumu protokoli-paziņojumi 323
         1.1. par Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu neievērošanu 97
         1.2. par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu 168
         1.3. par saistošo noteikumu neievērošanu 58

2. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi 260
         2.1. par saistošo noteikumu neievērošanu 188
         2.2. par pārējo tiesību normu neievērošanu 72

3. Izteikti rakstiski brīdinājumi 299
4. Personas sodītas ar naudas sodu par kopējo summu 7420 eiro
5. Sastādīti akti/apskates protokoli 539

6.
Izbraukumu skaits pēc telefoniskām sūdzībām 
(t. sk. izsaukumi sakarā ar ārkārtas situācijas noteikumu neievērošanu)

2052
76

7. Aizturētas personas un nogādātas Olaines policijas iecirknī 255

8.
Nogādātas/nodotas personas Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienestam 

112

9. Nogādātas dzīvesvietā personas, kuras nevar patstāvīgi pārvietoties 137
10. Nogādātas personas uz patversmi/soc. istabām/rehabilitācijas centriem 99

11.
Nogādātas personas uz Narkoloģiskās palīdzības dienesta Alkohola, 
narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļu narkoloģiskās 
ekspertīzes veikšanai

12

12. Reidi kopā ar Valsts policijas darbiniekiem 1
13. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā 35
14. Sniegts atbalsts Valsts policijai 365
15. Pieņemti apmeklētāji 642
16. Izskatīti iesniegumi 522
17. Veiktas teritoriju apsekošanas 811
18 Izteikti mutiski brīdinājumi 858
19. Pieņemti rakstiski paskaidrojumi 160

20.
Sniegts atbalsts domei, struktūrvienībām, pašvaldības uzņēmumiem un 
iestādēm

76

21. Apsekoti mājokļi (dzīvokļi, sociālās istabas) 1855

22. Izbraukumi uz ugunsgrēkiem 16
23. Izbraukumi uz ceļu satiksmes negadījumiem 12

24.
Izķerti un uz Jelgavas mazo dzīvnieku patversmi nogādāti  
klaiņojoši dzīvnieki

31 suns  
2 stirnas
43 kaķi, 3 lapsas
1 mājputns  
1 jenots

25. Izķerti un īpašniekiem nodoti klaiņojoši dzīvnieki 16 suņi
26. Veiktas tirdzniecības objektu pārbaudes 4

27.
Tiesībsargājošām iestādēm pēc pieprasījumiem  
sagatavoti un izsniegti video 

68 video 
37 pieprasījumi 

28. Atklāti pārkāpumi, izmantojot videonovērošanu 53 
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mērķi pārbaudīt atstarojošu elementu 
esamību gājējiem diennakts tumšajā 
laikā. Reidu laikā izteikti brīdinājumi, 
pārkāpējiem izdalītas atstarojošas 
vestes. Vestes regulāri dalītas skolēniem 
Olaines novada sabiedriskā transporta 
pieturvietās.
• Par gājējiem noteikto prasību 
neievērošanu (pārvietošanos pa ceļu 
diennakts tumšajā laikā bez atstarojošas 
vestes) sastādīti 5 administratīvā 
pārkāpuma protokoli.
• Veikta regulāra gājēju kustības 
kontrole uz A8 šosejas ar mērķi novērst 
brauktuves šķērsošanu neatļautās vietās.

3. Pasākumi teritoriju un īpašumu 
sakopšanas un uzturēšanas 
veicināšanā un uzraudzīšanā.
• Veikta regulāra teritoriju un īpašumu 
apsekošana sakarā ar zemesgabalu 
sakopšanu, zāles nopļaušanu, sniega 
tīrīšanu, atkritumu savākšanu u. tml.
• Par teritoriju nekopšanu rakstiski 
brīdināti 119 īpašnieki – izsūtītas 
brīdinājuma vēstules.
• Par teritoriju nekopšanu (zāles 
nenopļaušanu, atkritumu nenovākšanu 
teritorijās) pie administratīvās atbildības 
sauktas 154 personas (sastādīts  
31 administratīvā pārkāpuma protokols 
un uzsākti 123 administratīvā pārkāpuma 
procesi).
• Par zemes apsaimniekošanas 
pasākumu neizpildīšanu un zāles 
nepļaušanu, kā rezultātā izveidojusies 
kūla, pie administratīvās atbildības saukti 
2 zemes īpašnieki.
• Par būvgružu, celtniecības atkritumu 
un metāllūžņu uzkrāšanu atklātajās 
teritoriju daļās pie administratīvās 
atbildības sauktas 4 personas (sastādīts 
1 administratīvā pārkāpuma protokols 
un uzsākti 3 administratīvā pārkāpuma 
procesi).
• Par invazīvo augu (latvāņu) izplatības 
pieļaušanu uzsākts 1 administratīvā 
pārkāpuma process.
• Par nepiedalīšanos pašvaldības 
organizētajā atkritumu apsaimniekošanā 
rakstiski brīdināti 78 īpašnieki – izsūtītas 
brīdinājuma vēstules.
• Par nepiedalīšanos pašvaldības 
organizētajā atkritumu apsaimniekošanā 
(līgumu neslēgšanu) pie administratīvās 
atbildības sauktas 97 personas (sastādīti 
24 administratīvā pārkāpuma protokoli 
un uzsākti 73 administratīvā pārkāpuma 
procesi).
• Par līguma neslēgšanu par 
decentralizētajā kanalizācijas sistēmā 
uzkrāto komunālo ūdeņu savākšanu pie 
administratīvās atbildības saukta  
1 persona.
• Par atkritumu ievietošanu cita 
nekustamā īpašuma atkritumu 
konteinerā vai atkritumu novietošanu 
tam neparedzētā vietā pie 
administratīvās atbildības sauktas 
8 personas (uzsākti administratīvā 
pārkāpuma procesi).

• Par atkritumu izmešanu pie 
administratīvās atbildības sauktas  
4 personas (sastādīti 2 administratīvā 
pārkāpuma protokoli un uzsākti  
2 administratīvā pārkāpuma procesi).
• Par atkritumu dedzināšanu pie 
administratīvās atbildības sauktas  
10 personas (sastādīti 5 administratīvā 
pārkāpuma protokoli un uzsākti  
5 administratīvā pārkāpuma procesi).
• Par vides piesārņošanu pie 
administratīvās atbildības sauktas  
3 personas.
• Par sabiedrisko vietu piegružošanu 
ar sīkiem sadzīves atkritumiem 
administratīvi sodīta 1 persona.
• Par teritorijas piesārņošanu ar 
ražošanas un celtniecības atkritumiem 
administratīvi sodīta 1 persona.

