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Gaidot Olaines pilsētas 55. gadadienu, laikā no 14. janvāra līdz 14. februārim aicinām 
iedzīvotājus piedalīties aktivitātē “Mana Olaine”. Kas ir tava Olaine? Esi radošs un savā 
fotogrāfijā atspoguļo tās lietas, vietas, skatus, cilvēkus, notikumus un visu citu, kas tev 
asociējas ar Olaini un liek par to priecāties! Sūti savu fotogrāfiju uz e-pasta adresi  
kultura@olaine.lv līdz 14.02.2022. ar norādi “Mana Olaine”. 

Lai pasniegtu īpašu dāvanu olainiešiem un pilsētas viesiem Olaines 55. dzimšanas dienā, 
ļaujot izbaudīt Olaines pilsētvidi un radot pēc iespējas plašākam cilvēku lokam svētku 

sajūtu, no 18. līdz 20. februārim Olaines Kultūras centrs un Olaines Sporta centrs aicinās 
izbaudīt īpašu pastaigu maršrutu ar uzdevumiem un audiogidu “Pieskarties pagātnei, 
izzināt tagadni, sapņot par nākotni 55 punktos”.
Trīs dienu garumā katru vakaru olainieši un viesi varēs aplūkot gaismās un skaņās pārvērsto 
Olaini un kājām izstaigāt īpaši radītu gaismas un skaņas objektu maršrutu. Pastaigas laikā būs 
apskatāma gaisma un tās izpausmes visdažādākajās variācijās.

Olaines Mežaparkā no 18. līdz 20. februārim ieraudzīt un sajust pašam aicinās “Sajūtu  
un pastaigu maršruts”, savukārt aizmirsties un acīm iemirdzēties priekā no 19. līdz  
20. februārim – “Gaismu un skaņas stāsts” un lielizmēra gaismas objekts “Zvaigzne”!

Par fotobusiņu, ekskursijām, TV raidījumu un daudzām citām interesantām lietām pastāstīsim 
jums īpašā Olaines dzimšanas dienai veltītā svētku avīzē. Bet šobrīd jau meklē un sūti foto, ar 
ko tev asociējas Olaine, un meklē recepti pilsētas kūkas garšai! 
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Aktivitāte “Mana Olaine”

Pieņemts Olaines novada 
budžets 2022. gadam

Olaines novada domes 26. janvāra sēdē apstiprināja  
2022. gada budžetu, kurā plānotie kopējie ieņēmumi ir  

25 022 474 eiro, kas ir par 13% vairāk, salīdzinot ar 2021. 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 maksimāli 
sabalansēt tā, lai pietiek gan saimnieciskajiem darbiem, gan 
infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, gan sociālajai jomai, 
izglītībai, kultūrai un sportam. 2022. gadā un turpmāk pašvaldībai 
būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu 
realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti novadā, ielu, 
ceļu, iestāžu infrastruktūru. Plānots ir līdzdalības budžets, kas 
paredz iedzīvotāju iesaisti Olaines novada teritorijas attīstības 
jautājumu izlemšanā. Tam paredzēti 100 000 eiro. 

Ieņēmumi

Izdevumi

25 022 474 
eiro

32 321 957 
eiro

Lielākās ieņēmumu pozīcijas

Lielākās izdevumu pozīcijas

32 321 957 eiro, kuri tiek segti no pamatbudžeta ieņēmumiem –  
25 022 474 eiro – un 2021. gada naudas atlikuma – 4 716 457 eiro

Valsts budžeta 
transferti 
5 379 224 eiro

Atpūta, kultūra, 
reliģija 
3 494 078 eiro

Iedzīvotāju 
ienākuma 

nodoklis 
16 371 365 eiro

Izglītība
12 257 253 eiro

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

5 663 773 eiro

Ekonomiskā darbība 
(ceļu būve un ceļu, ielu 

uzturēšana)
1 494 569 eiro

Īpašuma nodokļi 
1 543 450 eiro

Sociālā aizsardzība
4 104 859 eiro

Izpildvara un 
likumdošanas 
varas institūcijas
2 769 838 eiro

21,50%

10,81%

65,43% 

37,92%

17,52%

4,62% 

6,17%

12,70% 

8,57% 

Vairāk par budžetu izdevuma “Olaines domes vēstis”  
februāra numurā.
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Jauna mājokļa pabalsta 
aprēķināšanas kārtība

Olaines novada p/a “Olaines 
Sociālais dienests” aicina Olaines 

novada trūcīgās un maznodrošinātās 
mājsaimniecības pieteikties mājokļa 
pabalsta aprēķinam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par 
mājsaimniecības materiālās situācijas 
izvērtēšanu un sociālās palīdzības 
saņemšanu” mājokļa pabalsta apmēru 
aprēķina kā starpību starp garantētā 
minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu 
summu mājsaimniecībai un faktiskajiem 
izdevumiem un mājsaimniecības 
kopējiem ienākumiem. (Mājokļa pabalsts 
= GMI sliekšņu summa mājsaimniecībai 
+ faktiskie izdevumi mājoklim – 
mājsaimniecības kopējie ienākumi.)

GMI slieksnis ir 109 eiro pirmajai 
vai vienīgajai personai un 76 eiro 
pārējām personām mājsaimniecībā, 
piemēram, viena cilvēka mājsaimniecībā 
GMI slieksnis ir 109 eiro, bet divu 
cilvēku mājsaimniecībā GMI sliekšņu 
summa – 185 eiro. Lai veiktu mājokļa 
pabalsta aprēķinu, nepieciešami ar 
mājokļa lietošanu saistīto maksājumu 
rēķini par iepriekšējo vai pašreizējo 
kalendāra mēnesi (saņemtie rēķini 
par komunālajiem pakalpojumiem, 
elektroenerģiju, gāzi, telefonu, televīziju, 
internetu).
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības 
seku pārvarēšanas likuma 77. pantu 
laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 
2022. gada 31. maijam pašvaldības, 
aprēķinot mājokļa pabalsta apmēru 
trūcīgām un maznodrošinātām 
mājsaimniecībām, garantētā minimālā 
ienākuma sliekšņu summai piemēro 
šādu koeficientu:
1) atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma 

personai vai atsevišķi dzīvojošai 

personai ar invaliditāti – koeficientu 
2,5 vai pašvaldības noteikto 
koeficientu, ja tas ir lielāks par šajā 
punktā noteikto;

2) mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas 
vecuma personas vai personas 
ar invaliditāti, – koeficientu 2 vai 
pašvaldības noteikto koeficientu, ja tas 
ir lielāks par šajā punktā noteikto;

3) mājsaimniecībai ar bērnu/-iem – 
koeficientu 2.

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena 
persona no mājsaimniecības vēršas 
sociālajā dienestā, uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu un iesniedz:
1) iesniegumu, kurā lūdz aprēķināt un 

piešķirt mājokļa pabalstu;
2) dokumentus mājokļa pabalsta 

aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa 
lietošanu saistītus izdevumus.

Vairāk informācijas par sociālo 
palīdzību (mājokļa pabalstu) var 
saņemt:
• Olaines Sociālā dienesta klientu 

apkalpošanas centrā Olainē, Zemgales 
ielā 33, informatīvais tālrunis 67146041;

• Olaines Sociālā dienesta klientu 
apkalpošanas centrā Jaunolainē, 
mājā “Zeiferti”, informatīvais tālrunis 
67811295;

• Olaines Sociālā dienesta klientu 
apkalpošanas centrā Stūnīšos, Gaismas 
ielā 6, informatīvais tālrunis 25602268.

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu 
slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un 190 eiro 
pārējām personām mājsaimniecībā. 
Maznodrošinātas mājsaimniecības 
ienākumu slieksnis ir 436 eiro pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 
un 305 eiro pārējām personām 
mājsaimniecībā. 

Notikusi skolu 
parlamentāriešu tikšanās

12. janvārī notika Olaines novadā esošo izglītības iestāžu pašpārvalžu pārstāvju 
tikšanās, lai atsāktu pieredzes apmaiņu un pašpārvalžu kopīgu izaugsmi, lai 

jaudīgi iesāktu 2022. gadu!
Tikšanās sākumā jaunieši iepazinās, izmantojot platformu “GatherTown”. Tad dalījās 
pieredzē par sasniegumiem un arī kļūdām, runāja par turpmāk nepieciešamo 
atbalstu. Tikšanās otrajā daļā dalībnieki izvērtēja Olaines novada jaunatnes politikas 
stratēģiju un izteica idejas tās pilnveidei. Jaunieši uzsvēra emocionālā atbalsta un 
veselīga dzīvesveida nozīmi ikdienā, ka nepieciešams paplašināt esošās iespējas un 
piedāvājumu. Jaunieši kā lielāko ieguvumu no tikšanās minēja interesantu darbu 
grupās, iespēju iepazīt jaunus cilvēkus un iegūt pieredzi un motivāciju.
Paldies jauniešiem no Olaines 1. vidusskolas, Olaines 2. vidusskolas un RTU Olaines 
Tehnoloģiju koledžas par aktīvo iesaisti! Tikšanos organizēja Olaines novada 
pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Pašpārvalžu atbalstam”.
Pašpārvalde ir demokrātiska un brīvprātīga skolēnu/audzēkņu vēlēta institūcija 
ar mērķi – pilnveidot izglītības iestādes mācību un sabiedrisko dzīvi, balstoties uz 
audzēkņu, pedagogu un administrācijas vajadzībām un saskaņojot tās. Pašpārvaldes 
mērķis ir attiecināms uz visām darbības jomām. 

Agnese Kalniņa, jaunatnes lietu speciāliste

Aktualitātes

Par sociālo un materiālo 
palīdzību Olaines novadā 

deklarētajiem iedzīvotājiem 
2021. gadā

2021. gadā sociālā atbalsta pasākumiem (pabalstiem, 
pakalpojumiem, ilgstošai aprūpei) kopumā izlietoti

2021. gadā sociālo izmaksu pieaugums, salīdzinot ar 2020. gadu, bija

1 120 642,82 eiro

212 088,50 eiro

(sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas)

Transporta pabalstos 2021. gadā 
izmaksāts 71 884,31 eiro

Pabalstiem jubilejā – 
18 500 eiro

Mājokļa pabalstiem –  
194 154,42 eiro

Sociālajai palīdzībai ģimenēm ar 
bērniem (apģērba iegādei, mācību 

procesam Covid-19 krīzē u. c.) –  
157 752,50 eiro

Pabalstiem veselības aprūpei –  
101 123,10 eiro

Jaundzimušo aprūpei –  
78 600 eiro (214 jaundzimušie)

Ēdināšanas pabalstiem izglītības iestādēs 
(trūcīgajām, maznodrošinātajām 
ģimenēm, aizbildnībā esošajiem 

bērniem un ģimenēm, kurās ir trīs vai 
vairāk bērnu) 2021. gadā izlietoti  

71 753,59 eiro (ir vēl papildu dotācijas, 
kuras sedz pašvaldība)

Reģistrācija uzņemšanai 1. klasē
Olaines novada pašvaldība informē, ka no 1. februāra līdz 31. martam Olaines 
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs notiks 2015. gadā dzimušo, Olaines 
novada administratīvajā teritorijā deklarēto bērnu reģistrācija uzņemšanai 1. klasē 
2022./2023. mācību gadam. Bērni no citām administratīvajām teritorijām tiks uzņemti 
saskaņā ar brīvajām vietām atbilstošajā klasē.

Pieteikt bērnu mācībām 
izvēlētajā vispārējās 
izglītības iestādē vecāki 
(likumiskie pārstāvji) var 
attālināti un klātienē:
• Olaines 1. vidusskola – 

Zeiferta iela 4, Olaine,  
tālr. 67962959.

• Olaines 2. vidusskola –  
Skolas iela 1, Olaine,  
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. 
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Deinstitucionalizācijas projekts rit 
savu gaitu, un šogad uzsākta otrā 

un pēdējā bērnu ar funkcionāliem 
traucējumiem izvērtēšana Rīgas 
plānošanas reģionā. Kopumā plānots 
sagatavot līdz 300 atbalsta plāniem. 
Olaines novadā šāds plāns taps  
11 iepriekš pieteiktiem bērniem (jaunu 
bērnu izvērtēšana vairs nenotiks). 
Ko tas dos šīm ģimenēm? Pietiekami 
plašu atbalsta pakalpojumu grozu, lai 
atvieglotu ikdienas rūpes ģimenēm, 
kurās aug bērns ar invaliditāti. Vairāk par 
izvērtēšanas procesu sarunā ar biedrības 
“Centrs Valdardze” valdes priekšsēdētāju 
Evu Sāri-Aizsilnieci.

Kā sokas ar izvērtēšanas procesu? 
Ar Rīgas plānošanas reģionu uzsākām 
sadarbību šī gada martā. Mums 
jau ir pieredze šajā jomā, jo bērnus 
ar funkcionāliem traucējumiem 
izvērtējam jau no 2016. gada citā 
reģionā – Vidzemes plānošanas 
reģionā. Esam komanda ar pieredzi: 
četri sociālie darbinieki, četri psihologi, 
trīs fizioterapeiti un divi ergoterapeiti. 
Darbu veicam četrās komandās. Pilnībā 
pabeigti un nodoti Rīgas plānošanas 
reģionam ir 196 nodevumi – vairāk nekā 
puse plānotā darba. Tas ir apjomīgs 
darbs, ko paveicam, jo katrs nodevums 
sastāv no bērnu profila, novērtēšanas 
instrumenta un sociālās rehabilitācijas 
plāna. Tāpat identisks komplekts tiek 
nodots pašvaldībai, kurā ir deklarēts 
bērns ar funkcionāliem traucējumiem. 
Atbalsta plānu uz rokas saņem arī pats 
vecāks, kurš varēs doties uz pašvaldību 
un no speciālistu ieteiktajiem sociālajiem 
pakalpojumiem izvēlēties savam bērnam 
visatbilstošākos.

Kā notiek personu izvērtēšanas 
process? 
Raksturojot pašu procesu, vispirms 
notiek sazināšanās ar ģimeni un 
vienošanās ar ģimeni par tikšanās 
laiku un vietu. Tad sazināšanās ar 
sociālo dienestu par pieejamajiem 
pakalpojumiem dzīvesvietā. 
Tad seko izvērtēšana pie katra klienta 
mājās – iepazīšanās ar pieejamo 

medicīnisko dokumentāciju par bērna 
veselības, psiholoģisko stāvokli, 
mācību procesu, pakalpojumiem, ko 
bērns jau saņem, saruna ar vecākiem. 
Bērna novērojums – jautājumi 
bērnam un vecākiem, par pamatu 
ņemot izvērtēšanas instrumentu. 
Sniedzam arī informāciju vecākiem 
par pakalpojumiem bērnam un viņiem 
pašiem.
Otrais posms jau notiek pie mums – visu 
komandā iekļauto speciālistu iegūtās 
informācijas apkopošana un kopā ar 
viņiem rehabilitācijas plāna izstrāde. 
Tikai pēc tam plānu saņem vecāki, 

kam seko saruna ar viņiem un plāna 
pielabošana, ja nepieciešams. Tālāk 
jau gatavais plāns nodevuma veidā 
tiek nodots pašvaldības sociālajam 
dienestam un Rīgas plānošanas 
reģionam. Tiklīdz bērna vecāki ir 
saņēmuši ekspertu izstrādāto atbalsta 
plānu, viņiem ir jāvēršas ar iesniegumu 
savas pašvaldības sociālajā dienestā. 
Balstoties uz vecāku iesniegumu, 
sociālais dienests pieņem lēmumu par 
pakalpojumu piešķiršanu, un parasti 
aptuveni mēneša laikā tiek uzsākta 
pakalpojuma saņemšana.

Kā to ietekmē pandēmija un 
epidemioloģiskās drošības prasības?
Ar plānošanas reģionu līgums ir līdz 
nākamā gada beigām. Sākotnēji bijām 
plānojuši jau pabeigt darbus, bet 
Covid-19 dēļ bijām spiesti vienu mēnesi 
darbu pārtraukt.
Šobrīd esam atkal uzsākuši izvērtēšanas 
procesu. Vecāki, kuri nevēlas uzņemt 
komandu mājās, var noteikt citu 
izvērtēšanas vietu vai doties uz 

“Centru Valdardze” Valmierā. Tomēr 
bērns un vecāki ir lielāks ieguvējs, ja 
process notiek mājās. Šādā gadījumā 
fizioterapeits un ergoterapeits var 
izvērtēt bērna vajadzības mājas vidē.
Izvērtēšanas darbs notiek, ievērojot visas 
epidemioloģiskās drošības prasības. Visi 
mūsu darbinieki ir vakcinēti un testēti.

Par kuriem atbalsta pakalpojumiem ir 
vislielākā bērnu vecāku interese?
Vislielākā interese ir pēc logopēda, 
Montesori un fizioterapeita. Ir 
pašvaldības, kuras ir attīstījušas 
savus sociālos pakalpojumus, un ir 

pašvaldības, kurās šie pakalpojumi vēl 
aizvien nav pieejami. Katru gadījumu 
izvērtējam atsevišķi un meklējam 
labākos risinājumus bērnam un viņa 
vecākiem. Ir daudzi vecāki, kuriem bērni 
jau saņem vai ir saņēmuši rehabilitācijas 
pakalpojumus pie konkrētiem 
speciālistiem un vēlas tos turpināt, jo 
bērnam laba sadarbība ar speciālistu un 
ir veiksmīgi rezultāti. 
 
Kā kopumā vērtējat 
izvērtējamo personu gatavību 
deinstitucionalizācijas projektam? Vai 
ir zināšanas un konkrētas prasības, 
tieši kādu palīdzību vai pakalpojumus 
vēlas? 
Situācijas ir dažādas. Ir vecāki, kuri ir ļoti 
motivēti, interesējušies un ir informēti 
par projektu, un ir arī vecāki, kuriem 
nepieciešama papildu informācija. Ir 
jāteic, ka šo vecāku ikdiena ir pilna rūpju 
un bieži vien vecāki ir uz sabrukšanas 
robežas. Prieks, ka projektā paredzēti 
pakalpojumi arī vecākiem, ko labprāt 
izmanto, un tas patiešām ir atbalsts 

viņu ikdienā. Pēc izvērtēšanas mūsu 
darbiņš ir padarīts, un tālāko darbību 
nākas organizēt pašvaldībām. Ir 
reizes, kad vecāki arī pēc izvērtēšanas 
procesa zvana komandas sociālajam 
darbiniekam.

Kādi ir visbiežākie vecāku jautājumi 
par pakalpojumiem? Bažas un raizes?
Dažus vecākus baida nosaukums “Centrs 
Valdardze”, jo pamatnodarbošanās 
ir vardarbībā cietušo bērnu sociālā 
rehabilitācija. Cenšamies nomierināt 
vecākus, ka “Valdardzes” sociālo 
pakalpojumu klāstā ir dažādi sociālie 
pakalpojumi. Noteikti būtiska loma 
ir pašvaldību sociālajiem dienestiem 
sagatavot vecākus, būt kontaktā ar 
viņiem. Sākuma periodā strādāt bija 
grūti, jo vecāki bija aizmirsuši par 
piedāvājumu, bija ilgi gaidījuši otrās 
kārtas izvērtēšanu un sakreņķējušies. 
Mūsu darbu ietekmēja administratīvi 
teritoriālā reforma, pašvaldību sociālo 
darbinieku maiņa un, protams, Covid-19.

Kādas varētu būt rekomendācijas, 
ja līdzīgs projekts tiktu īstenots 
atkārtoti nākotnē?
Šajā laika posmā ir izdarīts ļoti daudz, 
mums Latvijā ir ļoti daudz bērnu, kuriem 
ir vajadzīgs atbalsts. Negribētos, ka 
reizē ar projekta beigām uzsāktais 
darbs ar bērniem, kuriem ir funkcionāli 
traucējumi, neturpinātos. Šiem bērniem 
palīdzība vajadzīga tūlīt un tagad, 
ieguldot sociālā atbalsta sistēmā šobrīd, 
tas ir nozīmīgs ieguldījums šo bērnu 
turpmākajā dzīvē un attīstībā. 
Ja līdzīgs deinstitucionalizācijas projekts 
tiktu īstenots nākotnē, tad gribētos, lai 
izvērtēšanas procesa metodikas izstrāde 
tiktu uzticēta mūsu pašu ekspertiem, kas 
ir zinoši un orientējas Latvijas situācijā. 

Šī publikācija tapusi Eiropas Sociālā 
fonda projektā Nr. 9.2.2.1./15/I/002 
“Deinstitucionalizācija un sociālie 
pakalpojumi personām ar invaliditāti un 
bērniem”. 

Deinstitucionalizācijas projektā vairāk bērnu ar funkcionāliem 
traucējumiem saņems valsts un pašvaldību atbalstu

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts pielāgots  
cilvēkiem ar dzirdes un redzes traucējumiem

Olaines Vēstures un mākslas 
muzejs ar Valsts kultūrkapitāla 

fonda mērķprogrammas “KultūrELPA” 
finansējumu ir pabeidzis Pirmā 
pasaules kara vēstures izziņas maršruta 
papildināšanu ar taktiliem un audiāliem 
risinājumiem.

Ir izveidoti seši stendi Braila rakstā 
ar aprakstiem par notikumiem, kas 
risinājušies Olaines apkārtnē Pirmā 
pasaules kara laikā, izveidots arī taktilais 
makets, kas attēlo Pirmā pasaules kara 

vēstures izziņas maršruta teritorijā 
esošās kara laika liecības un fortifikācijas  
būves – zemnīcas, blindāžas, artilērijas 
šāviņu radītas bedres un ierakumus. 
Makets ir aprīkots ar trīs audioformātā 
ierunātiem tekstiem, kas informē par 
Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 
maršruta apkārtni, situāciju kara laikā un 
latviešu strēlnieku sadzīves apstākļiem. 
Viens no audioformāta tekstiem ir 
papildināts ar latviešu strēlnieku 
dziesmu – “Izlūku dziesma”.
Maršruts ir viena no retajām 

kultūrvēsturiskajām vietām Olaines 
novadā un Pierīgā, kura arī ārkārtējās 
situācijas ierobežojumu laikā ir pieejama 
ikvienam apmeklētājam jebkurā laikā 
un bez maksas. Tas ir arī vienīgais 
ārvides objekts Latvijā, kurā tiek stāstīts 
par Pirmā pasaules kara notikumiem 
un kurš ir īpaši pielāgots cilvēkiem ar 
kustību, redzes un dzirdes traucējumiem. 
Vēstures maršruta papildināšana ar 
audiorisinājumiem atklāj aizraujošus 
un nedzirdētus vēsturiskus faktus un 
cilvēkstāstus par kara notikumiem. 

Aktualitātes
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Olaines Kultūras namā sestdienās notiek gan pirmreizējā 
vakcinācija, gan balstvakcinācija pret Covid-19

Olaines vakcinācijas centrs ir atvērts 
sestdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 

Olaines Kultūras namā Zeiferta ielā 11,  
Olainē. Šobrīd plānots, ka centrs 
darbosies līdz 26. februārim (ieskaitot). 
Olaines vakcinācijas centrā iedzīvotājiem 
ir iespēja saņemt gan pirmreizējo 
vakcīnu, gan balstvakcīnu.
Olaines novada vakcinācijas centros 
iedzīvotāji var saņemt vakcīnas:
• pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties 

manavakcina.lv (pieraksts vietnē tiek 
atvērts pakāpeniski);

• dzīvajā rindā bez iepriekšējas 
reģistrācijas.

Pieejamas vakcīnas:
• “Moderna”;
• “Pfizer”;
• “Janssen” (“Johnson & Johnson”).

Vēršam uzmanību, ka Olaines 
vakcinācijas centra darbība ir atkarīga 
no pieprasījuma vakcinēties. Aicinām 
sekot līdzi informācijai pašvaldības 
informācijas kanālos (katru nedēļu 
līdz februāra beigām tiks aktualizēta 
informācija par centra darbu esošās 
nedēļas nogalē): www.olaine.lv un 
pašvaldības “Facebook” kontā. 
Uz vakcināciju līdzi jāņem personu 
apliecinošs dokuments (pase vai ID 
karte), kā arī potēšanas pase (ja tāda ir). 
Ja cilvēks vēlas saņemt balstvakcīnu, 
tad līdzi jābūt arī Covid-19 
sertifikātam, kurā redzama vakcīna 
un vakcinācijas datumi, vai kartīte no 
iepriekšējā vakcinācijas kursa. Vēršam 
uzmanību, ka QR kodā nevar redzēt 
nepieciešamo informāciju (to nolasot, 
var tikai pārbaudīt, vai sertifikāts ir vai 
nav derīgs), līdz ar to līdzi jābūt vai nu 
izdrukātam sertifikātam, vai arī izdrukai 
paredzētam sertifikātam mobilajā 
telefonā.
Olaines vakcinācijas centrā vakcinē, 
sākot no 12 gadu vecuma. 
Balstvakcīnu var saņemt tikai no  
18 gadu vecuma.
Uz vakcināciju vēlams ierasties tādā 
apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu. 
Pirms vakcinācijas jāpilda anketa, 
tāpēc lūdzam paņemt līdzi brilles tiem 
cilvēkiem, kuriem tās ir nepieciešamas 
anketas aizpildīšanai. 

Pusaudžiem vecumā no 12 līdz 
13 gadiem vakcinācijas laikā 
nepieciešama mātes vai tēva (vai 
cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, 
kā arī šādi dokumenti: likumiskajam 
pārstāvim – pase vai personas apliecība, 
kā arī apliecinošs dokuments par bērnu 
(ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas 
apliecība, vai nepieciešamības gadījumā 
notariāli apstiprināta pilnvara).
Vakcinācijas centra atvēršana veicinās 
vakcinācijas aptveres palielinājumu 
un, ņemot vērā SARS-CoV-2 vīrusa 
omikrona varianta straujo izplatību 
un sertifikātu derīguma termiņa 
ieviešanu, nodrošinās iespēju saņemt 
balstvakcīnu iedzīvotājiem, kuriem tas 
ir nepieciešams. Nacionālais veselības 
dienests skaidro: balstvakcinācija ir 
viens no efektīvākajiem risinājumiem, 
lai pasargātu sevi no hospitalizācijas 
inficēšanās gadījumā, kā arī 
balstvakcinācija samazina saslimstību, tai 
skaitā ar omikrona celmu. Balstvakcīna 
spēj pastiprināt cilvēka imūno atbildi, 
tās aizsargājošais efekts sākas jau 
nākamajā dienā pēc vakcinācijas 
veikšanas. Nacionālais veselības dienests 
aicina iedzīvotājus savlaicīgi ieplānot 
vakcinēšanās laiku.

Atgādinām, ka 6. janvārī valdība 
apstiprināja grozījumus Ministru 
kabineta noteikumos, nosakot 
Covid-19 sertifikātu derīguma 
termiņu pieaugušajiem iedzīvotājiem. 
Covid-19 vakcinācijas sertifikātu 
derīguma termiņš Latvijā stāsies 
spēkā 15. februārī un attieksies 
tikai uz pakalpojumu saņemšanu un 
pasākumu apmeklēšanu epidemioloģiski 
drošā vidē, kur nepieciešams uzrādīt 
sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu. 
Darba pienākumu veikšanai joprojām 
saglabājas prasība pēc pabeigtas 
primārās vakcinācijas un balstvakcinācija 
tiek stingri rekomendēta.
Vakcinētajiem cilvēkiem sertifikāts būs 
spēkā deviņus mēnešus pēc primārās 
vakcinācijas kursa pabeigšanas ar 
“Vaxzevria”, “Spikevax”, “Comirnaty” 
vakcīnām un piecus mēnešus pēc 
“Janssen” vakcīnas saņemšanas. Saskaņā 
ar zinātniskajiem pētījumiem, lai 
saglabātu organisma aizsardzību pret 

vīrusu un novērstu riskus smagai slimības 
gaitai, vajadzīga balstvakcinācija. 
Covid-19 vakcinācijas sertifikāts ir derīgs 
uzreiz pēc balstvakcinācijas veikšanas.