4. Veikti pasākumi pilsētas un 
ciematu teritoriju atbrīvošanai no 
acīmredzami neekspluatējamiem 
transportlīdzekļiem.

• Rakstiski brīdināti 7 automašīnu 
īpašnieki – izsūtītas brīdinājuma vēstules.
• Par automašīnu “vraku” nenovākšanu 
no pilsētas vai ciematu dzīvojamo māju 
pagalmiem sastādīti 2 administratīvā 
pārkāpuma protokoli un uzsākti  
7 administratīvā pārkāpuma procesi.
• Kopumā novākti 12 automašīnu 
“vraki”.

5. Pasākumi dzīvnieku turēšanas 
noteikumu pārkāpšanas 
ierobežošanā.
• Par suņu vešanu pastaigā bez 
pavadas, par to, ka tiek pieļauta suņu 
izkļūšana no īpašuma teritorijas, un 
suņu klaiņošanas pieļaušanu pie 
administratīvās atbildības saukti  
19 suņu īpašnieki (2 no tiem atkārtoti 
gada laikā) – sastādīti 12 administratīvā 
pārkāpuma protokoli un uzsākti 
7 administratīvā pārkāpuma procesi.
• Par draudu radīšanu cilvēku drošībai, 
veselībai un dzīvībai un draudu radīšanu 
citu dzīvnieku drošībai, veselībai un 
dzīvībai, kā arī traucēšanu sabiedrībai pie 
administratīvās atbildības saukti 2 suņa 
īpašnieki.
• Par apkārtējo iedzīvotāju miera 
traucēšanu, ko izraisījuši mājas dzīvnieki, 
pie administratīvās atbildības saukts  
1 suņu īpašnieks.

• Par sava mājas (istabas) dzīvnieka 
ekskrementu nesavākšanu apdzīvotu 
vietu teritorijās pie administratīvās 
atbildības saukts 1 suņa īpašnieks.
• Par mājas dzīvnieka nereģistrēšanu 
un nevakcinēšanu likumā noteiktajā 
kārtībā pie administratīvās atbildības 
saukts 1 suņa īpašnieks.
• Olaines novada teritorijā kopumā 
izķerti 47 klaiņojošie suņi un 43 kaķi.

6. Pasākumi alkohola lietošanas un 
alkohola tirdzniecības pārkāpumu 
novēršanā.
• Par atrašanos sabiedriskās vietās 
alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu 
apkaunojošā izskatā vai alkoholisko 
dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās 
sodītas 56 personas (no tām 10 personas 
atkārtoti gada laikā).
• Alkohola reibuma stāvoklī 
sabiedriskās vietās aizturētas  
5 nepilngadīgas personas, sastādīti 
4 administratīvā pārkāpuma protokoli 

un uzsākts 1 administratīvā pārkāpuma 
process. 

7. Pasākumi smēķēšanas 
ierobežošanas un tabakas 
izstrādājumu tirdzniecības 
pārkāpumu novēršanā.
• Par smēķēšanas ierobežojumu 
pārkāpumiem izskatīti 3 iesniegumi un 
uzsāktas administratīvās lietvedības.
• Par smēķēšanu neatļautā vietā 
(dzīvojamo māju kāpņu telpās) pie 
administratīvās atbildības sauktas  
2 personas.
• Par smēķēšanu sabiedriskā vietā 
aizturētas 5 nepilngadīgas personas,  
3 no tām alkohola reibuma stāvoklī.
• Veikta pastāvīga kontrole par 
informējošo uzrakstu izvietošanu un 
esamību saskaņā ar likumu “Par tabakas 
izstrādājumu realizāciju, reklāmu un 
lietošanas ierobežošanu” novada 
teritorijā.

8. Pasākumi tirdzniecības noteikumu 
pārkāpšanas novēršanā.
• Veikta 4 tirdzniecības objektu 
pārbaude.
• Regulāra tirdzniecības vietu un 
kafejnīcu apsekošana (t. sk. realizācijas 
termiņu ievērošana) ar nolūku kontrolēt 
alkoholisko dzērienu un tabakas 

aprites likuma ievērošanu attiecībā uz 
nepilngadīgām personām un alkohola 
tirdzniecību veikalos pēc plkst. 22.00, 
nepilngadīgo personu atrašanos novada 
kafejnīcās pēc plkst. 23.00.

9. Regulāri sniegts atbalsts 
pašvaldības mācību iestādēm un 
pirmsskolas izglītības iestādēm, 
nodrošinot sabiedrisko kārtību 
svētku pasākumos, skolu diskotēkās 
un operatīvi reaģējot uz dažādiem 
skolas iekšējās kārtības noteikumu 
pārkāpumiem.
Regulāra patrulēšana mācību stundu 
laikā pie Olaines 1. un 2. vidusskolas, 
Olaines sākumskolas Jaunolainē, 
RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas 
un pirmsskolas izglītības iestādēm ar 
nolūku:
- novērst nepilngadīgo personu 

masveida smēķēšanas gadījumus u. c. 
nekārtības;

- nodrošināt sabiedrisko kārtību 
minētajās teritorijās;

- disciplinēt autovadītājus uz gājēju 
pārejām pie skolām un pirmsskolas 
izglītības iestādēm.

10. Veikts preventīvais darbs ar 
skolēniem un bērniem (veiktas 
pārrunas, organizētas lekcijas un 
radītas prezentācijas “PowerPoint”).
• 15.01. Olaines 2. vidusskolas 5.a, 5.b 
un 5.c klases skolēniem – “Mobings”.
• 12.02. pašvaldības policiju apmeklēja 
Olaines 2. vidusskolas 6.c klases 
skolēni. Tika organizētas lekcijas “Tava 
administratīvā atbildība” un “Mobings”, 
kā arī ar skolēniem veiktas preventīva 
rakstura pārrunas par administratīvo 
un kriminālo atbildību. Skolēni tika 
iepazīstināti ar pašvaldības policijas 
darbības virzieniem, ikdienas darbu, 
aprīkojumu, veikta ekskursija Olaines 
novada pašvaldības policijas telpās. 
Skolēniem izdalītas 25 atstarojošas 
vestes.
• 13.02. pašvaldības policiju apmeklēja 
Olaines 2. vidusskolas 6.a klases skolēni. 
Tika organizētas lekcijas “Administratīva 
atbildība” un “Policija”, kā arī ar 
skolēniem veiktas preventīva rakstura 
pārrunas par administratīvo un kriminālo 
atbildību. Skolēni tika iepazīstināti 
ar pašvaldības policijas darbības 
virzieniem, ikdienas darbu, aprīkojumu, 
veikta ekskursija Olaines novada 
pašvaldības policijas telpās. Skolēniem 
izdalītas 27 atstarojošas vestes.
• 19.02. Olaines 1. vidusskolas  
7.a klases skolēniem organizētas lekcijas: 
“Vardarbība ģimenē un uz ielas”, 
“Administratīvā un kriminālā atbildība”, 
“Bērnu tiesības un pienākumi Bērnu 
tiesību aizsardzības likuma un Izglītības 
likuma izpratnē”.
• 26.02. Olaines 2. vidusskolas 10., 11. 
un 12. klašu skolēniem organizēta lekcija 
“Cilvēku tirdzniecība”.
• 04.11. Olaines 2. vidusskolas  
4.a klases skolēniem – “Mobings”.

  Turpinājums no 3. lpp. 

Turpinājums 5. lpp.   
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• 13.11. Olaines 1. vidusskolas 
5.a, 5.b, 5.c un 6.d klases 
skolēniem: “Administratīvās 
tiesības”, “Krimināltiesības”, 
“Izglītības likums”, “Bērnu 
tiesību aizsardzības likums”, 
“Savstarpējā saskaņa”.
• 16.11. Olaines 1. vidusskolas 
5.d, 6.a, 6.b un 6.c klases 
skolēniem: “Administratīvās 
tiesības”, “Krimināltiesības”, 
“Izglītības likums”, “Bērnu 
tiesību aizsardzības likums”, 
“Savstarpējā saskaņa”.

• 25.11. Olaines 2. vidusskolas 
1.a klases skolēniem: “Sargā sevi 
pats” un “Sargā sevi un savas 
mantas”.

11. Regulāri sniegts atbalsts 
p/a “Olaines Sociālais 
dienests” un Olaines 
novada bāriņtiesai, veicot 
apsekošanas, nodrošinot 
sabiedrisko kārtību sociālajās 
istabās, uzraugot bērnu 
audzināšanu un skolas 
apmeklējumus sociāli 
nelabvēlīgajās ģimenēs 
un sniedzot nepieciešamo 
informāciju.
• Veikti 3 reidi ar Olaines 
novada bāriņtiesu, apsekotas  
3 ģimenes.
• Veikti 2 reidi ar p/a 
“Olaines Sociālais dienests” 
darbiniekiem, apsekotas  
3 ģimenes.
• Pēc p/a “Olaines Sociālais 
dienests” un Olaines novada 
bāriņtiesas rakstiskiem 
pieprasījumiem gada garumā 
veiktas regulāras apsekošanas 
16 augsta un vidēja sociālā 
riska ģimenēs. Kopumā veikta 
61 apsekošana.
• Regulāra ziņu sniegšana p/a 
“Olaines Sociālais dienests” un 
Olaines novada bāriņtiesai par 
riska ģimenēm un ģimenēm, 
kurām nepieciešama sociālā 
palīdzība un uzraudzība.

12. Regulāri sniegts atbalsts 
pašvaldības uzņēmumiem 
un organizācijām (Olaines 
Kultūras centram, Olaines 
Sporta centram, Olaines 
Vēstures un mākslas muzejam, 
AS “Olaines ūdens un siltums” 
un SIA “Zeiferti”, SIA “Zemgales 
29”). Nodrošināta sabiedriskā 
kārtība Olaines Kultūras centra 

(t. sk. Jaunolaines Kultūras nama 
un Olaines Vēstures un mākslas 
muzeja) un Olaines Sporta 
centra rīkotajos pasākumos.

13. Pasākumi pārkāpumu 
ierobežošanā būvniecības un 
ceļu aizsardzības jomā. 
• Sniegts regulārs atbalsts 
pašvaldības būvvaldei, ceļu 
inženierim un būvinženierei. 
Kopā ar būvvaldes 
darbiniekiem un inženieriem 
apsekoti īpašumi un ceļi ar 
mērķi konstatēt nelikumīgus 
būvniecības gadījumus un citus 
likumpārkāpumus.
• Par neapdzīvotu vai 
saimnieciskā darbībā 
neizmantotu ēku iežogošanas 
vai aiznaglošanas pasākumu 
neveikšanu administratīvi sodīti 
2 īpašnieki.
• Par ceļu vai to kompleksā 
ietilpstošo būvju bojāšanu, 
iznīcināšanu, piesārņošanu 
pie administratīvās atbildības 
sauktas 3 personas, uzsākot 
administratīvā pārkāpuma 
procesus.
• Par ceļu satiksmes 
organizācijas tehnisko līdzekļu 
neņemšanu vai pārvietošanu 
pie administratīvās atbildības 
saukta 1 persona.
• Par noteikumu, kuri 
reglamentē darba vietu 
aprīkošanu uz ceļiem, 
pārkāpšanu pie administratīvās 
atbildības saukta 1 persona.
• Par Misas upes tauvas 
joslas norobežošanu pie 
administratīvās atbildības 
saukta 1 persona.

14. Pasākumi sakarā 
ar ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu valstī  
(Covid-19 izplatības 
ierobežošanai).
• Sakarā ar Ministru kabineta 
rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” veiktas 
patrulēšanas sabiedriskās vietās 
ar mērķi kontrolēt ārkārtas 
situācijas noteikumu ievērošanu 
un cilvēku pulcēšanās 
nepieļaušanu.
• Veiktas pārbaudes 
ēdināšanas un tirdzniecības 
vietās sakarā ar to darba 
laiku un vairāku preču grupu 
pārdošanas ierobežošanu.
• Veikta sejas aizsegu 
lietošanas noteikumu 
ievērošanas kontrole.
• Pēc Valsts policijas 
norādījumiem regulāri 
pārbaudīti mājokļi, vai personas 
ievēro pašizolācijas un 
karantīnas nosacījumus. 
Informāciju sagatavoja 
Olaines novada pašvaldības 
policija

Izdarīt Olaines novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 
SN2/2017 “Par interešu izglītības 
un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu 
licencēšanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā 
redakcijā:
“4. Pašvaldībai adresēto 
pieteikumu (Pielikums Nr. 2) 
licences saņemšanai jāiesniedz 
Olaines novada Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā (Zemgales 
ielā 33, Olainē, Olaines 
novadā, 1. stāvā) vai e-pastā: 
pasts@olaine.lv (apstiprina ar 
e-parakstu).”

2. Papildināt 5. punktu ar  
5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.4. izziņu no Iekšlietu 
ministrijas Informācijas centra 
Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu 
tiesību aizsardzības likuma  
72. panta piekto daļu konkrētai 
fiziskai personai, kas īsteno 
interešu izglītības programmu 
bērniem un jauniešiem, 
izņemot Pašvaldības dibināto 
izglītības iestāžu pedagoģiskos 
darbiniekus.”

3. Papildināt 6. punktu ar  
6.4. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
“6.4. izziņu no Iekšlietu 
ministrijas Informācijas centra 
Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu 

tiesību aizsardzības likuma  
72. panta piekto daļu konkrētai 
fiziskai personām, kas īsteno 
interešu izglītības programmas 
bērniem un jauniešiem, 
izņemot Pašvaldības dibināto 
izglītības iestāžu pedagoģiskos 
darbiniekus.”