Digitālā sertifikāta derīguma termiņš 
tiek noteikts tikai personām vecumā 
no 18 gadiem. Covid-19 vakcinācijas 
sertifikātam patlaban netiek noteikts 
derīguma termiņš šādos gadījumos:
• ja pārslimots* Covid-19 un pēc tam 

saņemtas divas potes;
• saņemtas divas potes un pēc tam 

pārslimots* Covid-19;
• saņemta viena pote, tad pārslimots* 

Covid-19, pēc tam saņemta otrā pote;
• balstvakcinācijas sertifikātam patlaban 

nav noteikts derīguma termiņš;
• arī bērnu sertifikātiem nav 

noteikts derīguma termiņš, tā kā 
bērniem patlaban nav pieejama 
balstvakcinācija.

* Jāņem vērā, ka pārslimošanas faktam 
jābūt apstiprinātam ar pozitīvu RNS 
testu, kas veikts laboratorijā.

Vēršam uzmanību, ka Olaines novadā 
turpina vakcinēt pret Covid-19 ģimenes 
ārsti, kuri to ir darījuši iepriekš, kā arī šo 
pakalpojumu nodrošina SIA “OlainMed”.
Sākotnēji bija plānots, ka Olaines novadā 
būs divi centri – Olainē un Jaunolainē –,  
bet, ņemot vērā to, ka 16. janvārī 
Jaunolainē bija zems pieprasījums, 
Nacionālais veselības dienests 
Jaunolaines vakcinācijas centra (kultūras 
nama telpās) darbību ir apturējis. Tas, 

vai centrs atsāks darbu, būs atkarīgs 
no tā, vai Olaines novadā būs tik 
liels pieprasījums pēc vakcinācijas 
pret Covid-19, ka būs nepieciešams 
palielināt jaudu – papildus vakcinācijas 
centram Olainē atvērt vēl vienu centru 
Jaunolainē. 

Covid-19

Vakcinācijas aptvere Olaines novadā

• pie tirdzniecības centra “Olanija” (Zeiferta ielā 6, Olainē) –  
MFD laboratorijas Covid-19 analīžu nodošanas punkts  
(tālrunis pierakstam 8313; tīmekļvietne www.mfd.lv/covid-19);

• pie veselības centra “OlainMed” (Veselības ielā 5, Olainē) – Centrālās 
laboratorijas Covid-19 analīžu punkts (tālrunis pierakstam 8330).

Ņemot vērā augstu saslimstību ar Covid-19 
Olaines novadā, atgādinām iedzīvotājiem, 
ka Olaines pilsētā ir divi Covid-19 analīžu 
nodošanas punkti:

Nacionālā veselības dienesta sniegtā informācija liecina, ka kopumā uz 26. janvāri Olaines novadā primāro vakcināciju pabeiguši 68% (valstī kopumā – 68%), 
bet sadalījumā pa vecuma grupām primārās vakcinācijas aptvere Olaines novadā ir atainota tabulā.

Vecums 5–11 12–15 16–17 18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89 90 un vairāk Kopā
Iedzīvotāji, kuri pabeiguši primāro vakcināciju  
(pilnu vakcinācijas kursu), skaits

2 478 292 1691 2371 2417 2221 2013 1299 608 39 13431

Iedzīvotāji, kuri pabeiguši primāro vakcināciju  
(pilnu vakcinācijas kursu, %)

0% 53% 71% 80% 78% 82% 83% 83% 80% 72% 45% 68%

Savukārt balstvakcīnu saņēma 19% (valstī kopumā – 22%).

Vecums 18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89 90 un vairāk Kopā
Balstvakcīnas saņēmēju skaits 334 586 652 645 674 610 284 15 3800
Balstvakcīnas saņēmēju skaits % 16% 19% 22% 24% 28% 37% 34% 17% 19%
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Jau 1. februārī Latvijā darbību 
uzsāks depozīta sistēma dzērienu 

iepakojumam, kas pavērs iespēju 
iedzīvotājiem nodot tukšos depozīta 
iepakojumus kādā no aptuveni  
1400 depozīta punktiem visā Latvijā. 
Aptuveni puse no tiem būs automātiskie 
depozīta punkti, kur iepakojumu varēs 
nodot taromātos, bet vēl nepilni  
700 būs manuālie depozīta punkti, kur 
iepakojumu pieņems veikala pārdevējs. 

Olaines novadā sākotnēji darbosies 
astoņi depozīta sistēmas punkti, no 
kuriem seši būs automatizētie (veikalos 
“Maxima X” (Zemgales iela 53, Olaine), 
“Labais” (Stacijas iela 16, Olaine), 
“Rimi Super” (Stacijas iela 8, Olaine), 
“Elvi” (Zeiferta iela 7, Olaine), “Top!” 
(Zemgales iela 6A, Olaine, un Baznīcas 
iela 10, Jaunolaine)) un divi – manuālie 
(veikalos “Fix Price” (Zeiferta iela 6, 
Olaine) un “Tabakas nams” (Zemgales 
iela 8, Olaine)). Paredzēts, ka tuvā 
nākotnē tiks izveidoti vēl trīs manuālie 
(veikalos “Aibe” (Jelgavas iela 19, Olaine), 
“Narvesen” (Zemgales iela 1A, Olaine), 
“Lats” (“Ziediņi 1”, Jāņupe)).

Veikali – depozīta sistēmas 
infrastruktūras balsts
Depozīta sistēmas pamatprincips, 
kas sevi veiksmīgi pierādījis gan 
kaimiņvalstīs, gan arī pasaulē, uzsver 
tirdzniecības vietu lomu ērta un 
patīkama depozīta iepakojumu 
nodošanas procesa nodrošināšanā 
jeb “ērti nopirkt un ērti atpakaļatdot”. 
Tas nozīmē, ka, iegādājoties dzērienu 
depozīta iepakojumā, pircējs tukšo 
iepakojumu vēlāk varēs nodot atpakaļ 
turpat veikalā. Būtiski, ka tukšo 
iepakojumu varēs nodot jebkurā 
depozīta punktā neatkarīgi no tā, kurā 
tirdzniecības vietā konkrētais depozīta 
produkts ir iegādāts. Interaktīvā depozīta 
pieņemšanas punktu karte pieejama 
tīmekļvietnē www.depozitapunkts.lv 
sadaļā “Kur nodot?”.

Depozīta sistēmā varēs nodot 
stikla, plastmasas (PET) un metāla 
(skārdenes) iepakojumus, kuros iepildīti 
bezalkoholiskie, visa veida alus un 
citi alkoholiskie (līdz 6%) dzērieni, bet 
pats iepakojums ir marķēts ar Latvijas 
depozīta zīmi. Nodotais iepakojums tiks 
pieņemts tikai tādā gadījumā, ja tas būs 
iztukšots un nesaplacināts, savukārt 
uz iepakojuma etiķetes atradīsies un 
būs skaidri nolasāma depozīta zīme un 
svītrkods.

Depozīta iepakojuma nodošana 
taromātā
Lai nodotu tukšo depozīta iepakojumu 
taromātā, iepakojums būs jāievieto tajā 
ar apakšējo daļu pa priekšu. Ja plānots 
nodot vairākus iepakojumus, tie jāievieto 
taromātā pa vienam. Kad visi līdzi 
paņemtie depozīta iepakojumi nodoti, 
pircējam būs jāspiež uz ekrānā redzamās 
pogas, lai pabeigtu darbību un saņemtu 
depozīta kuponu par nodotajām 
iepakojuma vienībām – 0,10 eiro par 
vienību. Pirmajā iepakojumu nodošanas 
reizē depozīta sistēmas operators iesaka 
rūpīgi sekot līdzi instrukcijām uz ekrāna, 
kas būs pieejamas latviešu, krievu un 
angļu valodā.
Saņemtais depozīta kupons būs 
izmantojams kā maksāšanas līdzeklis 
jebkādu veikalā pieejamo preču iegādei. 
Kuponu varēs izmantot pirkuma 
apmaksai kuponā norādītajā veikalā, 
taču katrai tirdzniecības vietai ir iespēja 
lemt par kupona izmantošanas papildu 
iespējām, piemēram, sniegt iespēju 
atprečot kuponu pret skaidru naudu vai 
izmantot kuponu pirkuma apmaksai visā 
veikalu tīklā. Tirdzniecības vietas savus 
pircējus par to informēs atsevišķi.

Depozīta iepakojuma nodošana 
manuālajā depozīta punktā
Lai nodotu tukšo depozīta iepakojumu 
manuāli, pircējam būs jāvēršas pie 
veikala pārdevēja. Pārdevējs pārbaudīs, 
vai nodotais iepakojums nav būtiski 
bojāts un uz iepakojuma etiķetes atrodas 
Latvijas depozīta zīme un nolasāms 
svītrkods. Ja iepakojums atbildīs šīm 
prasībām, pārdevējs izdos skaidru naudu 
par nodotajām iepakojumu vienībām 
vai noformēs šo summu kā atlaidi 
pirkumam.
Manuālajos depozīta punktos pircējiem 
redzamā vietā plānots izvietot uzlīmi ar 
“Depozīta punkta” logotipu un tekstu 
“Šeit var nodot tukšo depozīta taru!”. 
Tāpat visos veikalos, kuros depozīta 
iepakojums nav jāpieņem obligāti, ir 
pienākums izvietot informāciju par 
tuvākā depozīta punkta atrašanās vietu 
un tā darba laiku.

Lai nodrošinātu sekmīgu depozīta 
produktu ienākšanu tirgū, noteikts 
depozīta sistēmas pārejas periods no 
2022. gada 1. februāra līdz 31. jūlijam. 
Šajā laikā veikalu plauktos atradīsies 
gan dzērienu iepakojumi ar depozīta 
zīmi, gan bez tās, bet veikalu plaukti 
ar depozīta iepakojumiem piepildīsies 
pakāpeniski, ar katru mēnesi pieaugot 
depozīta produktu skaitam. 

Aktualitātes

ESI PASARGĀTS!

VAKCINĀCIJA:
• pret gripu - 12,90 EUR
• pret ērču encefalītu (TICOVAC) - 34,00 EUR
• pret ērču encefalītu bērniem (ENCEPUR) - 23,60 EUR
• valsts apmaksāta (bez maksas) gripas vakcīna senioriem 60+

Sadarbojamies ar visām apdrošināšanas kompānijām.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un potēšanas pase.

Bez iepriekšēja pieraksta.

KAD: 11. februārī 

KUR: Pie Olaines peldbaseina 
    (automašīnu stāvlaukumā Stadiona ielā 2, Olainē)

CIKOS: 10:00-16:00

VAKCINĒJIES PRET GRIPU UN ĒRČU ENCEFALĪTU 
"VESELĪBAS CENTRS 4" MOBILAJĀ BUSIŅĀ!

Depozīta sistēma 
dzērienu iepakojumam

Par lielgabarīta atkritumu 
nodošanu februārī Jaunolainē 

un Stūnīšos
Februārī Jaunolaines iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus varēs izmest 12. un  
26. februārī, savukārt Stūnīšos nodot lielgabarīta atkritumus varēs 26. februārī.

Lai veiksmīgi organizētu lielgabarīta atkritumu savākšanu Jaunolainē, iedzīvotāji 
divas reizes mēnesī lielgabarīta atkritumus var nodot pie sadzīves atkritumu 
laukumiem: Meža ielā (pie sporta nama) plkst. 9.00–12.00 un Pionieru ielā  
plkst. 13.00–15.00.
Stūnīšos tiek piedāvāta iespēja nodot lielgabarīta atkritumus pie Gaismas ielas 6 
sadzīves atkritumu laukuma katra mēneša ceturtajā sestdienā plkst. 15.00–16.30.
Jāņem vērā, ka speciālajos konteineros atļauts izmest mēbeles, matračus, lielākus 
sadzīves priekšmetus, taču aizliegts – riepas, sadzīves tehniku, svinu saturošus 
priekšmetus (akumulatori, baterijas), medikamentus, celtniecības un ražošanas 
atkritumus.
Plānotā kārtība paredz, ka lielgabarīta atkritumi uz konteineru jānogādā norādītā 
grafika konkrētos laikos, bet ir aizliegts tos atstāt iepriekš pie sadzīves atkritumu 
laukumiem. 

2021. gadā Valsts asinsdonoru centrs 
Olainē viesojās trīs reizes! 
Atnāca 177 donori, ziedoja asinis –  
152, turklāt 25 no tiem pirmo reizi!
 
Nākamā donoru diena gaidāma  
7. februārī plkst. 10.00–13.00 Olaines 
Kultūras namā Zeiferta ielā 11, Olainē.

Iedrošinies!



6  •  Olaines novads – aktīvs • industriāls • zaļš

Aktualitātes

Atvērta pieteikšanās mācībām 
pieaugušajiem Eiropas Savienības 

fondu projektā

27. janvārī sākusies pieteikšanās 
Eiropas Savienības (ES) 

fondu pieaugušo izglītības projektā 
“Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide”, kuru īsteno 
Valsts izglītības attīstības aģentūra 
(VIAA). 7. kārtā strādājošie vecumā no  
25 gadiem var izvēlēties kādu no gandrīz 
800 izglītības programmām, kas ir līdz 
šim lielākais mācību piedāvājums vienā 
projekta kārtā. Pieteikties mācībām līdz 
24. februārim var tīmekļvietnē  
www.macibaspieaugusajiem.lv.
Šajā kārtā pilnveidot esošās vai iegūt 
jaunas zināšanas, pārkvalificēties 
vai iegūt augstāku kvalifikāciju var 
kopumā 10 darba tirgū pieprasītās 
nozarēs: uzņēmējdarbības, finanšu, 
grāmatvedības un administrēšanas; 
elektronisko un optisko iekārtu 
ražošanas un informācijas tehnoloģiju; 
būvniecības; metālapstrādes, 
mašīnbūves un mašīnzinību; 
transporta un loģistikas; enerģētikas; 
kokrūpniecības; drukas un mediju 
tehnoloģiju; ķīmiskās rūpniecības 
nozarē; mākslas nozares dizaina un 
radošo industriju sektoros. 
Mācību piedāvājums ir veidots, 
balstoties uz darba tirgus aktualitātēm, 
lai iedzīvotāji iegūtās zināšanas un 
prasmes varētu izmantot savā ikdienas 
darbā, palielinot konkurētspēju darba 
tirgū vai īstenojot karjeras izaugsmi  
savā profesijā. Visvairāk izglītības 
programmu šajā kārtā – aptuveni 370 –  
pieejamas uzņēmējdarbības, finanšu 
un grāmatvedības administrēšanas 
nozarē, elektronisko un optisko iekārtu 
ražošanas un informācijas tehnoloģiju 
nozarē pieejamas 119 programmas, 
bet būvniecības nozarē strādājošie 
var izvēlēties kādu no 70 izglītības 
programmām. Mācību piedāvājumā ir 
iespēja apgūt specializētas zināšanas, 
piemēram, tāmēšanu, traktortehnikas 
vadīšanu vai betonēšanu, ainavu 
arhitektūru, programmēšanu, datu 
apstrādi, datordizainu, e-komerciju, 
elektrotīklu ekspluatāciju un vēl daudzas 
citas izglītības programmas.

Mācības līdz šim pabeiguši  
43 tūkstoši nodarbināto 
Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā, 
piecu gadu laikā, mācības kopumā 
uzsākuši apmēram 59 tūkstoši 
nodarbināto, no kuriem vairāk nekā 
43 tūkstoši mācības jau ir pabeiguši. 
Strādājošie ar zemu izglītības līmeni 
vairāk izvēlas apgūt praktiskas iemaņas 
tādās nozarēs kā metālapstrāde, 
kokrūpniecība, ēdināšana u. c. Savukārt 
iedzīvotāji ar jau iegūtu augstāko 
izglītību izvēlas apgūt izglītības 
programmas, lai celtu savu kvalifikāciju 

jau konkrētās profesijās vai iegūtu jaunu 
izglītību. 

Līdzmaksājums par mācībām  
5–10% apmērā 
Lai motivētu Latvijas strādājošos 
iedzīvotājus pieteikties izglītības 
programmām, lielāko daļu mācību 
izmaksu sedz ES fondi un valsts. 
Piesakoties kādā no profesionālās 
tālākizglītības programmām, strādājošā 
līdzmaksājums ir 5%, savukārt, izvēloties 
mācīties profesionālās pilnveides 
izglītības programmā, profesionālās 
izglītības programmas modulī vai studiju 
kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, 
bet ES fondi un valsts finansējums 
attiecīgi ir 90–95%. Nodarbinātajiem 
no maznodrošinātām vai trūcīgām 
mājsaimniecībām mācības ir bez maksas. 
Mācībām var pieteikties strādājoši 
un pašnodarbināti Latvijas 
iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz 
neierobežotam vecumam, tostarp jaunie 
vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, 
saglabājot darba attiecības, un 
strādājoši pensionāri, kā arī personas ar 
alternatīvo statusu. Katrs strādājošais 
projekta laikā var mācīties divas reizes. 
Pieteikties iespējams mācībām divās 
izglītības programmās, taču vienlaicīgi 
varēs mācīties tikai vienā izglītības 
programmā. Šajā kārtā mācības notiks 
gan attālināti, gan klātienē, tāpēc 
aicinām sekot līdzi katras izglītības 
iestādes sniegtajai informācijai par 
mācību procesa norisi un nepieciešamo 
materiāltehnisko nodrošinājumu. 

Pieteikšanās 7. mācību kārtā ilgs 
līdz 24. februārim. Mācību grupu 
komplektēšana un mācību uzsākšana 
plānota no šī gada marta līdz maija 
beigām. Plašāka informācija par 
uzņemšanas nosacījumiem, mācību un 
atbalsta iespējām, kā arī viss izglītības 
programmu saraksts ir publicēts 
tīmekļvietnē  
www.macibaspieaugusajiem.lv.
ES fondu projekta “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide” 
jeb mācības pieaugušajiem mērķis 
ir pilnveidot nodarbināto personu 
profesionālo kompetenci, lai laikus 
novērstu darbaspēka kvalifikācijas 
neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, 
veicinātu strādājošo konkurētspēju 
un darba produktivitātes pieaugumu. 
To finansē Eiropas Sociālais fonds un 
Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 
2023. gada 31. decembrim ieguldot 
vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta 
īstenotāja ir VIAA sadarbībā ar Latvijas 
pašvaldībām, izglītības iestādēm un 
Nodarbinātības valsts aģentūru. 

Alise Serģe,
VIAA Komunikācijas un programmu 
publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste

Latvijas Tautas  
frontes organizētajām  

barikādēm – 31
Šogad apritēja 31. gadskārta kopš 

Latvijas Tautas frontes organizētajām 
barikādēm, kurās piedalījās Latvijas 
neatkarības aizstāvji no visiem 
novadiem.
Barikādes kā nevardarbīgs tautas 
pretošanās veids Latvijā notika  
1991. gadā no 13. līdz 25. janvārim Rīgā, 
Liepājā, Kuldīgā un Ulbrokā. Šajās dienās 
Latvijas barikāžu aizstāvju nevardarbīgā 
pretošanās ne tikai deva pretsparu 
OMON specvienībām, bet arī ar plaša 
starptautiskā atbalsta palīdzību novērsa 
PSRS vadības lēmumu izsludināt ārkārtas 
stāvokli Latvijā un no Krievijas ievest 
PSRS regulāro karaspēku.
13. janvāra rītā, pēc PSRS karaspēka 
uzbrukuma Viļņas Televīzijas torņa 
aizstāvjiem, Latvijas Tautas frontes 
vadītāji Dainis Īvāns un Romualds 
Ražuks Latvijas Radio aicināja Latvijas 
iedzīvotājus pulcēties Doma laukumā. 
Rīdzinieki sāka spontāni veidot barikādes 
šaurajās Vecrīgas ielās. Jau pirmajās 
pāris dienās no laukiem un mazpilsētām 
Rīgā tika nogādāts liels daudzums 
smagsvara automašīnu ar piekabēm, kas 
bija pildītas ar baļķiem, betona bluķiem, 
šķembām un citiem celtniecības 
materiāliem, un ap svarīgākajām valsts 
un sabiedriskajām ēkām sāka celt 

barikādes. Mierīgie iedzīvotāji stājās 
uz barikādēm, parādīdami pasaulei 
gatavību ziedot savu dzīvību, aizstāvot 
Latvijas valsts neatkarību.
Tā kā lielākā daļa nozīmīgo ēku atradās 
Vecrīgā, tās teritorija kļuva par centrālo 
barikāžu aizstāvju pulcēšanās vietu. 
Šaurās ieliņas nobloķēja ar smago 
tehniku un betona bluķiem, atstājot 
šauras ejas, pa kurām pārvietoties.

Vēlamies dalīties ar neredzētām 
Olaines Vēstures un mākslas muzeja 
arhīvā pieejamām fotogrāfijām, kuras 
uzņēmis fotogrāfs Arvis Mezītis, kurš bija 
liecinieks 1991. gada janvāra notikumiem 
Vecrīgā.

Mūsu novada skolās gan skolēni, 
gan pedagogi atcerējās 1991. gada 
janvāra vēsturiskos notikumus un veica 
dažādas tematiskās aktivitātes – klašu 
audzinātājas vadīja klases stundas, 
bet 8.–11. klašu skolēniem tematiskas 
vēstures stundas vadīja Olaines Vēstures 
un mākslas muzeja darbinieki tiešsaistē. 
Olaines 2. vidusskolas muzejs izveidoja 
stendu “Pieminot barikāžu laiku”.
Paldies barikāžu dalībniekiem par 
ieguldījumu Latvijas valstiskās 
neatkarības atgūšanā! 
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Uzņēmējdarbība

Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Aktīvās Pierīgas organizācijas un uzņēmumi 
aicināti vienoties un sadarboties

12. janvārī notika nodibinājuma 
“Olaines novada 

uzņēmējdarbības atbalsta centrs” 
dibinātāju sapulce. Saskaņā ar 
nodibinājuma statūtiem reizi trīs gados 
dibinātājas apstiprina nodibinājuma 
valdi. Par jauno valdes priekšsēdētāju 
atkārtoti iecelts Olaines novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja 
otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs, par 
valdes locekļiem iecelti Olaines novada 
pašvaldības deputāts Aleksandrs 
Geržatovičs un RTU Olaines Tehnoloģiju 
koledžas direktora vietnieks studiju un 
pētniecības darbā Uģis Rusmanis.

Uzņēmējdarbības veicināšanai novadā 
2015. gada nogalē ar Olaines novada 
pašvaldības domes lēmumu izveidots 
nodibinājums “Olaines novada 
uzņēmējdarbības atbalsta centrs”. Tā 
dibinātājas ir Olaines novada pašvaldības 
dome un biedrība “Olaines uzņēmēju 
biedrība”. Nodibinājuma direktore ir 
Edīte Alksne (tālrunis 29417886; e-pasta 
adrese onuac@olaine.lv).

Būtiskākie nodibinājuma darbības 
uzdevumi:
• nodrošināt informatīvo un cita veida 

atbalstu Olaines novada uzņēmējiem;

• veicināt Olaines novada uzņēmumu un 
novada starptautisko atpazīstamību;

• sniegt atbalstu uzņēmējdarbības 
uzsācējiem un esošajiem uzņēmējiem;

• informēt investorus un citus 
interesentus par biznesa attīstības 
iespējām Olaines novadā;

• veicināt sadarbību ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras 
biznesa inkubatoriem un lielākajām 
darba devēju organizācijām;

• apkopot informāciju par novadā 
esošajiem resursiem (zeme, investīciju 
objekti, pieejamā infrastruktūra) un 
uzņēmumiem;

• veidot savstarpējus kontaktus un 
informācijas apmaiņu starp novadā 
esošajiem uzņēmumiem un citu 
reģionu uzņēmējiem, starp pašvaldību, 
uzņēmējiem, valsts institūcijām 
un nevalstiskajām organizācijām, 
lai popularizētu uzņēmējdarbības 
iespējas un veicinātu atbalstu Olaines 
novadā;

• veicināt RTU Olaines Tehnoloģiju 
koledžas studiju procesa attīstību un 
popularizēšanu.

Olaines novada pakalpojumu 
sniedzēji, mazie uzņēmēji un 
mājražotāji! Aicinām arī šajā gadā 
izmantot iespēju un iesniegt vai 
aktualizēt informāciju par savu 
pakalpojumu vai ražojumu. Apkopotā 
informācija pieejama Olaines novada 
pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā 
“Uzņēmējiem” – “Radīts Olaines novadā”. 
Aizpildiet anketu un sūtiet to uz e-pasta 
adresi onuac@olaine.lv (www.olaine.lv).

Janvāris ir īstais laiks, lai uzstādītu 
nākamos mērķus un pierakstītu jaunā 

gada apņemšanās. To varam attiecināt 
ne tikai uz katru no mums individuāli, 
bet arī uz organizāciju kopumā. Šis 
gads biedrībai “Pierīgas partnerība”, kas 
apvieno Mārupes un Olaines novada 
pašvaldības, vietējās organizācijas, 
uzņēmējus un aktīvos iedzīvotājus, ir 
sācies ar pārmaiņām. 
Ar Aktīvā iedzīvotāju fonda (AIF) atbalstu 
“Pierīgas partnerība” ir izstrādājusi 
organizācijas stratēģiju, kurā ir definēti 
darbības virzieni turpmākajiem pieciem 
gadiem: veicināt pilsonisko līdzdalību 
(mērķgrupas: kopienas, to līderi, 
teritorijā esošās biedrības); veicināt 
viedo uzņēmējdarbību (mērķgrupas: 
sociālie uzņēmēji, koprades telpas 
“Dzīvoklis” rezidenti, ilgtspējīgie 
uzņēmumi); stiprināt biedrības kapacitāti 
(mērķgrupa: biedrības biedri).
Organizācijai šis ir būtisks solis savā 
attīstībā, jo ir izvērtēts iepriekšējais 
periods un kopīgi ar biedriem, 
sadarbības partneriem ir definēti 

turpmākie soļi. “Pierīgas partnerības” 
darbības teritorijas attīstība ir saistīta ar 
Rīgas tuvumu, tādēļ izstrādes procesā 
bija svarīgi novērtēt esošo situāciju un, 
balstoties uz aktuālajām tendencēm, 
pielāgoties tām. Lai noturētu savu  
kursu – attīstīt teritoriju ar aktīvu 
sabiedrības iesaistīšanos –, biedrībai bija 
jāizvērtē labākie attīstības scenāriji un 
jāizvēlas tas, kas ļautu mērķi sasniegt 
efektīvāk. “Pierīgas partnerība” ir 
“aģents”, kas aktivizē vietējās kopienas, 
saliedē tās, kā arī sekmē vietējo 
uzņēmējdarbību, inovāciju ieviešanu 
teritorijā. Biedrība ir platforma, kurā 
vietējie līderi var satikties. 
Papildus biedrība ir atjaunojusi 
komunikācijas stratēģiju un turpmāk 
komunicēs ar sabiedrību mūsdienīgā 
veidā. Arī turpmāk biedrība darbosies ar 
saukli “Vieta, kur augt tavām idejām!”, 
kura atbilstību biedrības darbībai 
apliecinās arī turpmākie tās īstenotie 
projekti un ieceres.
“Reizēm ir grūti kāpt ārā no tik ērtajām 
ikdienas čībām un tās nomainīt uz 