4. Izteikt 11. punktu šādā 
redakcijā: 
“11. Komisijas sēdes notiek 
katra mēneša otrajā nedēļā. 
Informāciju par Komisijas sēdes 
datumu publicē tīmekļa  
vietnes www.olaine.lv sadaļā  
“Interešu izglītība”  
14 (četrpadsmit) kalendārās 
dienas pirms plānotā Komisijas 
sēdes datuma.”  

Grozījumi Olaines novada domes saistošajos 
noteikumos Nr. SN2/2017  

“Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanu”

Saistošie noteikumi Nr. SN16/2020

Detalizēta saistošo noteikumu informācija (pielikumi, veidlapas) atrodama www.olaine.lv

2020. gada 22. decembrī 
Apstiprināti ar Olaines novada domes 2020. gada 22. decembra sēdes lēmumu (18. prot., 3.2. p.).  
Stājas spēkā ar 30. janvāri. Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.

Laikā no 2019. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim Valsts un pašvaldības  
vienotajā klientu apkalpošanas centrā klātienē kopumā sniegti 5194 pakalpojumi:

Valsts un pašvaldības vienotais  
klientu apkalpošanas centrs

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – 980:
o vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu 

periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas – 383 
o slimības pabalsts – 336
o apbedīšanas pabalsts – 94

pašvaldības pakalpojumi 

2803
valsts pakalpojumi

2000
maksājumi

391
Vispieprasītākie valsts pakalpojumi: 

e-pakalpojumi, kas pieteikti 
pašvaldībai caur portālu  

“Latvija.lv”

150

konsultācijas, atbalsts par 
e-pakalpojumu pieteikšanu 

valsts iestādēm

909

Valsts ieņēmumu dienests
(gada ienākumu deklarāciju 

pieņemšana)
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• Uzsākt Olaines novada attīstības 
programmas 2022.–2028. gadam izstrādi. 
Nozīmēt atbildīgo par Olaines novada 
attīstības programmas izstrādi Olaines 
novada pašvaldības Attīstības nodaļas 
vadītāju. Izveidot Olaines novada 
attīstības programmas 2022.–2028. 
gadam izstrādes vadības grupu šādā 
sastāvā: Olaines novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs; Olaines novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja 
pirmais vietnieks; Olaines novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja otrais 
vietnieks; Olaines novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja padomnieks; 
Olaines novada pašvaldības domes 
deputāti; Olaines novada pašvaldības 
izpilddirektors; Olaines novada 
pašvaldības būvvaldes vadītāja un 
arhitekte; Olaines novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vadītāja; Olaines 
novada pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciālistes; Olaines novada pašvaldības 
Īpašuma un juridiskās nodaļas 
vadītāja; Olaines novada pašvaldības 
Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja. 
Uzdot Olaines novada pašvaldības 
izpilddirektoram organizēt iepirkuma 
procedūru Olaines novada attīstības 
programmas 2022.–2028. gadam 
izstrādes veikšanai. Paziņojumu par 
Olaines novada attīstības programmas 
2022.–2028. gadam izstrādes uzsākšanu 
publicēt pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Olaines domes vēstis”, 
tīmekļvietnē www.olaine.lv un ievietot 
valsts Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā. Lēmumu par 
Olaines novada attīstības programmas 
2022.–2028. gadam izstrādes uzsākšanu 
nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam.

• Pagarināt Olaines novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
darbības termiņu līdz Olaines novada 
attīstības programmas 2022.–2028. 
gadam apstiprināšanai. Paziņojumu par 
Olaines novada attīstības programmas 
2014.–2020. gadam darbības termiņa 
pagarinājumu ievietot Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā.

• Izdarīt 2020. gada 27. maija nolikumā 
Nr. NOL2/2020 “Olaines pirmsskolas 
izglītības iestādes “Ābelīte” nolikums” 
šādus grozījumus:
- papildināt 13. punktu ar 13.8. un 

13.9. apakšpunktu: “13.8. speciālās 
pirmsskolas izglītības programmu 
izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (kods 01015811);  
13.9. speciālās pirmsskolas 
mazākumtautību izglītības 
programmu izglītojamajiem  
ar garīgās attīstības traucējumiem  
(kods 01015821).”;

- svītrot 14. punktu.

• Pieņemt saistošos noteikumus  
Nr. SN17/2020 “Par Olaines novada 
domes saistošo noteikumu Nr. SN1/2020 

“Par Olaines novada pašvaldības 
budžetu 2020. gadam” grozījumiem”.

• Apstiprināt kapitāla daļu turētāja 
2020. gada 9. decembra akcionāru 
sapulces protokolu Nr. 6 un palielināt 
AS “Olaines ūdens un siltums” 
pamatkapitālu ar mērķi attīstīt 
sabiedrības pamatdarbības nozares 
(“Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšana 
un apsaimniekošana” attīstības 
projektu realizācijai, tostarp: 22 943,00 
eiro – atliktā maksājuma procenti par 
2020. gadu par daudzdzīvokļu māju 
renovācijas darbiem, kas veikti līdz 
31.12.2013.; 37 540,00 eiro – atliktā 
maksājuma procenti par 2020. gadu 
par daudzdzīvokļu māju renovācijas 
darbiem, kas veikti no 01.01.2014.) par 
summu 60 483 eiro, izdarot naudas 
ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā 
no Olaines novada pašvaldības budžeta, 
saņemot pretī 60 483 kapitāla daļas 
(ar nominālvērtību 1,00 eiro). Uzdot 
AS “Olaines ūdens un siltums” valdei 
nodrošināt ar sabiedrības pamatkapitāla 
izmaiņu reģistrēšanu komercreģistra 
iestādē saistīto darbību veikšanu līdz 
2021. gada 28. februārim. 

• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās 
sabiedrības (turpmāk – DKS) “VEF Baloži” 
projektu “Apgaismojuma uzstādīšana 
DKS “VEF Baloži” teritorijas daļā  
(3. sektors daļēji)” par kopējo projekta 
summu 8912,19 eiro ar pašvaldības 
finansējuma daļu 6238,53 eiro. Uzdot:
1) Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

2021. gada pamatbudžeta izdevumu 
sadaļā paredzēt pašvaldības 
finansējuma daļu projekta apmaksai;

2) pašvaldības izpilddirektoram noslēgt 
līgumu ar DKS “VEF Baloži” par 
projekta “Apgaismojuma uzstādīšana 
DKS “VEF Baloži” teritorijas daļā  
(3. sektors daļēji)” finansēšanu viena 
mēneša laikā, bet ne vēlāk kā līdz 
2021. gada 21. janvārim. Noteikt, ka 
šis lēmums zaudē spēku, ja DKS “VEF 
Baloži” līdz 2021. gada 21. janvārim 
nav noslēgusi lēmumā minēto līgumu 
noteiktajā termiņā.