augstpapēžu kurpēm, bet, lai sasniegtu 
virsotnes, ir jāspēj mobilizēties, izkāpt 
no ierastās komforta zonas un darboties 
citādi! Jo reizēm ir svarīgi iet tālāk, 
sekot līdzi tendencēm un nepalikt uz 
vietas! Tas ir īstais ceļš uz attīstību! Un 
šo ceļu “Pierīgas partnerībai” veidot 
palīdz finansējums, kas piesaistīts no 
AIF,” sajūtās par projekta ieviešanu dalās 
“Pierīgas partnerības” valdes locekle 
Jolanta Ivanova.
Biedrības “Pierīgas partnerība” esamība 
Mārupes un Olaines novadā ir liela 
priekšrocība, jo tā patiešām ir vieta, 
kur augt idejām. Biedrība ne tikai 
ievieš teritorijā LEADER programmu, 
bet arī pati seko līdzi aktualitātēm un 
vajadzībām novadā, īsteno dažādas 
idejas, sekmējot vietējo tūrismu, 
koprades telpu darbību un ikdienā ar 
pasākumiem, lekcijām sekmē cilvēku 
mūžizglītības pakalpojumu pieejamību 
un izaugsmi.
Biedrība “Pierīgas partnerība” ir atvērta 
ikvienam un vēlas apvienot Mārupes 
un Olaines novada aktīvos iedzīvotājus, 

nevalstisko organizāciju pārstāvjus un 
ilgtermiņā domājošos uzņēmējus, tādēļ 
visiem interesentiem ir iespēja iesaistīties 
novadu attīstības jautājumu risināšanā. 
Biedrība aicina ikvienu interesentu 
pievienoties kopienai un realizēt lielus 
mērķus kopā! 
Vairāk: www.pierigaspartneriba.lv.
Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas 
Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu 
instrumentu programma, kas Latvijā 
tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam 
ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību 
un iedzīvotāju līdzdalību un vairot 
mazaizsargāto iedzīvotāju grupu  
spējas. 
Projekts “3 soļi biedrības “Pierīgas 
partnerība” darbības kvalitātes 
pilnveidošanā un izaugsmē” tiek īstenots 
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas 
finanšu instrumentu 2014.–2021. 
gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā 
programmā “Demokrātijas kultūra”, 
projekta līgums Nr. AIF/2021/IK/261.

Biedrība “Pierīgas partnerība” 

Darbs satiek darītāju

Darba devējiem

Olaines novada pašvaldība un Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs piedāvā uzņēmumam / iestādei un iedzīvotājiem izmantot papildu 

rīku darbinieku / darba devēju meklēšanai Olaines novadā

Darba meklētājiem

www.olaine.lv/lv/pakalpojumi-un-informacija/vakances

Darba devējs

Nosūta darba sludinājumu 
publicēšanai pašvaldības 

tīmekļvietnē uz e-pasta adresi 
onuac@olaine.lv

Darba meklētājs

Apmeklē Olaines novada 
pašvaldības tīmekļvietnes 

www.olaine.lv sadaļu 
"Vakances"

Apsveicam “Olainfarm” ar augstajiem rādītājiem “Dienas Biznesa” un “Lursoft” 
izdotajā ikgadējā uzņēmumu statistikas izdevumā “TOP 500+” par 2020. gadu:
• Latvijas lielāko uzņēmumu TOP 500 – 72. vieta;
• TOP 1 – pelnošākais farmaceitisko preparātu ražotājs;
• TOP 31 – pelnošākais uzņēmums (peļņa – 11,53 milj. eiro);
• TOP 23 – lielākais darba devējs;
• TOP 22 – lielākais EBITDA pelnītājs (EBITDA – 23,07 milj. eiro). 
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Aktīvi

Sasniegumi sportā
Jaunās olainietes uzvara 2021. gada 
Latvijas kausā triatlonā 
Ar lepnumu varam ziņot, ka Olaines  
2. vidusskolas skolniece Darja Gubina 
ir uzvarējusi 2021. gada Latvijas kausā 
triatlonā! Lai šo panākumu sasniegtu, 
gada laikā Darjai bija jāpiedalās sešos 
sacensību posmos, un uzvarētājs tika 
noskaidrots visu posmu summā. Darja 
sacentās 12–13 gadus vecu jauniešu 
grupā 20 meiteņu konkurencē. Par 
saviem panākumiem jaunā sportiste 
noteikti var pateikties savam trenerim 
Vladimiram Kuzmenko, kura vadībā 
trenējas jau piecus gadus.

Vieglatlētu sasniegumi 
“Ziemassvētku kausā 2021”
Decembrī Olaines jaunie vieglatlēti 
piedalījās divās sacensībās – sporta 
skolas “Arkādija” atklātajās pārbaudes 
sacensībās vieglatlētikā telpās un 
vieglatlētikas sacensībās “Ziemassvētku 

kauss 2021”.
Sporta skolas “Arkādija” atklātās 
pārbaudes sacensības vieglatlētikā 
telpās notika 15. decembrī Rīgas sporta 
manēžā. Sacensībās piedalījās U14 un 
U16 vecuma grupas jaunieši. Programmā 
bija septiņas disciplīnas. Sacensībās 
startēja audzēkņi no dažādām Latvijas 
sporta skolām un klubiem.
Olaines novada vieglatlētu rezultāti:  
Elzai Mednei U16 lodes grūšanā – 
3. vieta (8,96 m); Klaudijai Stepkai U16 
tāllēkšanā 3. vieta (4,04 m) un 60 m – 
7. vieta (9,26 s); Danai Danijai Veinbergai 
U16 tāllēkšanā 6. vieta (3,59 m) un  
60 m – 10. vieta (9,34 s); Madarai Martai 
Alkai U16 200 m – 4. vieta (31,67 s); 
Francim Kozlovam U14 600 m – 6. vieta 
(2:19,56).
“Ziemassvētku kauss 2021” vieglatlētikā 
norisinājās 17.–18. decembrī 
jaunuzceltajā Valmieras vieglatlētikas 
manēžā. Piektdien sacentās U14 un 
U16 vecuma grupas zēni un meitenes, 
bet sestdien – U18 un pieaugušie 
vieglatlēti. Sacensību programmā bija 
16 disciplīnas pieaugušajiem un 14 – U18 
grupas jauniešiem. Valmierieši ciemos 
bija aicinājuši arī Igaunijas un Lietuvas 
vieglatlētus. 
Jauniešiem U14 un U16 rezultātus vērtēja 
kopā. Tāpat arī pieaugušajiem un U18 
jauniešiem rezultāti tika vērtēti kopā. 

Olaines novada vieglatlētu rezultāti: 
Kārlim Ozoliņam U14 tāllēkšanā 11. vieta 
(4,60 m) un 60 m – 27. vieta (8,59 s); 
Ralfam Skalbem U14 300 m – 24. vieta 
(50,09 s); Francim Kozlovam U14 600 m – 
7. vieta (9:39,24); Elzai Mednei U16 lodes 
grūšanā – 9. vieta (8,83 m); Klaudijai 
Stepkai U16 tāllēkšanā 24. vieta (4,18 m) 
un 60 m – 40. vieta (9,39 s); Danai Danijai 
Veinbergai U16 tāllēkšanā 31. vieta 
(3,68 m) un 60 m – 24. vieta (9,09 s); 
Madarai Martai Alkai U16 200 m – 
36. vieta (9,30 s); Evelīnai Lismanei 
U18 60 m 32. vieta (8,76 s) un 200 m –  
23. vieta (29,82 s); Elīzai Elizabetei 
Skrindževskai U20 60 m 46. vieta (9,08 s) 
un 200 m – 31. vieta (31,09 s).
Šajās decembra sacensībās visi Olaines 
vieglatlēti sasniedza jaunus personīgos 
rezultātus savās disciplīnās. Vieglatlēti un 
viņu treneri izsaka pateicību par atbalstu 
Olaines Sporta centram!

Informāciju par sportistu sasniegumiem 
sagatavoja Andis Zeile, vieglatlētikas 
treneris

Olainieša sasniegumi Latvijas 
Atklātajā svarcelšanas čempionātā
2021. gada 18. decembrī Valmierā 
norisinājās Latvijas Atklātais svarcelšanas 
čempionāts spiešanā guļus. Olaines 
novadu šajās sacensībās pārstāvēja 

Olaines novada pašvaldības policijas 
inspektors Deniss Trusle. Vecuma grupā 
“Veterāni 1” svara kategorijā līdz 83 kg  
Deniss izcīnīja godpilno 1. vietu un 
Latvijas čempiona titulu! Apsveicam un 
lepojamies! 

Aizritējusi Olaines Sporta centra 
balvas izcīņa galda tenisā
18. decembrī Olaines Sporta namā 
norisinājās Olaines Sporta centra balvas 
izcīņa galda tenisā. Turnīrā piedalījās  
21 dalībnieks, kuri bija sadalīti divās 
grupās: Elites līga – 12 dalībnieki  
(vīrieši un sievietes); Tautas līga – deviņi 
dalībnieki (vīrieši un bērni).
Elites līgā starp vīriem uzvaru svinēja 
Mintauts Skuja, otrajā vietā – Sergejs 
Viļkovskijs, trešajā vietā – Genadijs 
Žulriks. Meiteņu konkurencē labākās 
galda tenisistes tituls tika Danielai 
Kučinskai, kura otrajā vietā atstāja savu 
māsu Elīzu Kučinsku.
Tautas līgā pirmo vietu ieguva Oļegs 
Lebedjko, otrajā vietā – Romāns 
Galejs, bet trešā godalga tika Viktoram 
Golovinam. Starp bērniem labākais 
bija Tomass Simanis, otrajā vietā – 
Leo Bogušs, trešajā vietā – Radomirs 
Butenieks.  

Niklāvs Zvaigzne,
Olaines novada sporta organizators

jauniešu centrs

jauniešu dome

projekti

olainesjauniesiem

OJC “Popkorns”

aktualitātes

UZZINI

pasākumi

IEDVESMOJIES

skolēnu nodarbinātība

brīvprātīgais darbs

PIEVIENOJIES
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• Iecelt Viktoru Andruškeviču Olaines 
Vēstures un mākslas muzeja direktora 
amatā no 2022. gada 10. janvāra.

• Saskaņot OPII “Magonīte” attīstības 
plānu 2021./2022.–2023./2024. mācību 
gadam. 

• Saskaņot OPII “Dzērvenīte” attīstības 
plānu 2021./2022.–2023./2024. mācību 
gadam. 

• Apstiprināt Olaines novada 
Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata 
rīcības plānu līdz 2030. gadam (stājas 
spēkā ar tā apstiprināšanu). Ievietot 
Olaines novada Ilgtspējīgas enerģētikas 
un klimata rīcības plānu līdz  
2030. gadam pašvaldības tīmekļvietnē.

• 2022./2023. mācību gadā atvērt:
1) Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā 

“Olaines sākumskola” (adrese: 
Meža iela 2, Jaunolaine) izglītības 
programmu ieguvei valsts valodā 
divas 1. klases un izglītības 
programmu ieguvei mazākumtautību 
valodā vienu 1. klasi;

2) Olaines 1. vidusskolā (adrese: Zeiferta 
iela 4, Olaine) izglītības programmu 
ieguvei valsts valodā trīs 1. klases;

3) Olaines 2. vidusskolā (adrese: Skolas 
iela 2, Olaine) izglītības programmu 
ieguvei mazākumtautību valodā 
divas 1. klases.

Ar 2022. gada 1. septembri pārcelt 
Olaines 1. vidusskolas struktūrvienības 
“Olaines sākumskola” (Meža iela 2,  
Jaunolaine) 2021./2022. mācību gada 
3.e klasi (mazākumtautību izglītības 
programmu apguvei) uz Olaines  
2. vidusskolu (Skolas iela 2, Olaine).

• Izteikt pateicību Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai par 
sniegto atzinumu par pašvaldības 
un nodibinājuma “Olaines novada 
uzņēmējdarbības atbalsta centrs”  
2021. gada 9. septembrī noslēgto 
deleģēšanas līgumu, kas tiks 
ņemts vērā, izstrādājot ilgtermiņa 
deleģēšanas līgumu atbilstoši likuma 
“Valsts pārvaldes likums” 45. panta 
otrajai daļai. Atstāt spēkā 2021. gada 
9. septembrī noslēgto deleģēšanas 
līgumu starp Olaines novada pašvaldību 
un nodibinājumu “Olaines novada 
uzņēmējdarbības atbalsta centrs” līdz 
2022. gada 8. septembrim. Uzdot Olaines 
novada pašvaldības administrācijai, 
izstrādājot ilgtermiņa deleģējuma 
līgumu, ņemt vērā Vides aizsardzības un 
reģionālās ministrijas ieteikumus.

• Piekrist pagarināt trīspusējo līgumu 
Nr. ATD/ST-2021/01-5034-F līdz  
2022. gada 31. janvārim (darbības 
termiņš – līdz 2022. gada 11. janvārim) 
ar AS “Nordeka” un direkciju par 
pašvaldības līdzfinansējumu maršrutā 
Nr. K5034 “Rīga–Olaine”, sedzot 
daļu zaudējumu, kas pārvadātājam 
radušies, pildot sabiedriskā transporta 
pakalpojuma līgumu. Izdarīt grozījumus 
Olaines novada domes 2021. gada  
12. novembra ārkārtas sēdes lēmumā 
“Par sabiedriskā transporta pakalpojumu 

nodrošināšanu un kompensācijas 
apmēru reģionālās nozīmes maršrutā 
Rīga–Olaine” (14. prot., 1. p.) un izteikt 
lēmuma 4. punktu šādā redakcijā: 
“4. Uzdot Olaines novada domes 
priekšsēdētājam noslēgt trīspusēju 
publisko tiesību līgumu ar valsts 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
“Autotransporta direkcija” un akciju 
sabiedrību “Nordeka” par lēmuma  
1. punkta papildu reisu līdzfinansēšanu 
lēmuma 2. punktā norādītajā 
finansējuma apjomā, uz termiņu, kas 
nav garāks kā 2022. gada 31. janvāris.” 
Lēmums stājas spēkā ar 2021. gada  
27. decembri.

• Pilnveidot Olaines novada teritorijas 
plānojuma 3.0. redakciju. Uzdot 
Attīstības nodaļas vadītājai: organizēt 
Olaines novada teritorijas plānojuma 
2018.–2030. gadam pilnveidotās 
redakcijas izstrādi; publicēt informāciju 
Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS). Uzdot 
sabiedrisko attiecību speciālistam 
publicēt lēmumu un paziņojumu par 
publisko apspriešanu pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Olaines domes 
vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

• Atbalstīt dārzkopības kooperatīvās 
sabiedrības (turpmāk – DKS) “VEF Baloži” 
projektu “Apgaismojuma uzstādīšana 
DKS “VEF Baloži” teritorijas daļā  
(1. sektors)” par kopējo projekta summu 
ar PVN 34 131,33 eiro ar pašvaldības 
finansējumu 23 008,78 eiro. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram noslēgt 
līgumu ar DKS “VEF Baloži” par projekta 
finansēšanu viena mēneša laikā no šī 
lēmuma pieņemšanas dienas, bet ne 
vēlāk kā līdz 2022. gada 21. janvārim; 
noslēgt trīspusēju līgumu (pašvaldība, 
DKS “VEF Baloži” un darbu izpildītājs 
SIA “Talsu spriegums”) par projektā 
un iepirkumā 2021/50 “Apgaismojuma 
uzstādīšana DKS “VEF Baloži” teritorijas 
daļā (1. sektors)” noteikto darbu izpildi. 
Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai lēmumā noteikto pašvaldības 
finansējumu 23 008,78 eiro ieplānot 
2022. gada pašvaldības budžetā. Noteikt, 
ka šis lēmums zaudē spēku, ja DKS “VEF 
Baloži” līdz 2022. gada 21. janvārim nav 
noslēgusi lēmuma 2.2.1. apakšpunktā 
noteikto līgumu lēmumā noteiktajā 
termiņā.

• Piekrist atsavināt zemesgabalu 
dārzkopības sabiedrībā (d/s) “Ostinieks” 
Nr. 153, Stīpniekos, 0,0731 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 019 0301) zemes 
nomniekam. Apstiprināt atsavināmā 
zemesgabala pārdošanas cenu 2123 eiro.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Pavasaris-OL” Nr. 1,  
Viršos, 0,0624 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 006 0333) zemes 
nomniekam. Apstiprināt atsavināmā 
zemesgabala pārdošanas cenu 3560 eiro.

• Piekrist atsavināt par brīvu cenu 
zemesgabalu d/s “Ezītis” Nr. 77, Ezītī, 
0,0930 ha platībā (kadastra numurs 8080 
012 0235) zemes nomniekam. Apstiprināt 

atsavināmā zemesgabala pārdošanas 
cenu 4120 eiro.

• Piekrist atsavināt zemesgabalu 
d/s “Lejas” Nr. 705, Jāņupē, 0,0555 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 022 0339; 
adrese – Ķiršu iela 9, Jāņupe) zemes 
nomniekam. Apstiprināt atsavināmā 
zemesgabala pārdošanas cenu 1680 eiro.

• Atsavināt elektroniskā izsolē ar 
augšupejošu soli pašvaldībai piederošu 
nekustamo īpašumu:
1) zemesgabalu d/s “Liepkalnes-1” 

Nr. 108, Jāņupē, 0,0600 ha platībā 
(kadastra numurs 8080 020 0489);

2) zemesgabalu d/s “Lībieši” Nr. 1187, 
Jāņupē, 0,0601 ha platībā  
(kadastra numurs 8080 021 1367);

3) zemesgabalu d/s “Vizbuļi-2” Nr. 3875, 
Jāņupē, 0,0601 ha platībā  
(kadastra numurs 8080 021 0780);

4) Gaismas ielā 4-5, Stūnīšos (kadastra 
numurs 80809 001 193).

Izsoļu noteikumi ir pieejami pašvaldības 
tīmekļa vietnes www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Izsoles”. 

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Tiltiņi” Nr. 297, Stīpniekos, 0,0708 ha 
platībā (kadastra numurs 80800180589) 
atsavināšanas izsoles rezultātus ar 
pārdošanas cenu 10 800 eiro. Noteikt: ja 
līdz 2022. gada 8. janvārim (ieskaitot)  
I. Z. nav samaksājis pašvaldības norēķinu 
kontā kredītiestādē noteikto maksājumu 
pilnā apmērā un nav noslēdzis pirkuma 
līgumu, šis lēmums zaudē spēku.

• Apstiprināt zemesgabala d/s 
“Plakanciema Egles” Nr. 122, Vaivados, 
0,0781 ha platībā (kadastra numurs 
80800160716) atsavināšanas izsoles 
rezultātus ar pārdošanas cenu  
4800 eiro. Noteikt: ja līdz 2022. gada  
8. janvārim (ieskaitot) R. E. nav 
samaksājis pašvaldības norēķinu kontā 
kredītiestādē noteikto maksājumu 
pilnā apmērā un nav noslēdzis pirkuma 
līgumu, šis lēmums zaudē spēku.

• Atsavināt zemesgabalu d/s “Lejas” 
Nr. 601, Jāņupē (adrese Aroniju iela 2, 
Jāņupe), 0,0599 ha platībā (kadastra 
numurs 80800220313) izsoles 
dalībniekam A. R. par viņa solīto 
augstāko cenu 8900 eiro. Noteikt: ja līdz 
2022. gada 14. janvārim (ieskaitot) A. R. 
nav samaksājis pašvaldības norēķinu 
kontā kredītiestādē noteikto maksājumu 
pilnā apmērā un noslēdzis pirkuma 
līgumu, šis lēmums zaudē spēku.

• Uzdot Finanšu un grāmatvedības 
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances 
(ar uzskaitē iekļauto bilances vērtību) 
nekustamo īpašumu: 1) zemesgabalu 
d/s “Atlantika” Nr. 15, Jāņupē, 0,0616 ha 
platībā (kadastra numurs 8080 020 0163); 
2) zemesgabalu d/s “Celtnieks” Nr. 64, 
Stīpniekos, 0,0637 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 018 0668); 3) zemesgabalu 
d/s “Vaivadi” Nr. 27, Vaivados, 0,0584 ha  
platībā (kadastra numurs 8080 016 0188); 
4) zemesgabalu d/s “Bērziņi” Nr. 147, 
Rājumos, 0,0563 ha platībā (kadastra 
numurs 8080 015 0238); 5) dzīvokli 

Jelgavas ielā 24-71, Olainē (kadastra 
numurs 80099004409).

• Iznomāt S. M. zemesgabalu d/s 
“Vaivadi” Nr. 229, Vaivados, kadastra 
apzīmējums 8080 016 0594, 0,0608 ha 
platībā lietošanā esošās dārza mājas ar 
kadastra apzīmējumu 8080 016 0594 
001 uzturēšanai un apsaimniekošanai 
uz laiku līdz 2031. gada 31. decembrim. 
Noteikt zemesgabala nomas maksu 
gadā 1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības. Piemērot nomas 
maksai koeficientu 1,5 uz laiku, kamēr 
ēka tiks ierakstīta zemesgrāmatā. Uzdot 
izpilddirektoram noslēgt ar S. M.  
noteikto zemes nomas līgumu. Noteikt: 
ja līdz 2022. gada 30. jūnijam pašvaldībā 
nav iesniegta mantojuma apliecība, 
šis lēmums zaudē spēku. Noteikt, ka 
saskaņā ar likuma “Zemes pārvaldības 
likums” 17. panta sesto daļu, likumu 
“Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” zemesgabals 
d/s “Vaivadi” Nr. 229, Vaivados, ar 
kadastra apzīmējumu 8080 016 0594 
0,0608 ha platībā piekrīt Olaines 
novada pašvaldībai un ir ierakstāms 
zemesgrāmatā uz Olaines novada 
pašvaldības vārda.

• Atļaut atsavināt zemesgabalu 
(starpgabals) d/s “VEF-Baloži” Nr. 591A,  
kadastra apzīmējums 8080 002 2281, 
0,0100 ha platībā (kadastra numurs 
8080 002 2431). Uzdot Īpašuma 
un juridiskajai nodaļai: 1) izsniegt 
pilnvaru R. K. par lēmumā noteiktā 
zemesgabala kadastrālo uzmērīšanu 
un datu aktualizāciju Valsts zemes 
dienesta kadastrā; pēc iepriekš 
noteiktā izpildes nodrošināt lēmumā 
noteiktā zemesgabala īpašuma tiesību 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Olaines 
novada pašvaldības vārda. Noteikt, 
ka lēmumā noteiktā zemesgabala 
kadastrālo uzmērīšanu, aktualizāciju 
Valsts zemes dienesta kadastrā un 
nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu 
atsavināšanai, izpildes izdevumus 
apmaksā lēmumā norādītā fiziskā 
persona – ierosinātāja. 

• Atbalstīt biedrības “VeVi” projektu  
“VI daļa (Vidagas iela 20, Jaunolaine)”  
par kopējo projekta summu 14 034,10 
eiro ar finansējumu 8839,55 eiro no 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 
sadaļas 06.200 “Teritoriju attīstība”  
(EEK 3263). Uzdot Finanšu un 
grāmatvedības nodaļai lēmumā noteikto 
pašvaldības finansējumu 8839,55 eiro  
ieplānot 2022. gada pašvaldības 
budžetā. Noteikt: ja biedrība “VeVi” 
līdz 2022. gada 30. jūnijam pašvaldībā 
nav iesniegusi līguma par biedrības 
“VeVi” projekta “VI daļa (Vidagas iela 20, 
Jaunolaine)” finansēšanu 4.1.1. un 4.1.2. 
apakšpunktā noteiktos dokumentus, šis 
lēmums zaudē savu spēku.

• Piekrist noslēgt nekustamā īpašuma 
maiņas priekšlīgumu ar SIA “Rīgas 
meži”. Pilnvarot domes priekšsēdētāju 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (decembris)

Turpinājums 10. lpp.   
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parakstīt nekustamā īpašuma maiņas 
priekšlīgumu ar SIA “Rīgas meži”.  
Uzdot pašvaldības būvvaldei uz  
2022. gada janvāra Attīstības un 
komunālo jautājumu komitejas sēdi:  
1) atbilstoši nekustamā īpašuma maiņas 
priekšlīguma 2.1. punktā dotajam 
pilnvarojumam pašvaldībai par līgumā 
norādītā nekustamā īpašuma “Rīgas 
pilsētas meža fonds”, kadastra Nr. 
80800022105, zemes vienību (ar kadastra 
apzīmējumiem 80800060568 (1,2 ha), 
80800060569 (0,25 ha), 80800060574 
(0,23 ha), 80800010416 (0,025 ha), 
80800010417 (0,32 ha), 80800022110 
(0,1654 ha), 80800022109 (0,31 ha) 
un (0,02 ha) daļu ar aptuveno kopējo 
platību 2,5 ha) sagatavot domes lēmuma 
projektu par sadalīšanu, izveidojot par 
patstāvīgu nekustamo īpašumu; 
2) atbilstoši nekustamā īpašuma maiņas 
priekšlīguma 2.2. punktam sagatavot 
domes lēmuma projektu par pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Auroras ceļš 2”, 
Virši, Olaines pagasts, kadastra numurs 
80800060591, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 80800060591, 2,7900 ha  
sadalīšanu, izveidojot patstāvīgu 
nekustamo īpašumu. Uzdot pašvaldības 
Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
ieplānot 2022. gada pašvaldības budžetā 
nepieciešamos finanšu līdzekļus  
3000 eiro. Uzdot Attīstības nodaļas ceļu 
inženierim nodrošināt atbalstu būvvaldei 
lēmumā noteiktā izpildei, sagatavojot 
grafiskos materiālus. 

• Mainīt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 002 2281 nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no (NĪLM) koda 
1101 “Zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā” uz (NĪLM) kodu 0601 
“Individuālo dzīvojamo māju apbūve” 
0,0100 ha platībā.

• Atļaut apvienot zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumiem 8080 002 1191 
un 8080 002 1192 viena nekustamā 
īpašuma sastāvā ar zemes vienības 
kopējo, aptuveno platību 0,1089 ha, 
kura, izpildot kadastrālo (instrumentālo) 
uzmērīšanu, var tikt precizēta. 
Piešķirt vienotu adresi apvienotajai 
zemes vienībai – “Komutators 117”, 
Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., 
LV-2127. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi apvienotajai zemes 
vienībai – “Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve”, NĪLM kods 0601. Piekļūšana 
apvienotajai zemes vienībai nodrošināta 
pa d/s “Komutators” koplietošanas 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8080 002 2236. Nekustamā īpašuma 
īpašniekam: 1) iesniegt kadastrālās 
uzmērīšanas dokumentus apvienotajai 
zemes vienībai saskaņošanai ar 
pašvaldību; 2) veikt izmaiņas nekustamā 
īpašuma sastāvā zemesgrāmatā.