• Atbalstīt DKS “VEF Baloži” projektu 
“Ceļa seguma maiņa DKS “VEF Baloži” 
teritorijas daļā” par kopējo projekta 
summu 12 882,90 eiro ar pašvaldības 
finansējuma daļu 9018,03 eiro. Uzdot:
1) Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

2021. gada pamatbudžeta izdevumu 
sadaļā paredzēt pašvaldības 
finansējuma daļu projekta apmaksai; 

2) pašvaldības izpilddirektoram 
noslēgt līgumu ar DKS “VEF Baloži” 
par projekta “Ceļa seguma maiņa 
DKS “VEF Baloži” teritorijas daļā” 
finansēšanu viena mēneša laikā, bet ne 
vēlāk kā līdz 2021. gada 21. janvārim. 
Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, 
ja DKS “VEF Baloži” līdz 2021. gada 
21. janvārim nav noslēgusi lēmumā 
noteikto līgumu noteiktajā termiņā.

• Atbalstīt biedrības “VeVi” projektu 
“Par biedrības “VeVi” koplietošanas ceļu 
pie nekustamajiem īpašumiem izbūve 
un infrastruktūras uzlabošana” par 
kopējo projekta summu 6890,93 eiro 
ar pašvaldības finansējumu 5268 eiro. 
Uzdot: 
1) pašvaldības izpilddirektoram noslēgt 

līgumu ar biedrību “VeVi” par projekta 
“Par biedrības “VeVi” koplietošanas 
ceļu pie nekustamajiem īpašumiem 
izbūve un infrastruktūras uzlabošana” 
finansēšanu;

2) Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
pašvaldības finansējumu 5268 eiro 
ieplānot 2021. gada pašvaldības 
budžetā.

• Grozīt Olaines novada domes  
2020. gada 29. jūlija sēdes lēmuma “Par 
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības 
“Puriņi” projektu “DKS “Puriņi” 
koplietošanas iekšējo pievadceļu pie 
nekustamajiem īpašumiem izbūve”” 
(11. prot., 14.2. p.) 3. punktu, izsakot 
to šādā redakcijā: “3. Uzdot Finanšu 
un grāmatvedības nodaļai lēmuma 
1. punktā noteikto pašvaldības 
finansējumu EUR 4352,69 ieplānot 
2021. gada pašvaldības budžetā.” Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram noslēgt 
vienošanos pie 2020. gada 14. augusta 
līguma par DKS “Puriņi” projekta “DKS 
“Puriņi” koplietošanas iekšējo pievadceļu 
pie nekustamajiem īpašumiem izbūve” 
finansēšanu. 

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu dārzkopības sabiedrībā 
(turpmāk – d/s) “Vīksnas” Nr. 1511, 
Jāņupē, ar kadastra apzīmējumu 8080 
021 0553 0,0627 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 021 0553) ½ domājamo 
daļu zemes nomniecei J. M.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Ostinieks” Nr. 88, 
Stīpniekos, ar kadastra apzīmējumu 
8080 019 0241 0,0597 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 019 0241) zemes 
nomniekam – Krievijas Federācijas 
pilsonim O. D.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu “Zemītes” Apšukalnos, 
Olaines pagastā, Olaines novadā, 
kadastra apzīmējums 8080 009 0035, 
0,1550 ha platībā (kadastra numurs 8080 
009 0035) zemes nomniekam – J. S.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu Priežu ielā 7, Jaunolainē, 
kadastra apzīmējums 8080 008 0214, 
0,1222 ha platībā (kadastra numurs  
8080 8080 008 0509) zemes nomniekam 
A. K.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Zīles” Nr. 212, 
Vaivados, 0,0603 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 016 0445) zemes 
nomniekam L. P.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Stars” Nr. 62, Dāvos, 
0,0623 ha platībā (kadastra numurs  
8080 017 0347) zemes nomniekam  
S. M.-Z.

• Atļaut atsavināt dzīvokli Zemgales 
ielā 12-14, Olainē (kadastra numurs 
80099001637), sastāvošs no dzīvokļa 
īpašuma 37,27 kv. m platībā un pie 
dzīvokļa īpašuma piederošajām 
kopīpašuma domājamajām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 
3727/400008, un uzdot Īpašuma un 
juridiskajai nodaļai: 1) pasūtīt un 
saņemt sertificēta vērtētāja dzīvokļa 
novērtējumu; 2) pēc iepriekš noteiktā 
izpildes iesniegt Finanšu komitejā 
lēmuma projektu (par dzīvokļa 
pirkuma līguma slēgšanu). Noteikt, ka 
dzīvokļa Zemgales ielā 12-14, Olainē, 
atsavināšanas ierosinātājai J. N. jānoslēdz 
notariāli apliecināta vienošanās par 
dzīvokļa Zemgales ielā 12-14, Olainē, 
iegūšanu īpašumā ar L. M. un jāiesniedz 
vienošanās pašvaldībā (Īpašuma un 
juridiskajā nodaļā), bet ne vēlāk kā līdz 
2021. gada 5. februārim.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 
nekustamo īpašumu:
- zemesgabalu d/s “Vīksnas” Nr. 1583, 

Jāņupē, 0,0600 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Jāņupe-2”  

Nr. 25/203, Jāņupē, ½ domājamo daļu;
- zemesgabalu d/s “Atlantika” Nr. 208, 

Jāņupē, 0,0733 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Zīles” Nr. 278, 

Vaivados, 0,0654 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Rīga” Nr. 52,  

Jāņupē, 0,0619 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Vizbuļi-2” Nr. 3730, 

Jāņupē, 0,0665 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Rīga” Nr. 129, 

Jāņupē, 0,0800 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Plakanciema Egles” 

Nr. 20, Vaivados, 0,0607 ha platībā;
- zemesgabalu d/s “Lībieši” Nr. 1094, 

Jāņupē, 0,0648 ha platībā;
- dzīvokli “Birznieki 2”-17 Jaunolainē;
- dzīvokli Gaismas ielā 4-32, Stūnīšos.

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Atlantika” Nr. 163, Jāņupē, kadastra 
apzīmējums 80800200258, 0,0462 ha  
platībā 2020. gada 15. decembra 
atsavināšanas izsoles protokolu. 

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Ezītis” Nr. 438, Pēterniekos, kadastra 
apzīmējums 8080 011 0366, 0,0527 ha  
platībā 2020. gada 15. decembra 
atsavināšanas izsoles protokolu. 

• Apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Līdumu karjers” Olaines pagastā, 
Olaines novadā, nomas zemes daļas 
0,2600 ha platībā (kadastra apzīmējums 

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi (2020. gada decembris)
Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā 

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

Turpinājums 7. lpp.   