• Atļaut apvienot zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumiem 8080 017 0405 
un 8080 017 0406 viena nekustamā 
īpašuma sastāvā ar zemes vienības 

kopējo, aptuveno platību 0,1540 ha, 
kura, izpildot kadastrālo (instrumentālo) 
uzmērīšanu, var tikt precizēta. Saglabāt 
vienotu adresi apvienotajai zemes 
vienībai un ar to funkcionāli saistītajām 
ēkām ar kadastra apzīmējumiem 
8080 017 0405 001 un 8080 017 0405 
002 – “Stars 138”, Dāvi, Olaines pag., 
Olaines nov., LV-2127, ARIS 106120274. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi apvienotajai zemes vienībai – 
“Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, 
NĪLM kods 0601. Piekļūšana apvienotajai 
zemes vienībai nodrošināta pa d/s 
“Stars” koplietošanas zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 8080 017 
0517. Nekustamā īpašuma īpašniekam: 
1) iesniegt kadastrālās uzmērīšanas 
dokumentus apvienotajai zemes vienībai 
saskaņošanai ar pašvaldību; 
2) veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
sastāvā zemesgrāmatā.

• Atcelt 2021. gada 29. septembra 
Olaines novada pašvaldības būvvaldes 
lēmumu “Par zemes ierīcības projekta 
izstrādes nosacījumu izsniegšanu 
nekustamā īpašuma Līdumi (Jāņupē) 
sadalei”, Nr. BIS-BV-25-2021-98 (7.2.1.). 
Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma 
“Līdumi” (kadastra numurs 8080 022 
0072) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 022 0072, 8080 021 
0187 un 8080 023 0091, izveidojot 
trīs atsevišķus nekustamos īpašumus. 
Saglabāt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8080 022 0072  
nekustamā īpašuma “Līdumi”  
(kadastra Nr.  8080 022 0072) sastāvā: 
1) zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 022 0072 un uz 
tās saistītajām ēkām ar kadastra 
apzīmējumiem 8080 022 0072 001 
(dzīvojamā māja), 8080 022 0072 
002 (pagrabs), 8080 022 0072 003 
(saimniecības ēka), 8080 022 0072 004 
(šķūnis), 8080 022 0072 005 (kūts), 8080 
022 0072 006 (šķūnis), 8080 022 0072 
007 (šķūnis), 8080 022 0072 008 (šķūnis), 
8080 022 0072 010 (saimniecības ēka), 
8080 022 0072 011 (šķūnis), 8080 022 
0072 012 (veikals), 8080 022 0072 013 
(noliktava) saglabāt adresi: “Līdumi”, 
Jāņupe, Olaines pag., Olaines nov.,  
LV-2127, ARIS 105629395; 
2) uz zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 022 0072 saistītajai 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 8080 022 
0072 014 (metāla tornis) saglabāt adresi: 
“Bites Līdumi”, Jāņupe, Olaines pag., 
Olaines nov., LV-2127, ARIS 106244413; 
3) zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8080 022 0072 noteikt 
dalīto nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: kods 0201 “Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība” – 1,0000 ha platībā; 
kods 0601 “Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve” – 0,2000 ha platībā; 
kods 0801 “Komercdarbības objektu 
apbūve” – 0,0912 ha platībā; kods 
1101 “Zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā” – 0,0990 ha platībā; 
kods 0101 “Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir  
lauksaimniecība” – 2,4098 ha platībā. 

Zemes vienības daļām ar kadastra 
apzīmējumiem 8080 022 0072 8001 
(0,0762 ha platība) un 8080 022 0072 
8002 (0,0150 ha platība) saglabāt esošo 
dalīto nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – kods 0801 “Komercdarbības 
objektu apbūve” – ar kopējo platību 
0,0912 ha. Noteikt nekustamā īpašuma 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8080 021 0187 nosaukumu “Jaunlīdumi” 
un noteikt dalīto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: kods 0201 “Zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība” – 2,1 ha platībā; 
kods 0101 “Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir  
lauksaimniecība” – 0,2 ha platībā. 
Noteikt nekustamā īpašuma zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8080 
023 0091 nosaukumu “Veclīdumi” un 
noteikt dalīto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: kods 0201 “Zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība” – 4,6 ha platībā; 
kods 0101 “Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir  
lauksaimniecība” – 5,4 ha platībā.

Piekļūšana nodrošināta zemes vienībai  
ar kadastra apzīmējumu: 
1) 8080 022 0072 no valsts vietējās 
nozīmes autoceļa V12 “Jāņupe–
Mežsētas–Zīles” (zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 8080 022 0720)  
pa esošo nobrauktuvi; 
2) 8080 021 0187 no valsts vietējās 
nozīmes autoceļa V12 “Jāņupe–
Mežsētas–Zīles” (zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8080 021 1401) pa 
Olaines novada pašvaldības esošo, DKS 
“Ozollejas” nomā nodoto zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 8080 021 1427; 
3) 8080 023 0091 piekļūšana var tikt 
nodrošināta no valsts vietējās nozīmes 
autoceļa V7 “Baloži–Plakanciems– 
Iecava” (zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 8080 023 0856) vai pa 
AS “Latvijas Valsts meži” piederošo 
Susureviču ceļu (autoceļš 360.–385. kv.), 
būvi ar kadastra apzīmējumu 8080 023 
0855 001, šķērsojot AS “Latvijas Valsts 
meži” piederošā Susureviču ceļa zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 8080 
023 0855 un pa AS “Latvijas Valsts 
meži” piederošo ceļu “Medņu masīvs” 
(Telefona dambītis) būvi ar kadastra 
apzīmējumu 8080 019 0311 005, bet 
oficiāla nobrauktuve nav izveidota. 

Nekustamā īpašuma īpašniekam: 
1) vērsties pie sertificēta zemes 
kadastrālās uzmērīšanas speciālista, lai 
veiktu zemes kadastrālās uzmērīšanas 
darbības atbilstoši Ministru kabineta 
2012. gada 27. janvāra noteikumiem  
Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas 
noteikumi”; 
2) veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
sastāvā zemesgrāmatā.

• Izdarīt šādu grozījumu Olaines 
novada pašvaldības darījumu ar 
lauksaimniecības zemi tiesiskuma 
uzraudzības komisijas sastāvā: 
1) izslēgt no komisijas sastāva komisijas 
locekli – Īpašuma un juridiskās nodaļas 
juristi Janīnu Krūmiņu; 

2) iekļaut komisijas sastāvā komisijas 
locekli – Īpašuma un juridiskās nodaļas 
juristi Agnesi Melnieci.

• Pieņemt iesniegtos saistošos 
noteikumus Nr. SN15/2021 “Par Olaines 
novada domes saistošo noteikumu 
Nr. SN1/2021 “Par Olaines novada 
pašvaldības budžetu 2021. gadam” 
grozījumiem”.

• Noteikt Olaines novada domes un 
komiteju sēžu darba grafiku 2022. gadā 
(no janvāra līdz jūnijam). Domes sēdes 
trešdienās plkst. 15.00: 26. janvārī,  
23. februārī, 23. martā, 27. aprīlī,  
25. maijā, 29. jūnijā. Finanšu komitejas 
sēdes trešdienās plkst. 15.00: 
19. janvārī, 20. janvārī (ceturtdiena),  
16. februārī, 16. martā, 20. aprīlī,  
18. maijā, 15. jūnijā. Attīstības un 
komunālo jautājumu komitejas sēdes 
otrdienās plkst. 15.00: 18. janvārī,  
15. februārī, 15. martā, 19. aprīlī, 17. maijā, 
14. jūnijā. Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēdes trešdienās 
plkst. 15.00: 12. janvārī, 9. februārī,  
9. martā, 13. aprīlī, 11. maijā, 8. jūnijā.

• Atcelt speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas statusu dzīvoklim 
(pašvaldības īpašums) Stacijas ielā 18-36, 
Olainē, Olaines novadā.

• Noteikt dzīvoklim Stacijas ielā 18-A,  
Olainē, 26,35 kv. m platībā (mājas un 
zemes kopīpašuma domājamās daļas – 
2635/387721) sociālā dzīvokļa statusu. 
Izīrēt lēmumā noteikto dzīvokli I. K. uz 
trim gadiem. Uzdot I. K. un AS “Olaines 
ūdens un siltums” viena mēneša 
laikā noslēgt sociālo īres līgumu par 
vienistabas dzīvokļa Stacijas ielā 18-A, 
Olainē, 26,35 kv. m platībā īri, iekļaujot 
līgumā īrnieka līgumisko pienākumu 
noslēgt dabasgāzes pakalpojuma 
līgumu par dabasgāzes pakalpojuma 
saņemšanu dzīvoklim Stacijas ielā 18-A, 
Olainē, un regulāri veikt samaksu par 
saņemto pakalpojumu (dabasgāzes 
sistēmas pakalpojums un akcīzes 
nodoklis) pakalpojuma sniedzējam. 
Uzdot I. K. 10 dienu laikā pēc sociālā īres 
līguma noslēgšanas deklarēt dzīvesvietu 
Stacijas ielā 18-A, Olainē. Uzdot Olaines 
novada p/a “Olaines Sociālais dienests” 
direktorei nodrošināt konsultatīvas 
informācijas sniegšanu par personas 
tiesībām īrēt sociālo dzīvokli un sniegt 
atbalstu pēc nepieciešamības, kā arī 
apmaksāt 100% īres un 100% apkures 
maksājumus (par dzīvokli Stacijas ielā 
18-A, Olainē). Uzdot AS “Olaines ūdens 
un siltums” apsekot dzīvokli Stacijas 
ielā 18-A, Olainē, un novērst trūkumus – 
pielīmēt vannasistabā nokritušās flīzes 
un salabot virtuvē izlietnes krānu; pēc 
sociālā īres līguma Stacijas ielā 18-A, 
Olainē, noslēgšanas iesniegt pašvaldībā 
aktu par dzīvokļa Zemgales ielā 25-M, 
Olainē, atbrīvošanu un tā stāvokli. 

• Noslēgt dzīvokļa Zeiferta ielā 24-K,  
Olainē, īres līgumu ar J. G. uz 10 gadiem. 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (decembris)

  Turpinājums no 9. lpp. 

Turpinājums 11. lpp.   
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Uzdot J. G. un AS “Olaines ūdens un 
siltums” viena mēneša laikā noslēgt 
dzīvojamo telpu īres līgumu par 
divistabu dzīvokļa Zeiferta ielā 24-K,  
Olainē, īres lietošanu, iekļaujot 
dzīvojamo telpu īres līgumā: 
1) īrnieka līgumisko pienākumu segt uz 
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 
kopības lēmuma pamata noteiktos 
izdevumus, kas nodrošina dzīvojamās 
mājas uzlabošanu un attīstīšanu – 
kopīpašumā esošo dzīvojamās mājas 
elementu, iekārtu vai komunikāciju 
nomaiņu, kuras rezultātā samazinās 
mājas uzturēšanas izmaksas, kā arī citus 
izdevumus, kuru rezultātā samazinās 
izdevumi par pakalpojumiem,  
kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu; 
2) ievērot dzīvojamo telpu īres līguma 
noteikumus un savlaicīgi veikt ikmēneša 
īres un komunālo pakalpojumu 
maksājumus. Uzdot J. G. noslēgt 
dabasgāzes pakalpojuma līgumu par 
dabasgāzes pakalpojuma saņemšanu 
dzīvoklim Zeiferta ielā 24-K, Olainē, un 
regulāri veikt samaksu par saņemto 
pakalpojumu (dabasgāzes sistēmas 
pakalpojums un akcīzes nodoklis) 
pakalpojuma sniedzējam.

• Ierādīt vietu J. K. sociālajā istabā 
Zemgales ielā 31-Y, Olainē, uz sešiem 
mēnešiem. Uzdot SIA “Zemgales 29” 
noslēgt sociālās istabas Zemgales ielā 
31-Y, Olainē, īres līgumu ar J. K. uz sešiem 
mēnešiem. Uzdot p/a “Olaines Sociālais 
dienests” apmaksāt sešus mēnešus 100% 
īres maksu un 100% par siltumu J. K. 
par sociālās istabas Zemgales ielā 31-Y, 
Olainē, lietošanu no sociālās palīdzības 
pabalstiem paredzētajiem līdzekļiem.

• Ierādīt vietu V. J. sociālajā istabā 
Zemgales ielā 31-X, Olainē, uz sešiem 
mēnešiem. Uzdot SIA “Zemgales 29” 
noslēgt sociālās istabas Zemgales ielā 
31-X, Olainē, īres līgumu ar V. J. uz sešiem 
mēnešiem. Uzdot p/a “Olaines Sociālais 
dienests” apmaksāt sešus mēnešus 100% 
īres maksu un 100% siltumenerģiju V. J. 
par sociālās istabas Zemgales ielā 31-X, 
Olainē, lietošanu no sociālās palīdzības 
pabalstiem paredzētajiem līdzekļiem.

• Uzņemt J. M. ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma saņemšanai Olaines 
novada p/a “Olaines Sociālais dienests” 
Sociālās aprūpes centrā uz pastāvīgu 
laiku. Uzdot p/a “Olaines Sociālais 
dienests” direktorei nodrošināt atbilstoša 
trīspusēja līguma par lēmumā noteiktā 
pakalpojuma saņemšanu noslēgšanu ar 
J. M. un meitu N. V., nosakot, ka: 
1) iestājoties Sociālās aprūpes centrā, 
J. M. jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, 
beidzoties Covid-19 vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāta derīguma 
termiņam, J. M. apņemas nekavējoties 
veikt Covid-19 revakcināciju vai 
vakcināciju; 
2) ja J. M. nav sadarbspējīga Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, 

jāiesniedz apliecinājums par Covid-19 
vakcinācijas uzsākšanu vai nekavējoties 
jāuzsāk Covid-19 vakcinācija p/a “Olaines 
Sociālais dienests” Sociālās aprūpes 
centrā un jāievēro normatīvajos aktos 
noteiktais pašizolācijas termiņš;
3) ja J. M. ir Covid-19 vakcinācijas 
kontrindikācijas, jāiesniedz ārsta izziņa 
par kontrindikāciju esamību Covid-19 
vakcinācijai.

• Piešķirt d/s “Komutators” zemes 
vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 
8080 002 2236: nosaukumu “Stila iela”,  
nosaukumu “Žanru iela”; nosaukumu 
“Mākslas iela”; nosaukumu “Komponistu 
iela”; nosaukumu “Kadiķu iela”; 
nosaukumu “Klusā iela”; nosaukumu 
“Harmonijas iela”; nosaukumu  
“Radio iela”; nosaukumu “Ģitāru iela”;  
nosaukumu “Mandalīnu iela”; 
nosaukumu “Taures iela”; nosaukumu 
“Diriģentu iela”; nosaukumu “Klavesīnu 
iela”; nosaukumu “Stīgu iela”; 
nosaukumu “Stabuļu iela”; nosaukumu 
“Saulaines iela”; nosaukumu “Aplausu 
iela”; nosaukumu “Arumu iela”. 

Katras minētās ielas nosaukums piešķirts 
saskaņā ar konkrētās ielas izvietojuma 
shēmu un ar piesaisti ielai nekustamo 
īpašumu zemes vienībām un ar tām 
funkcionāli saistītajām ēkām piešķirtas/
mainītas adreses saskaņā ar sarakstiem 
(pielikumiem). Uzlikt par pienākumu 
kooperatīvās d/s “Komutators” valdei 
informēt d/s “Komutators” nekustamo 
īpašumu īpašniekus un nomniekus 
par piešķirtajām jaunajām adresēm 
(adresācijas objektiem).

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu “Batleri” ar 
kadastra numuru 8080 011 0578 
(adrese/nosaukums: “Batleri”, Olaines 
pag., Olaines nov.) par 2021. gada 
15. decembra nekustamā īpašuma 
pirkšanas–pārdošanas līgumā uzrādīto 
pirkuma maksu 7500 eiro, ar zemes 
lietošanas mērķi pēc novada pašvaldības 
teritorijas plānojuma – rekreācijas 
un īpašas nozīmes lauku rekreācijas 
teritorija. Lēmuma stājas spēkā ar tā 
pieņemšanas dienu, un atteikums 
izmantot pirmpirkuma tiesības nav 
pārsūdzams.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Olaines novada teritorijā atsavināmo 
nekustamo īpašumu “Jaundziedākšņi” 
ar kadastra numuru 8080 011 0125 
(nosaukums: “Jaundziedākšņi”,  
Olaines pag., Olaines nov.): 
1) uz ½ domājamo daļu par 2021. gada 
10. decembra pirkuma līgumā (pārdevējs 
D. F.) uzrādīto pirkuma maksu 8700 eiro, 
ar zemes lietošanas mērķi pēc novada 
pašvaldības teritorijas plānojuma – 
viensētu apbūves teritorija; 
2) uz ½ domājamo daļu par 2021. gada 
10. decembra pirkuma līgumā (pārdevējs 
SIA “Juridiskais birojs GF”) uzrādīto 
pirkuma maksu 8700 eiro, ar zemes 
lietošanas mērķi pēc novada pašvaldības 
teritorijas plānojuma – viensētu apbūves 
teritorija.

• Izbeigt Olaines novada domes 
deputāta Andreja Artjomova pilnvaras 
pirms termiņa. Atlaist Olaines novada 
domes deputātu Andreju Artjomovu 
no Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas un Finanšu komitejas locekļa 
pienākumu veikšanas ar šī lēmuma 
pieņemšanas brīdi.

• Atļaut Sandim Šperliņam savienot 
Olaines novada pašvaldības policijas 
inspektora amatu ar Valsts policijas 
Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības 
policijas biroja Operatīvās vadības 
nodaļas inspektora amatu. 

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamo īpašumu “Atvases-1” 
(kadastra Nr. 8080 002 0010) zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 002 0010 un “Meldri” (kadastra 
Nr. 8080 002 0023) zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8080 002 
0023 robežu pārkārtošanai. Noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus, adresāciju. Ar detalizētu 
informāciju, t. sk. par piekļūšanas 
nodrošināšanu, var iepazīties  
www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – 
“Domes lēmumi”. Īstenot zemes ierīcības 
projektu četru gadu laikā. 

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Vaļi” (kadastra 
Nr. 8080 008 0075) zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 008 0872. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus, apgrūtinājumus, adresāciju. 
Ar detalizētu informāciju, t. sk. par 
piekļūšanas nodrošināšanu, var iepazīties 
www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – 
“Domes lēmumi”. Īstenot zemes ierīcības 
projektu četru gadu laikā.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma “Dālijas” (kadastra 

Nr. 8080 007 0057) zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8080 007 0227. 
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķus, apgrūtinājumus, adresāciju. 
Ar detalizētu informāciju, t. sk. par 
piekļūšanas nodrošināšanu, var iepazīties 
www.olaine.lv sadaļā “Pašvaldība” – 
“Domes lēmumi”. Īstenot zemes ierīcības 
projektu četru gadu laikā.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamo īpašumu “Franču iela 7” 
(kadastra Nr. 8080 001 0700) zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8080 
001 0688, “Franču iela 9” (kadastra 
Nr. 8080 001 0709) zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8080 001 0687, 
“Franču iela 11” (kadastra Nr. 8080 
001 0699) zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8080 001 0686, “Franču 
iela 13” (kadastra Nr. 8080 001 0708) 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8080 001 0685 robežu pārkārtošanai. 
Noteikt adresāciju, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus. 
Likvidēt adreses Franču iela 11, Stūnīši, 
Olaines pag., Olaines nov., LV-2127,  
ARIS kods 106896425, un Franču iela 13, 
Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov.,  
LV-2127, ARIS kods 106896433. 
Ar detalizētu informāciju, t. sk. par 
piekļūšanas nodrošināšanu, var  
iepazīties www.olaine.lv sadaļā 
“Pašvaldība” – “Domes lēmumi”.
Īstenot zemes ierīcības projektu četru 
gadu laikā. 

• Noteikt, ka pašvaldībai piekrīt 
un ir ierakstāma zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda Olaines 
administratīvajā teritorijā rezerves 
zemes fondā ieskaitītā zeme ar kadastra 
apzīmējumu 80800010319 (platība – 
1,2000 ha) un kadastra apzīmējumu 
80800010399 (platība – 5,400 ha). 

Domes sēdē pieņemtie lēmumi (decembris)

  Turpinājums no 10. lpp. 

E-ADRESE – DROŠAI SAZIŅAI AR VAIRĀK NEKĀ 
3000 VALSTS UN PAŠVALDĪBU IESTĀDĒM

E-ADRESES PRIEKŠROCĪBAS

• Sūti oficiālus ziņojumus jebkurā laikā un jebkurai
 iestādei  no jebkuras atrašanās vietas. 

• Saņem visas ienākošās vēstules laikā un 
 vienuviet. Nenokavē neko svarīgu!

• Tavi oficiālie dokumenti būs drošībā: tie nenoklīdīs
 pastkastītē vai e-pastos un būs pasargāti no krāpniekiem.  

• Saudzē vidi un vairs nesaņem vēstules 
 no iestādēm papīra formātā!  

Izveido: 
www.latvija.lv
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 Pašvaldība
• Ceļu inženieris 
• Būvinženieris 

 Olaines Sociālais dienests 
• Aprūpētājs mājās 

 Olaines 1. vidusskola 
• Sociālo zinību un vēstures 

skolotājs
• Angļu valodas skolotājs 

• Datorikas skolotājs
• TDK koncertmeistars

• Pirmsskolas izglītības 
iestādes (PII) “Čiekuriņš” 
vadītājs

 Olaines 2. vidusskola 
• Vēstures un sociālo zinību 

skolotājs 7.–12. klasēs
• Latviešu valodas un 

literatūras skolotājs  
1.–9. klasēs

 Olaines PII “Ābelīte” 
• Pirmsskolas izglītības 

skolotājs
• Pirmsskolas izglītības 

skolotāja palīgs 

 Olaines PII “Zīle”
• Logopēds mazākumtautību 

grupās
• Pirmsskolas izglītības 

skolotājs

 Olaines PII “Dzērvenīte” 
• Pirmsskolas izglītības  

skolotāji

Vairāk par aktuālām 
vakancēm lasi 
www.olaine.lv.

Informāciju sagatavoja Olaines 
novada Dzimtsarakstu nodaļa 
2022. gada 19. janvārī 

Pasākumi Olaines novadā februārī

2021. gada decembrī mūžībā 
aizgājuši (Olaines novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 
miršanas fakts)

Semjonkina Jūlija – 28.04.1945.
Cvetkovs Sergejs – 14.10.1948.
Artjomovs Jegors – 12.05.1947.
Žukova Stepanida – 06.01.1949.
Perhuroviča Anna – 01.07.1932.
Mergolde Tatjana – 31.10.1944.
Ivaničkins Mihails – 27.05.1950.
Stāmers Harijs – 06.03.1950.
Vilāne Agita – 04.09.1969.
Peļņa Broņislavs – 09.04.1931.
Meikšāne Gaida Guna – 27.12.1938.
Slikšāne Zinta – 26.04.1946.
Faterins Boriss – 16.06.1958.
Bārda Silvija – 15.04.1945.
Zaharenko Zinaida – 10.02.1933.
Strapcāne Olga – 11.12.1934.
Kolosova Jeļizaveta – 12.09.1937.
Bērziņš Jānis – 27.04.1942.
Jakubovska Tatjana – 11.09.1949.
Siņova Lilija – 31.07.1950.
Gutbergs Vadims – 24.07.1966.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Aktualitātes, notikumi

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

Sirsnīgi sveicam janvārī
dzimušos novada jubilārus! 
Uzaust saule rītiņā,
Zelta starus zarodama.
Dievs jums dod tā zarot,
Visu mūžu dzīvojot.

2021. gada decembrī laulību 
noslēguši 4 pāri, zelta kāzu 
jubileju atzīmēja 1 pāris.
Un tas vislielākais guvums
Kopīgā mūžā, tavā un manā,
Ir divu cilvēku tuvums,
Uzticība un saprašanās.

Sirsnīgi sveicam! 
Lai balts jums mīlestības ceļš!

2021. gada decembrī  
piedzimuši 8 puisīši un  
6 meitenītes.
Lai Laimas rokas ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu.
Lai darba tikumu un gudrību 
tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna  
ziedu pļava!
 
Sveicam mazos novadniekus 
un viņu vecākus!

Olaines Kultūras centrs

Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta Piezīmes

01.–04.02. Visa diena Izstāde “Sveču dienas noskaņās” 
Jaunolaines 
bibliotēka

Ieeja bez maksas, ievērojot sanitāri 
epidemioloģiskos noteikums **

01.–04.02. 17.00–21.00
Jaunolaines Kultūras nama 
māksliniecisko kolektīvu veidoti 
sveču raksti 

Pie Jaunolaines 
Kultūras nama

02.02.
17.00 un 
18.30

Sveču darbnīca
Jaunolaines 
Kultūras nams

Ieeja bez maksas. Vietu skaits ierobežots. *
Iepriekšēja pieteikšanās no 28.01.2022., zvanot  
pa tālruni 29143922 (Vita) darbdienās no  
plkst. 9.00 līdz 17.00

09.02. 19.00
Filma “Bedre”, veidota pēc Janas 
Egles stāstu motīviem (12+) 

Jaunolaines 
Kultūras nams

Ieeja bez maksas. Vietu skaits ierobežots. *
Ieejas kartes var saņemt no 01.02.2022. Jaunolaines 
Kultūras nama administrācijā darbdienās no 
plkst. 9.00 līdz 17.00

18.–20.02.
Olaines pilsētas 55. gadadienas 
pasākumu cikls

Olaines pilsēta
Vairāk informācijas – www.olaine.lv,  
www.olaineskultura.lv

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

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta Piezīmes

25.01.–04.02.
Muzejpedagoģijas programma 
“Degsim gaišu uguntiņu”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
(Jelgavas iela 9) vai izbraukumā

Mērķauditorija: pirmsskola, 
sākumskola. Iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālruni 29644134

15.02.–15.03. Apgaismes līdzekļu izstāde
Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
(Jelgavas iela 9) 

Muzeja skatlogi

22.02.–09.04.
Pieaugušo izglītības centra 
izstāde “Zāle”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
(Jelgavas iela 9)

Muzeja izstāžu siena *

26.02.
Sveču liešanas kopā ar  
“Ooo sajūtu darbnīcu”

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
(Jelgavas iela 9)

*

Pastāvīgā 
ekspozīcija

Valērijam Maliginam veltīta
ekspozīcija “Iedvesmas istaba” 

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 
(Jelgavas iela 9)

*

Pastāvīgi
atvērts 
apskatei 

Pastaiga
Pirmā pasaules kara vēstures izziņas 
maršruts (Jelgavas iela 5)

Vienīgais ārvides objekts Latvijā, 
kurā tiek stāstīts par Pirmā pasaules 
kara notikumiem un kurš ir īpaši 
pielāgots cilvēkiem ar kustību, redzes 
un dzirdes traucējumiem

* Ieeja, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu,  
kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai tā pārslimošanu.

Olaines Sporta centrs

Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta Piezīmes

05.02. Atklātais boksa čempionāts “Olaines kauss” Olaines Sporta nams

05.02. Zemledus makšķerēšana Saukas ezers *

07.–13.02. Fotoorientēšanās spēle “Foto medības”, 2. posms Olaine

12.02. Olaines novada Atklātais čempionāts galda tenisā Olaines Sporta nams
* Pasākuma plāns, vieta un laiki var mainīties.
Iespējamas papildu sporta aktivitātes. Lai iegūtu vairāk informācijas, sekojiet www.olainessports.lv.
Olaines peldbaseinam un slidotavai publiskie laiki ir pieejami www. olainessports.lv.

Ieskaties, kādas ir aktuālākās vakances pašvaldībā!
Vakances

http://www.olainessports.lv
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