Olaines domes vēstis  •  7  

8080 007 0209) nomas tiesību  
izsoles protokolu. Noteikt:  
SIA “Owake” pienākumu līdz 2021. gada 
11. janvārim noslēgt zemes nomas 
līgumu ar pašvaldību; ja līdz 2021. gada 
11. janvārim zemes nomas līgums nav 
noslēgts, šis lēmums zaudē spēku.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz atsavināmo nekustamo īpašumu 
“Dūksnāji” (Pēterniekos) ar kadastra 
numuru 8080 011 0105.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz atsavināmo nekustamo īpašumu 
“Auzāni” ar kadastra numuru  
8080 010 0011. 

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 
atsavināmo nekustamo īpašumu “Ķūķi” 
(Stīpniekos) ar kadastra numuru  
8080 018 0108.

• Atteikt izdarīt grozījumus 2009. gada 
26. novembra nomas līgumā, noslēgtā ar 
SIA “Seal 1”. Noteikt, ja SIA “Seal 1” veiks 
projektēšanas darbus un būvdarbus 
nomas objektos (“Birznieku masīvs 1”),  
jautājumu par varbūtēju nomas 
līguma grozīšanu, tai skaitā nomas 
termiņu pagarināšanu uz sabiedrības 
iesnieguma pamata ar klāt pievienotiem 
pierādījumiem, Olaines novada dome 
var izskatīt 2021. gada oktobra vai 
novembra sēdē.

• Atteikt izdarīt grozījumus 2014. gada 
8. janvāra pārjaunojuma līgumā par 
nekustamā īpašuma “Birznieku masīvs 2” 
Olaines pagastā, Olaines novadā, zemes 
nomu, noslēgtā ar SIA “R grupa mežs”. 
Noteikt, ja SIA “R grupa mežs” veiks 
projektēšanas darbus un būvdarbus 
nomas objektos (“Birznieku masīvs 2”),  
jautājumu par varbūtēju nomas 
līguma grozīšanu, tai skaitā nomas 
termiņu pagarināšanu uz sabiedrības 
iesnieguma pamata ar klāt pievienotiem 
pierādījumiem, Olaines novada dome 
var izskatīt 2021. gada oktobra vai 
novembra sēdē.

• Pieņemt no SIA “M.I.A.HAUS” 
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 
nekustamo īpašumu Pūres iela, 
Jaunolaine, kadastra numurs 
80800080847 (zemesgabala kadastra 
apzīmējums 80800080837, 0,4697 ha 
platībā), ar uz tā esošo infrastruktūru. 
Uzlikt par pienākumu SIA “M.I.A.HAUS” 
iesniegt lēmumā noteiktajā 
nekustamajā īpašumā atrodošās 
infrastruktūras tehnisko dokumentāciju 
un pamatlīdzekļu uzskaites kartītes. 
Uzdot Attīstības nodaļai pieņemt 
no SIA “M.I.A.HAUS” infrastruktūras 
tehnisko dokumentāciju un iekļaut 
Pūres ielu (uzskaitīt) pašvaldību ceļu un 
ielu sarakstā, un iekļaut to pašvaldības 
apsaimniekojamo nekustamo īpašumu 
sarakstā.

• Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi (NĪLM kods 1201) 
“Ar maģistrālajām elektropārvades 
un sakaru līnijām un maģistrālajiem 
naftas, naftas produktu, ķīmisko 
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve” 
zemes vienībām ar šādiem kadastra 
apzīmējumiem: 8080 002 2400;  
8080 002 2405; 8080 012 0490.  Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
(NĪLM kods 0801) “Komercdarbības 
objektu apbūve” zemes vienības daļām 
ar šādiem kadastra apzīmējumiem:  
8080 007 0051 8001; 8080 018 0756 8001; 
8080 021 0312 8001.

• Precizēt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi (NĪLM) zemes vienībām 
ar šādiem kadastra apzīmējumiem: 
8080 021 1423 (0801 “Komercdarbības 
objektu apbūve”; 0101 “Zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība”); 8080 018 0756  
(0101 “Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”; 
0801 “Komercdarbības objektu apbūve”);  
8080 007 0051 (0101 “Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība”; 0801 “Komercdarbības 
objektu apbūve”).

• Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi (NĪLM kods 0600) 
“Neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme” zemes vienībām ar 
šādiem kadastra apzīmējumiem:  
8080 007 0221; 8080 007 0222;  
8080 007 0223; 8080 007 0224;  
8080 007 0225; 8080 007 0226;  
8080 007 0228; 8080 007 0229;  
8080 007 0230; 8080 007 0231;  
8080 007 0232; 8080 007 0234. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus 
“Individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” (NĪLM kods 0601) un “Fizisko un 
juridisko personu īpašumā vai lietošanā 
esošo ūdeņu teritorijas”  
(NĪLM kods 0302) zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 007 0227.  
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus “Fizisko un juridisko personu 
īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu 
teritorijas” (NĪLM kods 0302) un 
“Zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā” (NĪLM kods 1101) 
zemes vienībām ar šādiem kadastra 
apzīmējumiem: 8080 007 0235;  
8080 007 0246. 

• Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi (NĪLM) no “Neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”  
(NĪLM kods 0600) uz “Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve” (NĪLM kods 
0601) desmit zemes vienībām ar šādiem 
kadastra apzīmējumiem: 8080 008 0865;  
8080 008 0864; 8080 008 0861;  
8080 008 0862; 8080 008 0858;  
8080 008 0857; 8080 008 0854;  
8080 008 0855; 8080 008 0851;  
8080 008 0850. 

• Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus (NĪLM) šādām zemes vienībām:  
1) Mazā Ganu iela 6 (kadastra 
apzīmējums 8080 009 0107) – NĪLM 
kods 0601 “Individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme”;  
2) “Auzāni” (kadastra apzīmējums  
8080 010 0011) – NĪLM kods 0201 “Zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība”.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Lāči” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu  
8080 011 0188. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresi, plānoto 
nosaukumu. 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.

• Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 
“Arumi” (kadastra Nr. 8080 002 2276) 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8080 002 2398. Pievienot zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 8080 002 2398 
nekustamā īpašuma VEF Baloži 986A 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8080 002 2355, izveidojot vienotu 
nekustamo īpašumu ar kopējo aptuveno 
platību 0,0816 ha. Piešķirt vienotu 
plānoto adresi apvienotajai zemes 
vienībai VEF Baloži 986A, Medemciems, 
Olaines pagasts, Olaines novads,  
LV-2127, mainot iepriekš noteiktās 
adreses pierakstu. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi apvienotajai 
zemes vienībai – “Neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”. 
Organizēt piekļūšanu apvienotajai zemes 
vienībai no pašvaldībai piederošās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 002 0769.

• Izsniegt SIA “Karjeru izstrāde” bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju Nr. 2/2020 atradnei “Kūdras 
krautuve”, kas atrodas nekustamajā 
īpašumā “Kūdras krautuve” Olaines 
pagastā, Olaines novadā (kadastrs  
Nr. 80800010412; zemes vienības 
kadastra apzīmējums 80800010412),  
ar derīguma termiņu līdz 2025. gada  
22. decembrim. Noteikt, ka valsts 
nodeva par bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju 142,29 eiro 
apmērā ieskaitāma pašvaldības budžeta 
kontā. Informēt LR Valsts vides dienestu 
par bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
atļaujas izsniegšanu SIA “Karjeru 
izstrāde”. Noslēgt ar pašvaldību līgumu 
par ceļa izmantošanu un uzturēšanu 
smilts ieguves un transportēšanas laikā. 
Noteikt SIA “Karjeru izstrāde”  
pienākumu saskaņot ar SIA “Rīgas meži” 
par nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas 
mežu fonds” (kadastra numurs  
8080 002 2105) sastāvā esošās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu  
8080 001 0418 nodibinātā ceļa servitūta 

(7315030100003) izmantošanu un 
nepieciešamības gadījumā noslēgt 
līgumu par ceļa izmantošanu un 
uzturēšanu smilts ieguves un 
transportēšanas laikā.

• Grozīt 2016. gada 11. februāra 
dzīvojamo telpu Zeiferta ielā 16-Y, 
Olainē, īres līguma 2.1. punktu, izsakot 
to šādā redakcijā: “2.1. Šis līgums stājas 
spēkā ar tā parakstīšanas dienu un tiek 
noslēgts uz nenoteiktu laiku.” 

• Piekrist pagarināt sociālā dzīvokļa 
“Birznieki 1”-X Jaunolainē 2010. gada  
21. decembra sociālā dzīvokļa īres līguma 
termiņu uz 5 gadiem. 

• Noteikt Olaines novada domes un 
komiteju sēžu darba grafiku 2021. gadā 
(no janvāra līdz jūnijam):
1. domes sēdes trešdienās plkst. 15.00:
27. janvārī, 24. februārī, 24. martā,
28. aprīlī, 26. maijā, 16. jūnijā;

2. Finanšu komitejas sēdes  
trešdienās plkst. 15.00:
20. janvārī, 17. februārī, 17. martā,
21. aprīlī, 19. maijā, 9. jūnijā;

3. Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas sēdes otrdienās plkst. 15.00:
19. janvārī, 16. februārī, 16. martā,
20. aprīlī, 18. maijā, 8. jūnijā;

4. Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēdes  
trešdienās plkst. 15.00:
13. janvārī, 10. februārī, 10. martā,
14. aprīlī, 12. maijā, 2. jūnijā;

5. Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas, Attīstības un 
komunālo jautājumu komitejas un 
Finanšu komitejas kopīgo sēdi 21. janvārī, 
ceturtdien, plkst. 13.00.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz atsavināmo nekustamo īpašumu 
d/s “VEF Baloži” Nr. 487, Medemciemā, 
kadastra numurs 8080 002 0456. 
Piekrist, ka Krievijas pilsone S. D. iegūst 
īpašumā zemi d/s “VEF Baloži” Nr. 487, 
Medemciemā, kadastra apzīmējums 
8080 002 0456, 0,0460 ha platībā ar 
zemes lietošanas mērķi “Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve”. 

• Piekrist, ka Krievijas pilsonis A. S. 
iegūst īpašumā zemi 0,1013 ha platībā 
d/s “Plakanciema Egles” Nr. 229 ar 
kadastra apzīmējumu 8080 016 0788 
0,1013 ha platībā, ar zemes lietošanas 
mērķi “Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve”. 

Pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi

  Turpinājums no 6. lpp. 

Esi atbildīgs un 
rūpējies par savu 
un citu veselību!
www.covid19.gov.lv
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Sirsnīgi sveicam janvārī 
dzimušos novada jubilārus! 

Stipru veselību un ļauties 
laimes un prieka mirkļiem!

2020. gada decembrī laulību 
noslēguši 8 pāri. Zelta kāzu 
jubileju atzīmēja 1 pāris,  
tāpat dimanta kāzu jubileju – 
1 pāris.

Sveicam un lepojamies ar 
mūsu stiprajām ģimenēm!

2020. gada decembrī 
piedzimuši 10 puisīši un  
7 meitenītes. 

Mazulīšu vecākiem vēlam 
stipru veselību, daudz spēka 
un pacietības!

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

Aktivitātes un spēles

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.

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

Fastoviča Tatjana – 01.01.1959.
Rubenis Harijs – 01.06.1959.
Opits Uldis – 03.02.1932.
Markova Nataļja – 05.02.1933.
Bogdanova Marija – 06.08.1941.
Osipoviča Gaļina – 07.06.1945.
Razduvalova Valentīna – 07.08.1937.
Geidāne Maiga – 09.03.1925.
Kovaļčuka Valentīna – 10.06.1936.
Zavodnaja Inese – 11.11.1954. 
Mazurova Jeļena – 13.11.1962.
Dargevičs Arturs – 14.07.1934.
Vandelis Leopolds – 15.11.1948.
Markusa Ināra – 15.11.1951.
Daņilova Valentīna – 16.02.1939.
Rošāns Sergejs – 16.06.1959.
Cepurītis Jānis – 17.06.1943.
Dmitričenkovs Vjačeslavs –  
18.04.1953.
Kotomkina-Mihailovska Jeļena –  
19.07.1985.
Kļaviņš Aivars – 20.07.1938.
Zvirgzdiņš Raimonds – 26.05.1965.
Vrubļevska Līvija – 27.02.1936.
Siltuma Mirdza – 29.08.1944.
Pugejs Gunārs – 30.05.1946.
Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

“Foto medības”
Aktīvi aizvadīts fotoorientē-
šanās spēles “Foto medības”  
2. posms, kas norisinājās Jaun-
olainē. Spēles 2. posmā Olaines 
Sporta centrs saņēma 48 foto-
pārskatus. Abos posmos kopu-
mā piedalījās 34 individuālie 
dalībnieki un ģimenes. 
Olaines Sporta centrs saka lielu 
paldies katram dalībniekam, kas 
nenobijās no aukstuma un de-
vās interesantā pastaigā, kā arī 
pateicas par atsauksmēm! Liels 
paldies par sarūpētajām pārstei-
guma balvām aktivitātes atbals-
tītājiem – “Smalkajam muslim”, 
“Mr. Cone”, “Ķiploku pasaulei”, 
“Isostar Latvija” un Olaines no-
vada pašvaldībai.

Fotokonkurss “Iepazīsties – 
mans pastaigu draugs”
Neskatoties uz laikapstākļiem, 
mūsu četrkājainie draugi bieži 
vien ir tie, kuri mūs motivē do-
ties ārā, svaigā gaisā. Olaines 
Sporta centrs vēlas iepazīties ar 
tavu četrkājaino pastaigu biedru 
un sarīkot nelielu fotokonkursu!
Noteikumi, lai piedalītos:
• dodies pastaigā Olaines 

novadā un ieslēdz kādu sev 
ērtu lietotni, kas fiksēs tavu 
pastaigas laiku un distanci;

• pastaigas laikā uzņem vienu 
vai divas fotogrāfijas, kurās 

esi redzams kopā ar savu 
četrkājaino pastaigas biedru;

• līdz 7. februārim 
sūti fotogrāfijas un 
ekrānuzņēmumu no lietotnē 
fiksētās pastaigas “Whatsapp” 
uz tālr. 26658689 vai privātā 
ziņā Olaines Sporta centra 
“Facebook” kontā.

No 8. februāra līdz 15. februāra 
plkst. 10.00 Olaines Sporta cen-
tra “Facebook” lapā notiks bal-
sošana, un trīs fotogrāfiju autori, 
kuri būs ieguvuši visvairāk balsu, 
saņems pārsteiguma balvas sa-
viem mīluļiem!

Kustību spēle  
“Kusties vesels”
Aicinām no 29. janvāra līdz  
14. februārim doties ārā, svaigā 
gaisā, un savu pastaigu izplānot 
un aizvadīt interesantāku – pie-
dalies kustību spēlē “Kusties 
vesels”! Iesaistīties var ikviens 
bez vecuma ierobežojuma, ievē-
rojot valstī noteiktos epidemio-
loģiskos drošības pasākumus 
Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai. Viss, kas nepie-
ciešams, ir telefons ar interneta 
pieslēgumu un fotokameru, kā 
arī lietotne, ar kuru fiksēt pastai-
gas maršrutu un garumu, pie-
mēram, “MapMyRun” u. c. 
Spēles norise:
• katram dalībniekam vai 

komandai individuāli ir 
jāizveido savs maršruts 
Olaines novada pilsētas ielās, 
ievērojot, ka maršrutā tiek 
iekļauti ielu posmi no 13 
dažādiem ielu nosaukumiem, 
kuros ietverts vismaz viens 
burts no spēles nosaukuma 
“Kusties vesels” (K, U, S, T, I, E, 
S, V, E, S, E, L, S), piemēram, 
K – Kūdras iela, U – Pļavu iela. 
Nosacījums – ielu nosaukumi 
nedrīkst atkārtoties;

• lai būtu ērtāk izplānot 
maršrutā iekļaujamās ielas, 
var aizpildīt spēles kartīti 
(www.olainessports.lv), 
kurā pretī katram spēles 
nosaukuma burtam jāieraksta 
ielas nosaukums;

• dalībniekam jāveic paša 
izveidotais maršruts 
ejot, skrienot, nūjojot, 
jānofotografē pilsētvidē 
katras ielas nosaukums 
(ielas nosaukuma norādošā 
plāksnīte) un jāfiksē maršruts 
kādā sev ērtā lietotnē. Veicot 
maršrutu, nav jāievēro ielu 
nosaukumu secība;

• dalībniekam līdz  
14. februārim, rakstot 
“Whatsapp” uz tālr. 26658689 
vai privātu ziņu Olaines 
Sporta centra “Facebook” 
kontā, jāiesūta šāda 
informācija:

- vārds, uzvārds, tālruņa 
numurs;

- spēles kartīte vai saraksts ar 
ielu nosaukumiem katram 
burtam (var iesūtīt kā attēlu 
vai rakstiski);

- ekrānuzņēmums no lietotnes, 
kurā redzama veiktā distance 
un tās garums;

- fotogrāfijas ar ielu 
nosaukumiem.

Starp visiem dalībniekiem, kuri 
būs iesūtījuši spēles atskaites, 
tiks izlozētas piecas pārsteigu-
ma balvas no veikala “Sporta 
punkts” un “Isostar Latvija”, divu 
darba dienu laikā pēc aktivitā-
tes norises izlozes rezultāti tiks 
publicēti www.olainessports.lv 
un Olaines Sporta centra “Face-
book” kontā. Ar balvu ieguvē-
jiem organizatori sazināsies 
personīgi, lai vienotos par balvu 
nodošanu. Sīkāka informācija 
pieejama www.olainessports.lv.

Distanču slēpošanas  
iespējas Olainē
Olaines 2. vidusskolas stadionā 
ir sagatavota distanču slēpoša-
nas trase, kurā var slēpot gan 
slidsolī, gan klasiskajā stilā. Pro-
tams, baudīt skaisto dabu šobrīd 
var arī Olaines mežos, atklājot 
un izveidojot savus maršrutus. 
Izbaudi laiku svaigā gaisā! 

Olaines novada pašvaldība 
informē, ka no 1. februāra 

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.

Pieteikt bērnu mācībām 
izvēlētajā vispārējās izglītības 
iestādē vecāki var attālināti un 
klātienē: 

Olaines 1. vidusskolā – Zeiferta 
ielā 4, Olainē, tālr. 67962959;
Olaines 2. vidusskolā – Skolas 
ielā 1, Olainē, tālr. 67963582.

Iepazīties ar uzņemšanas 
nosacījumiem, dokumentu 
iesniegšanas kārtību un 
kritērijiem bērnu uzņemšanai 
pašvaldības vispārējās izglītības 
iestādēs iespējams vietnēs 
www.o1vsk.lv un  
www.olaine2vsk.lv. 

Jau vairākus gadus Olaines 
novada pašvaldība maijā 

novada svētkos un septembrī 
Dzērveņu festivālā aicina kopā 
ģimenes, kurās pēdējā pusgada 
laikā piedzimuši bērniņi, lai 
svinīgi pasniegtu pašvaldības 
simbolisko dāvanu – laimes 
vērdiņu. Diemžēl pagājušajā 
gadā šie skaistie svētki 
nenotika un vecāki tika aicināti 
saņemt Laimes mātes vērdiņu 

Dzimtsarakstu nodaļā. Saistībā 
ar epidemioloģisko situāciju tā 
aicinām rīkoties vecākus arī šajā 
gadā.
Tāpat jaunajā gadā turpināsim 
sveikt attālināti jubilārus, 
kuriem ir apaļa jubileja. 
Naudas dāvanu, ko paredz 
saistošie noteikumi, jubilāri 
saņems kontā, iepriekš par to 
vienojoties ar sociālā dienesta 
darbinieku. 

KUSTĪBU SPĒLE
"KUSTIES VESELS"

Reģistrācija uzņemšanai 1. klasē
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